
PONEDELJEK, 20. SEPTEMBER 2010

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

(Seja se je začela ob 17.00)

1. Nadaljevanje zasedanja

Predsednik.    Razglašam, da se zasedanje Evropskega parlamenta, ki je bilo prekinjeno
v četrtek, 9. septembra 2010, nadaljuje.

2. Počastitev spomina

Predsednik.    Najprej moram Parlament žal obvestiti o smrti gospoda Egona Klepscha,
predsednika Evropskega parlamenta od leta 1992 do leta 1994. Gospod Klepsch je večino
svojega delovnega življenja posvetil združevanju Evrope. Član te zbornice je bil več kot
dve desetletji, z drugimi besedami, skoraj pet parlamentarnih mandatov. Prosim vas, da z
minuto molka počastimo spomin na gospoda Klepscha.

(Parlament je vstal in se poklonil z minuto molka)

Rad bi vas tudi obvestil, da lahko svoje sožalje izrazite v sožalni knjigi.

3. Sporočilo predsedujočega

Predsednik.    Kot veste, je več francoskih sindikatov za četrtek, to je 23. septembra 2010,
uradno napovedalo stavko. V stavki bodo sodelovali tudi uslužbenci javnega prevoza,
začela pa se bo v sredo, 22. septembra, ob 22.00. Prejeli smo tudi obvestilo, da bi se stavka
lahko začela celo dve uri prej, to je ob 20.00. Na konferenci predsednikov smo sklenili, da
bo Parlament kljub temu delal po programu in da se bo mesečno delno zasedanje zaključilo
po urniku, po četrtkovem glasovanju.

Stavka bo vplivala na železniški in letalski prevoz, pa tudi na javni prevoz, vključno z
avtobusnim in mestnim, v Franciji. Zato morda ne bo mogoče zagotoviti enakih možnosti
prevoza, kot ste jih uživali doslej. Poskrbeli pa smo za vse potrebne ukrepe, da vam bo
zagotovljen prevoz domov. Nekaj zadev smo že uredili, nekaj pa jih še bomo.

Za zdaj velja naslednja ureditev prevoza: zakupljeni vlak Thalys bo vozil kot običajno,
zagotovljen bo tudi brezplačen avtobusni prevoz med Evropskim parlamentom in
železniško postajo. To je že urejeno. Naše službe bodo zagotovile prevoz na več letališč
zunaj Francije. Kolegij kvestorjev je že izdal sporočilo s podatki o dodatnih možnostih, s
katerimi bo mogoče odpraviti običajno omejitev uporabe vozil za službene potrebe na
20 kilometrov, kar bo omogočilo prevoz do letališč v Švici in Nemčiji. Torej bo omejitev
20 kilometrov, ki velja za službena vozila Evropskega parlamenta, odpravljena. S temi
vozili boste lahko potovali tudi na večje razdalje. Mestna uprava Strasbourga bo ta teden
napovedala in nato sproti obveščala poslance EP o alternativnih možnostih prevoza.

Predsedstvo Evropskega parlamenta se bo sestalo danes ob 18.30. Razpravljali bomo o
tem, s kakšnimi postopki in podrobnimi ureditvami bi lahko kar najbolje poskrbeli za
prevoz poslancev iz Evropskega parlamenta v Strasbourgu domov. Jutri dopoldne boste
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prejeli elektronsko sporočilo z navodili glede tega. Če bomo prejeli kakšne nove podatke,
vas bom o tem ponovno obvestil v sredo dopoldne. Prva podrobna navodila boste sprejeli
po elektronski pošti do jutri opoldne, morebitna dodatna navodila pa v sredo dopoldne.
Nemudoma vam bom posredoval tudi vsa morebitna obvestila od mestne uprave
Strasbourga. Stanje bomo ves čas spremljali, da bi vam lahko zagotovili nemoteno vrnitev
domov. Opomnil bi vas rad, da so te informacije predhodne. Nadaljnje informacije vam
bomo posredovali jutri in pojutrišnjem.

John Bufton (EFD). -   Gospod predsednik, hvala vam za današnje sporočilo. Ljudje po
Evropi, še zlasti pa v moji domovini, Združenem kraljestvu, bodo zgroženi nad tem, v
kakšno zmešnjavo smo se spravili. Enkrat mesečno  ta mesec pa celo dvakrat  prihajamo
zasedat v Strasbourg, kar je popolna burka. Glasovanje bi lahko preprosto opravili v Bruslju,
ko smo že tako ali tako tam. Vsaka naša selitev stane milijone in milijone evrov, in temu
ni videti konca. Po mojem je skrajni čas, da se zdramimo  vi in ves Parlament  in si
priznamo, da se tukaj sploh ne bi smeli sestajati.

(Aplavz)

Predsednik.    Rad bi opozoril kolega poslanca, da ta zadeva nima zveze z današnjo
razpravo. Govorimo o tehničnih vprašanjih, namreč, kako bo v četrtek vsak od nas prispel
na svoj cilj. Vprašanje, ki ste ga odprli vi, pa je nekaj povsem drugega. Zadeva pogodbe in
sporazume v Evropski uniji, s temo, o kateri govorimo danes, pa nima nikakršne povezave.

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, rad bi
samo pripomnil, da ima Strasbourg v primerjavi z Brusljem to prednost, da leži na meji z
Nemčijo, zato je mnogo laže najti alternativen prevoz iz Strasbourga kot iz Bruslja.

Predsednik.    S tem je ta točka končana. Rad bi ponovil, da vam bomo nadaljnja navodila
v zvezi s to zadevo posredovali v torek in v sredo.

4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Predsednik.   Zapisnik zasedanja 9. septembra 2010 je bil razdeljen. Ima kdo kakšno
pripombo nanj?

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Gospod predsednik, v skladu s členom 172 Poslovnika bi
rad spregovoril o točki 5.2 zapisnika seje 9. septembra, obenem pa bi rad v skladu s
členom 145 Poslovnika podal še osebno izjavo.

Gospod predsednik, glasovali smo o pomembni resoluciji, s katero smo obsodili francosko
vlado zaradi njene politike rušenja naselbin nezakonitih priseljencev. Čeprav je šlo za
pomembno resolucijo, so se skupine, ki bi lahko izpolnile svojo obveznost tako, da bi
zahtevale poimensko glasovanje, presenetljivo odločile, da tega ne bodo storile.

Zato je lahko prišlo do tega, da s kolegom sicer spadava med manjšino, ki je glasovala proti
resoluciji o obsodbi francoske vlade  med tistih 245 poslancev, ki smo glasovali
proti  nekateri poslanci, še zlasti gospod Audy in gospa Mathieu, pa trdijo, da sva glasovala
za resolucijo. Kar se je morda začelo kot drobna napaka, je preraslo v politično laž, ko sta
tako trditev ponovila državni sekretar za evropske zadeve gospod Pierre Lellouche in
predsednik skupine UMP v francoski Nacionalni skupščini gospod Jean-François Copé.

Moj govor v razpravi, moja obrazložitev glasovanja in moj poskus nasprotovanja
socialističnemu predlogu spremembe gospoda Swobode pa so povsem jasen dokaz mojega
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stališča. Zakaj nismo imeli poimenskega glasovanja? Ta opustitev običajne prakse je bila
očitno poskus skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov), da bi
prikrila  sem že skoraj pri koncu, gospod predsednik  neenotnost pri glasovanju v lastnih
vrstah in spravila na slab glas nasprotnika, za katerega podporo si zaman prizadevajo. To
je pomilovanja vredno politično manevriranje.

Predsednik.    Razumem vašo pripombo v zvezi z zapisnikom, obenem pa ste podali tudi
osebno pripombo. Tako bom vašo izjavo tudi obravnaval. Podali ste osebno izjavo. Ali je
še kakšna pripomba na zapisnik?

(Sprejet je bil zapisnik predhodne seje)

5. Sestava Parlamenta: gl. zapisnik

6. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom: gl. zapisnik

7. Sestava odborov: gl. zapisnik

8. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev): gl. zapisnik

9. Brezpredmetne pisne izjave: gl. zapisnik

10. Peticije: gl. zapisnik

11. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta: gl. zapisnik

12. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta: gl. zapisnik

13. Prerazporeditev sredstev: gl. zapisnik

14. Popravek zapisnika z dne 5. maja 2010: gl. zapisnik

15. Predložitev dokumentov: gl. zapisnik

16. Razpored dela

Predsednik.   – Razdeljena je bila zadnja različica osnutka dnevnega reda, kot je bil
pripravljen na konferenci predsednikov na njihovem zasedanju v petek,
17. septembra 2010, v skladu s členoma 130 in 131 Poslovnika.

Ponedeljek:

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu je
zahtevala, naj se z dnevnega reda umakne kratka predstavitev poročila gospe Gallo o
uveljavljanju pravic intelektualne lastnine na notranjem trgu.

Martin Schulz  , v imenu skupine S&D . – (DE) Gospod predsednik, naša skupina je že na
konferenci predsednikov prejšnji teden opozorila, da bi bilo treba poročilo
gospe Gallo  poročilo na lastno pobudo, ki v zbornici velja za zelo sporno  ponovno
pretresti pred nadaljevanjem razprave o njem. Dejstvo je, da je bilo poročilo predstavljeno
po določbah novega Poslovnika, zelo hitro po tem pa smo o njem glasovali. Imamo pa že
več alternativnih resolucij, ki so tudi predložene v glasovanje. Stanje je danes videti precej
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nejasno. Upal bi celo napovedati, da noben od osnutkov, predloženih na glasovanje, na
koncu ne bo prejel večinske podpore. To je prva stvar, ki jo želim povedati.

Druga stvar pa je, da smo v tem času tudi ugotovili, da bo Komisija v nekaj dneh predstavila
svoje pobude v zvezi z avtorskimi pravicami. Komisija se je odločila za zakonodajni
postopek, torej se bodo začele pripravljati nove direktive. To pomeni, da bomo hkrati s
pripravo zakonodaje tudi glasovali o poročilu na lastno pobudo, ki ga bo zakonodaja
nedvomno povozila.

Zato zahtevamo, naj se ta točka umakne z dnevnega reda.

Marielle Gallo,    poročevalka. – (FR) Gospod predsednik, ne moremo soglašati z zahtevo
po ponovni preložitvi glasovanja o tem poročilu.

Z vsebinskega vidika je zmotno govoriti, da nismo dosegli soglasja, saj je poročilo rezultat
niza kompromisov, o katerih smo razpravljali več mesecev.

Kar zadeva formo, pa bi rada kolege spomnila, da je o poročilu glasoval Odbor za pravne
zadeve na začetku junija, ob treh preložitvah pa smo imeli še dodatne razprave o njem.
Tokrat za preložitev glasovanja ni drugega razloga kot kupovanje časa s strani nekaterih
strank, nekaterih političnih skupin, da bi vendarle dosegle soglasje. To pa ni v splošnem
interesu.

Splošni interes nam namreč narekuje, naj sprejmemo stališče o poročilu na lastno pobudo,
ki nikakor ne more priti v nasprotje s kakršno koli zakonodajo v pripravi, saj samo poziva
k izvajanju in priznavanju obstoječih zakonodajnih aktov.

Predsednik.    Gospa Gallo se zavzema za to, naj točka ostane na dnevnem redu, želel pa
sem, da bi spregovoril še kdo v podporo gospodu Martinu Schulzu in njegovemu predlogu.

Daniel Cohn-Bendit,    v imenu skupine Verts/ALE . – (FR) Gospod predsednik, gospa Gallo,
gospe in gospodje, menim, da je kolega poslanec gospod Schulz jasno povedal vse, kar je
treba povedati, namreč, da nimate zagotovljene večine. Tudi liberalna skupina bo glasovala
proti vašemu poročilu. Ne vidim nikakršnega smisla v tem, da bi danes samo dokazali, da
nobeno poročilo ne uživa večinske podpore.

Praktično vse skupine morajo še opraviti razprave. Vem, da ste v vaši skupini dosegli
soglasje  v to sicer dvomim, ampak predstavljamo si, da ste dosegli soglasje  v drugih
skupinah pa so razprave še v teku in nobena stran še nima očitne večine. Zato menim, da
je gospod Schulz tokrat zelo razumen, ko poziva k preložitvi te pobude.

(Parlament je zavrnil zahtevo)

Četrtek:

Predsednik.    Od Evropskih konservativcev in reformistov sem prejel prošnjo za preložitev
glasovanja o resolucijah o neuspehih pri zaščiti človekovih pravic in zakonitosti v
Demokratični republiki Kongo.

Philip Bradbourn,    v imenu skupine ECR  .   Gospod predsednik, tako je, v imenu skupine
ECR bi rad uradno predlagal preložitev četrtkovega glasovanja. Izrecno bi rad poudaril, da
se naš predlog nanaša samo na glasovanje, ne pa na druge točke dnevnega reda.

To predlagamo zato, ker bodo imeli poslanci, kot ste tudi sami podrobno opisali na začetku
zasedanja, v četrtek morda težave s potovanjem domov; vem za več poslancev iz različnih
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skupin, ki nameravajo zapustiti Strasbourg že v sredo. Zdi se nam razumno prositi za
preložitev glasovanja o tej točki za približno dva tedna, na mini plenarno zasedanje v
Bruslju.

Rebecca Harms,    v imenu skupine Verts/ALE . – (DE) Gospod predsednik, sodelovanje je
sicer morda malce nenavadno, ampak tudi naša skupina je že prejšnji teden predlagala,
naj v četrtek ne bi bilo nobenega glasovanja, ne za to, da bi kakorkoli spodkopavali pravico
Francozov do stavke, kot se je bal gospod Daul, pač pa bi radi preprečili, da bi množico
delavcev iz Francije in Nemčije uporabljali za zelo drago prevažanje še zlasti osebja
Evropskega parlamenta in s tem izigravali stavko. Kolikor vidim, v Evropskem parlamentu
vlada očitna podpora tej razumni rešitvi. Tudi naša skupina je za preložitev glasovanja.

Francesco Enrico Speroni,    v imenu skupine EFD. – (IT) Gospod predsednik, gospe in
gospodje, ne gre za glasovanje o zakonodajnem aktu, zato je tudi pomen glasovanja
drugačen.

Menim, da bo stavka približno enako prizadela vse politične skupine v Parlamentu. Ne bo
prizadela predvsem levih ali predvsem desnih, torej bo zastopanost vseeno
ohranjena  morda res ob manjšem skupnem številu prisotnih  in lahko glasujemo brez
skrbi glede veljavnosti.

(Parlament je odobril zahtevo.)

(Razpored dela je bil tako sprejet)

Joseph Daul (PPE).   – (FR) Gospod predsednik, ni mi jasno, za kaj je šlo pri glasovanju.

Ali smo glasovali za razpored dela, sprejet na konferenci predsednikov, ali proti njemu?

Proti? Torej v četrtek ne bo seje?

Ne bo glasovanja? Torej se bomo podpisovali na seznam prisotnosti in prejeli denar brez
glasovanja? V redu.

Predsednik.    Gospod Daul, sprejeli smo en sam sklep, namreč, da v četrtek ne bomo
glasovali o eni točki dnevnega reda. Vse drugo ostaja nespremenjeno. Ne bomo glasovali
o neuspehih pri zaščiti človekovih pravic in zakonitosti v Demokratični republiki Kongo.
O tej zadevi bomo razpravljali, vse druge točke dnevnega reda pa ostajajo nespremenjene.
Samo glasovanja o tem vprašanju ne bo.

17. Preiskave in preprečevanje nesreč in incidentov v civilnem letalstvu (razprava)

Predsednik.   – Naslednja točka je poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu, ki ga je v
imenu Odbora za promet in turizem predložila gospa De Veyrac (COM(2009)0611 –
C7-0259/2009 – 2009/0170(COD)) (A7-0195/2010).

Christine De Veyrac,    poročevalka. – (FR) Gospod predsednik, prometna politika EU ni
samo spisek ekonomskih ciljev, pač pa predvsem izraz volje zagotoviti potnikom najvišje
možne standarde varnosti.

Temu cilju smo se v zadnjih letih že zelo približali, zato si moramo tudi v prihodnje
prizadevati, da bi zagotovili optimalno raven varnosti v letalskem prometu. V tem okviru
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danes razpravljamo o predlogu uredbe o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov
v civilnem letalstvu.

Po več tednih napornih pogajanj nam je do poletja uspelo doseči sporazum s Svetom v
prvi obravnavi, ki zagotavlja resničen napredek na področjih preiskav in preprečevanja
ter pomoči sorodnikom žrtev. Če bo besedilo jutri sprejeto, bo mogoče ukrepe iz besedila
uveljaviti že do konca leta 2010.

(Hrup v dvorani  predsednik je pozval k miru v dvorani)

Kakšne ukrepe predvideva poročilo? Prvič, uredba krepi neodvisnost varnostnih preiskav
in preiskovalcev. Preiskovalcem bodo zagotovljeni dostop do dokazov in viri, potrebni za
ugotovitev vzrokov nesreč.

Druga pomembna točka: Besedilo razjasnjuje tudi vlogo Evropske agencije za varnost v
letalstvu (EASA) v primeru nesreče; jasno določa, da Agencija kot telo, odgovorno za
potrjevanje zrakoplovov ...

(Ponovno hrup v dvorani)

No, videti je, da stvar nikogar ne zanima. Če želite, lahko tudi neham. Še sama sebe ne
slišim.

(Predsednik je prosil govornico, naj nadaljuje)

Jasno je določeno, da Agencija kot telo, odgovorno za potrjevanje zrakoplovov, ne more
v nobenih okoliščinah preiskovati nesreč, saj ne more biti hkrati razsodnik in stranka v
postopku. Mora pa imeti dostop do podatkov, ki jih potrebuje pri potrjevanju zrakoplovov,
prav tako pa mora pri varnostni preiskavi pomagati s svojim strokovnim znanjem. Zato
uredba predpisuje, da v skladu z določbami Priloge 13 k Čikaški konvenciji EASA sodeluje
v preiskavah kot svetovalec.

Tretja novost v uredbi: ustanovitev evropskega omrežja organov za preiskave v zvezi z
varnostjo civilnega letalstva, ki bo formaliziralo in okrepilo obstoječe sodelovanje med
organi držav članic. To omrežje, ki bo po sestavi prožno in ne bo pravno samostojno telo,
bo prispevalo h kakovosti varnostnih preiskav predvsem s poglabljanjem sodelovanja med
državami članicami, izmenjavo dobrih praks in boljšim usposabljanjem preiskovalcev.

Uredba ureja tudi razmerje med sodnimi preiskavami in tehničnimi varnostnimi
preiskavami, in tudi pri tem uvaja koristne novosti, ob upoštevanju raznolikosti pravnih
redov držav članic, saj, prvič, zagotavlja preiskovalcem takojšen neomejen dostop do
dokazov, in drugič, uvaja vnaprejšnje dogovore med sodnimi organi in preiskovalnimi
uradi.

In končni vidik, ki se mi zdi najpomembnejši: zaščita žrtev in njihovih sorodnikov. Besedilo
predpisuje, da mora biti seznam vseh oseb v zrakoplovu na voljo v dveh urah po prejemu
obvestila, da se je zrakoplovu zgodila nesreča, kar bo sorodnikom skrajšalo čas mučne
negotovosti.

Poleg tega uredba predvideva vrsto ukrepov v pomoč sorodnikom žrtev. Med te ukrepe
spadajo možnost imenovanja kontaktne osebe, ki bo obveščena ob nesreči, ob rezervaciji
sedeža, obvezno obveščanje sorodnikov o poteku preiskave pred javno objavo izsledkov,
zaupnost imen oseb v zrakoplovu, če jo zahtevajo sorodniki, imenovanje kontaktne osebe
za stike s sorodniki žrtev ves čas preiskave, obvezen sprejem načrta nujnih ukrepov v
državah članicah, obvezen sprejem načrta ukrepanja v kritičnih razmerah v vseh letalskih
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družbah s sedežem v Evropi, ki mora med drugim zajemati tudi psihološko pomoč
sorodnikom, in končno, osvežitev zahteve, da morajo vse letalske družbe, ki delujejo v EU,
imeti zadostno zavarovalno kritje za izplačilo odškodnin sorodnikom.

Zadnja pomembna točka uredbe zadeva poročanje o dogodkih, kar pomeni resničen
napredek na področju preprečevanja nesreč, saj besedilo predpisuje, da morajo imeti EASA
in pristojni organi držav članic dostop do osrednje zbirke informacij o dogodkih v civilnem
letalstvu. Informacije v osrednji zbirki se bodo analizirale, na podlagi analiz bodo sprejeti
ustrezni preventivni ukrepi za preprečevanje nesreč.

To so glavne poteze kompromisa. Rada bi se toplo zahvalila poročevalcem v senci, s
katerimi smo odlično sodelovali in ki so nam omogočili sestaviti izdelek, ki ga imamo pred
seboj.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Gospod predsednik, nisem hotel že prej prositi za besedo,
da ne bi še dodatno motil poročevalke. Popolnoma se strinjam z vami: dogajanje ob začetku
te razprave je nezaslišano. Razpravljamo o letalskih nesrečah, o človeških življenjih, o tem,
kako zaščititi ljudi in preprečiti take nesreče. Menim, da je taka razprava vsaj tako
pomembna kot razprava o točkah dnevnega reda. Razmisliti bi morali, kako v prihodnje
preprečiti tak nered ob začetku razprav o pomembnih temah.

(Aplavz)

Predsednik.    To bi rad prosil vse poslance. Če želijo svojo razpravo nadaljevati, je
najprimerneje, da kakor hitro mogoče zapustijo dvorano. Razpravljajo lahko zunaj dvorane,
če jih želi kdo poslušati. Gospod Leichtfried, popolnoma soglašam z vami.

Cecilia Malmström,    članica Komisije .  Gospod predsednik, spoštovani poslanci, rada bi
se najlepše zahvalila poročevalki gospe De Veyrac in poročevalcem v senci za opravljeno
delo in za vsestransko podporo Komisiji pri tem zakonodajnem predlogu, ki prinaša novo
in zelo pomembno uredbo o varnosti zračnega prometa v Evropi.

Kot je omenila tudi poročevalka, ta dosje ni preprost. Nasprotno, zadeva vprašanja, ki so
zahtevala zelo rahločutna pogajanja o pravem ravnovesju med pristojnostmi neodvisnih
varnostnih preiskav in pristojnostmi sodnih organov  med potrebami preiskave in potrebo
po zaupnosti podatkov oseb, ki jih preiskava zadeva.

Tega smo se lotili, ker se želimo učiti in na koncu sestaviti učinkovita in sodobna pravila,
ki nam bodo pomagala strokovno preiskavo in preprečevanje nesreč in incidentov ter
zagotovila evropskim državljanom visoko raven varnosti v letalskem prometu. Zato je
bila pripravljenost Sveta in Parlamenta na sprejemanje potrebnih kompromisov tako
pomembna. Za to pripravljenost se vsem zahvaljujem.

Rada bi tudi poudarila, da se Komisija strinja z oceno poročevalke. Dogovorjeno besedilo
zagotavlja razumno in pošteno ravnovesje med različnimi interesi. Seveda na koncu največ
pridobi evropski potnik. Varnost letalskega prometa in varstvo potnikov spadata med
prednostne naloge Komisije in sta bila prva skrb vsem, ki smo sedeli za pogajalsko mizo.
Zato smo danes lahko ponosni.

Pozivam vse poslance k podpori kompromisnemu besedilu, ki ga je s pogajanji oblikovala
poročevalka.

Werner Kuhn,    v imenu skupine PPE. – (DE) Gospod predsednik, gospa Malmström, gospe
in gospodje, po dolgotrajnih pogajanjih nam je gospa De Veyrac predstavila odlično
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poročilo. V uvodnih pripombah pa je upravičeno omenila, da gre za človeška življenja, in
res moramo upoštevati, da preiskave in preprečevanje nesreč v civilnem letalstvu zdaj ureja
direktiva iz leta 1994. Od takrat smo vzpostavili skupni trg letalskih prevozov in uresničili
načela enotnega evropskega neba. V zadnjih 15 letih se je obseg letalskih prevozov v Evropi
več kot podvojil in samoumevno je, da si moramo prizadevati za stalno rast varnosti
letalskega prevoza. Nujno moramo temeljito preiskati in pretresti vsak incident in nesrečo
v letalskem prometu, na kar nas je ponovno opozorila gospa De Veyrac, seveda ob
upoštevanju ustreznega ravnovesja med sodnimi organi in izvajalci neodvisnih preiskav.
Ključno vlogo pri tem bo imela v prihodnje Evropska agencija za varnost v letalstvu in v
tem smislu jo moramo okrepiti.

Uporabljati pa moramo tudi nacionalne zmogljivosti na tem področju  v Nemčiji na primer
Zvezno upravo za letalstvo, v drugih državah ustrezne organe  da bodo izsledki preiskav
točni in natančni in nam bodo nudili ustrezna spoznanja, obenem pa nam bodo  ker nam
pogosto očitajo zapravljanje denarja za vedno nove agencije  omogočili varčevanje in
krepitev sodelovanja med organi.

(Predsednik je prekinil govornika)

Brian Simpson,    v imenu skupine S&D  .   Gospod predsednik, rad bi se zahvalil poročevalki
za prizadevno delo pri tej pomembni zadevi. Rad bi se posebej posvetil dvema pomembnima
točkama poročila: prvič, kako izboljšati preiskave letalskih nesreč, in drugič, vprašanju
pravic žrtev in sorodnikov žrtev letalskih nesreč.

Odbor za promet je po mojem mnenju izboljšal več določb, ki jih je prvotno predlagala
Komisija. Še zlasti smo, kot je omenila naša poročevalka, razjasnili vlogo EASA pri preiskavi
nesreč in s tem zagotovili neodvisnost in nemotenost preiskav nesreč. Ne smemo dovoliti,
da bi bil regulativni organ tudi preiskovalni organ. To narekuje jasno opredelitev svetovalne
vloge EASA, kot jo opredeljuje Priloga 13 k ICAO.

Svojo podporo smo namenili tudi ustanovitvi evropskega omrežja preiskovalnih organov
in analizi podatkov iz evropske zbirke za izboljšanje kakovosti preiskav letalskih nesreč
po vsej Evropi.

Seveda moramo poudariti tudi nujnost učinkovite ureditve poročanja o dogodkih in
izmenjave informacij, pridobljenih ob incidentih, seveda pa tudi izplačila ustreznih
odškodnin,

Parlament je ob tej reviziji tudi izkoristil priložnost za dopolnitev na področju pravic žrtev
in njihovih sorodnikov, z zahtevo, da se pomoč in podatki zagotovijo v dveh urah.

Na koncu bi rad opozoril Komisijo, da bo treba revidirati tudi direktivo o poročanju o
dogodkih, da se bosta pravna akta ustrezno dopolnjevala.

Prepričan sem, da imamo pred seboj odličen izdelek in čestitam poročevalki in
poročevalcem v senci za njihov trud.

Jelko Kacin,    v imenu skupine ALDE  .  – (SL) Ponosen sem na dokument, ki smo ga pripravili
po uspešnih trilateralnih pogajanjih s Svetom in Komisijo, in v imenu ALDE čestitam
poročevalki za dosežek, za njeno vztrajnost in za njen politični pogum.

Ustvarili smo okvir, ki veliko daje potnikom, zaposlenim v letalstvu, širši javnosti, in je
zgled na mednarodnem področju. Spomladi smo na TRANU po konstruktivni debati
pripravili dokument, ki je bil dobra podlaga za uspešen trialog s Svetom in Komisijo. Za
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pomoč in sodelovanje se zahvaljujem tudi združenju pilotov in kontrolorjev zračnega
prometa.

V zadnji fazi si je Parlament zagotovil odločilno vlogo v nadaljnjih spremembah te
zakonodajne ureditve, saj smo preprečili možnost sprememb s tako imenovanimi
delegiranimi akti.

Želimo preprečevati nesreče, zato moramo vzroke raziskati. Za temeljito in odkrito
preiskavo je potrebno ključnim vpletenim zagotoviti zaščito pred prehitrimi obsodbami.
Natančna določitev vloge sodne preiskave v preiskovanju nesreč je ključna. Parlament je
vztrajal, da je za zagotovitev neodvisne preiskave vzroka letalske nesreče potrebno tehnično
preiskavo zaščititi pred vmešavanjem sodne preiskave. Prijavljati in raziskovati moramo
tudi vse incidente, vse, ne le tiste, ki bi se lahko končali tragično. Preiskava pa je mogoča
le takrat, ko za dogodek, za incident izvemo.

Plod oblikovanja te regulacije je tudi zagotovilo Komisije, da bo v kratkem pripravila
revizijo direktive o javljanju dogodkov. JASA mora biti udeležena v preiskavi, a smo njeno
vlogo natančno določili. Regulator ni preiskovalec, lahko pa ima dostop do določenih
podatkov in vlogo svetovalca.

Med pogajanji je poročevalka posebno pozornost namenila pravicam žrtev nesreč in uspela
ohraniti vse bistvene elemente.

Eva Lichtenberger,    v imenu skupine Verts/ALE. Gospod predsednik, gospe in gospodje,
pomen tega poročila je neprecenljiv, saj bo na evropski ravni združilo podatke, ki so bili
sicer že doslej na voljo na ločenih mestih, niso pa zagotavljali celovite slike, saj nismo imeli
na voljo možnosti za njihovo povezovanje.

V časih, ko so letalske družbe pod strahovitim pritiskom, je nujno zagotoviti, da so ljudje,
ki posredujejo podatke  še zlasti podatke o tehničnih napakah  zaščiteni pred pritiski
konkurenčnih letalskih družb ali lastne letalske družbe. V tem smislu moramo zagotoviti
tudi ustrezno varstvo podatkov, ki jih nujno potrebujemo za preprečevanje nesreč, pa tudi
zagotoviti ustrezno ravnovesje med potrebnimi sodnimi preiskavami takih dogodkov in
preiskavami tehnične narave, namenjenih preprečevanju, tako da ne bo prihajalo do
podvajanja.

Rada bi se prisrčno zahvalila poročevalki. Najino sodelovanje je bilo izvrstno in je znatno
prispevalo k doseženemu izidu.

Peter van Dalen,    v imenu skupine ECR. – (NL) Na začetku bi rad odprl vprašanje postopka.
Naša poročevalka v senci, gospa Foster, me je pravkar obvestila, da je zadržana. Pridružila
se nam bo kasneje, torej bi rad izkoristil njen čas za govor.

Prvič, rad bi se prisrčno zahvalil poročevalki za izvrstno opravljeno delo. Uredba sama in
njena kakovost bosta koristili letalskemu prometu in njegovi varnosti.

Če pa se želimo iz letalskih nesreč res kaj naučiti, morajo preiskave potekati povsem
nemoteno: brez vmešavanja potrošniških organizacij v delo letalskih družb, še zlasti pa
brez vmešavanja sodnih organov. Če se lahko v neodvisne preiskave vmešava javna uprava,
je neodvisnost preiskav ogrožena. To bi bilo podobno, kot če bi lahko mesar določal
izsledke inšpekcijskih pregledov mesa, ki ga prodaja, kar vsekakor ne more biti naš namen.

Zato bi bilo najbolje vpeljati „kanadski model“. To bi pomenilo vzpostaviti popolnoma
neodvisen preiskovalni organ, ki bi v primerih kaznivih dejanj sprejemal pomoč sodnih

9Razprave Evropskega parlamentaSL20-09-2010



organov pri preiskavah po objektivnih merilih. Tako ureditev uporabljamo na
Nizozemskem, kjer imamo neodvisen preiskovalni svet, ki deluje odlično. Preiskovalni
svet pogosto ošteva celo javno upravo, in to precej ostro. Taka ureditev je najboljša, besedilo,
dogovorjeno s Svetom, pa odpira možnost za uvedbo neodvisnih preiskav take vrste.

Celotni sveženj pa vendarle pomeni občuten korak naprej. Še zlasti velik napredek pomeni
zagotavljanje podatkov o potnikih, udeleženih v nesreči, zato se pri jutrišnjem glasovanju
ne bomo vzdržali, pač pa bomo z glasovanjem za predlog podprli poročevalko.

Jacky Hénin,    v imenu skupine GUE/NGL . – (FR) Gospod predsednik, letalski prevoz je
najvarnejša oblika prevoza, pa tudi oblika prevoza, ki najbolj zmanjšuje izpuste CO2. Zato
moramo poskrbeti, da se bo lahko tudi v prihodnje razvijala v tej smeri.

Ustanovitev omrežja organov držav članic za preiskave v zvezi z varnostjo civilnega letalstva
je koristna zamisel, če bodo le ti organi tudi v prihodnje odgovorni javnosti in ne bodo
podlegli škodljivemu pritisku največje takojšnje donosnosti. Selitev vzdrževanja v države
zunaj EU, varčevanje pri nadomestnih delih, najemanje slabo plačanih posadk in
privatizacija storitev nadzora zračnega prometa, ki smo jim občasno priče, pomenijo hude
izzive varnosti.

EU mora poseči na to področje in sprejeti svojo odgovornost. Ne sme se zadovoljiti z
objavljanjem črnih list in preiskavami po nesrečah. Učinkovito mora kaznovati delničarje
letalskih družb, ki ne zagotavljajo optimalnih varnostnih pogojev. Nesreče lahko seveda
povzročajo tudi človeške napake, ampak te napake praviloma odsevajo pomanjkljivosti
pri organiziranosti, pogojih dela, ergonomiji, usposabljanju in usposobljenosti osebja
nekaterih letalskih družb.

Luis de Grandes Pascual (PPE).   Gospod predsednik, komisarka, rad bi čestital
gospe De Veyrac k njenemu poročilu, s katerim ji je uspelo doseči soglasje že v prvi
obravnavi. Imam pa tri kritične pripombe, ki zadevajo popuščanja, ki se jim pri takih
pogajanjih preprosto ni mogoče izogniti.

Prvič, opuščena je posamična identifikacija žrtev: če je identifikacija po DNK mogoča, je
zahteva sorodnikov, da se jim preda truplo njihovega svojca, ne pa katero koli truplo,
povsem upravičena.

Drugič, izraz „vzroki“ je bil zamenjan z izrazom „vplivni dejavniki“. To bo podlaga za
mnoge sodne spore in je po mojem mnenju huda napaka  kar bo pokazal čas  saj je treba
tehnične preiskave ločevati od sodnih preiskav.

Na koncu pa tudi obžalujemo, da se bo španska delegacija morda morala vzdržati pri
glasovanju, čeprav ima pri tej zadevi pozitivno stališče. Preprosto zato, ker omenja izjavo
iz leta 1987 o gibraltarskem letališču, ki ga zdaj ureja ministrska izjava, dogovorjena v
Cordobi leta 2006. Takrat je bila pravna ureditev odložena zaradi spora med Združenim
kraljestvom in Španijo, zdaj pa imamo le omembo pravnih sporov na treh mestih, pa nič
več.

To seveda pomeni, da se bomo morali vzdržati, ne glede na  ponavljam  našo podporo
poročilu in delu gospe De Veyrac. Še enkrat bi ji rad izrazil pohvalo za kakovostno poročilo,
ki je v bistvu koristno.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Mislim, da moramo takoj na začetku jasno
povedati, da varnost letalskega prometa v Evropi na srečo ves čas izboljšuje. Nesreče in
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incidenti se sicer dogajajo, splošna raven varnosti pa je precej visoka. Žal pa varnost
letalskega prometa ni stvar, ki bi trajala večno, ko jo enkrat vzpostaviš. Občasno vendarle
prihaja do nesreč in incidentov. Take dogodke je treba temeljito preiskati, popolnoma
neodvisno in strokovno. To je potrebno za oblikovanje strokovno najboljših možnih
priporočil na podlagi omenjenih preiskav, ki pomagajo preprečevati nadaljnje nesreče in
incidente.

Sistem preiskovanja v civilnem letalstvu v Evropski uniji zdaj še ne deluje na optimalni
ravni. Zato menim, da ta uredba, ki je plod dela Parlamenta, pomeni priložnost za izboljšanje
stanja. Videti je, da je skupina gospe De Veyrac pripravila strokovno zelo kakovosten
osnutek. Rad pa bi opozoril na precej pomemben dejavnik. Osnutku je priloženih več
ducatov pripomb in sprememb. Ker je osnutek rezultat kompromisa, se mi zdi, da bi morali
glasovati za besedilo, o katerem so se dogovorili Parlament, Komisija in Svet. Po mojem
mnenju bi morali druge predloge, ki so sicer videti utemeljeni s posebnih vidikov, zavrniti.

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Gospod predsednik, komisarka, rada bi začela pri
zadevi, ki je našemu poročevalcu v senci, gospodu Kacinu, zaradi omejenega časa govora
ni uspelo omeniti, je pa videti zelo pomembna. Pomembno je, da ob preiskavah vzrokov
nesreč poskrbimo tudi za zaščito žrtev in njihovih sorodnikov. Še zlasti naša skupina se
je odločno zavzemala za zahtevo po hitrem posredovanju podatkov o okoliščinah nesreče,
vsaj sorodnikom žrtev, med katere bi morali šteti tudi partnerje istega spola.

Na splošno smo že ugotovili, da poročilo, ki ga je sestavila naša poročevalka, v resnici orje
ledino. Ne da se ga prehvaliti. Dejstvo je, da je sedanja direktiva stara že 16 let. V tem času
se je tehnika razvijala, zagotoviti pa moramo tudi višjo varnost v letalstvu. Za preiskave
nesreč so potrebni podatki, na podlagi katerih je mogoče neodvisno presojati. Združene
države Amerike imajo podobno neodvisno preiskovalno agencijo že dolgo, prav tako že
dolgo jamčijo zaščito tistim, ki posredujejo dokaze, ki bi jih bilo mogoče uporabiti proti
njim kot strankam v postopku. To smo zdaj dosegli tudi mi. Iskreno bi se rada zahvalila
gospe De Veyrac za odlično opravljeno delo.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Ob stalnem povečevanju obsega letalskega prometa
je treba prilagoditi tudi zakonske okvire za preiskavo nesreč.

Gospe De Veyrac je uspelo doseči odličen končni kompromis. Ustanovitev omrežja
nacionalnih preiskovalnih uradov bo spodbudila izmenjavo podatkov, usposabljanje
preiskovalcev in vzpostavitev zbirke dobrih praks, pa tudi prispevala k oblikovanju evropske
metodologije preiskovanja nesreč. Zmanjšala bo razlike med državami članicami, izboljšala
sisteme preiskovanja po državah članicah in okrepila varnost v letalskem prometu.

Vzpostavljen je pravni okvir za vključevanje EASA v varnostne preiskave. Nov zakonodajni
okvir zagotavlja tudi potrebno ravnovesje med neodvisnostjo preiskovalcev in neodvisnostjo
sodnih organov glede dostopa do občutljivih podatkov in usklajevanja preiskav.

Žrtvam in njihovim sorodnikom zagotavlja pravico do pomoči in ureja izvajanje te pomoči.
Države članice morajo sestaviti nacionalne načrte zagotavljanja pomoči žrtvam.

Države članice morajo prek omrežja posredovati podatke o dogodkih v civilnem letalstvu,
ki jih lahko EASA analizira in tolmači za krepitev varnosti naših državljanov v letalskem
prometu.

Jim Higgins (PPE).    Gospod predsednik, očitno je, da je direktiva iz leta 1994 v svojem
času služila svojemu namenu, danes pa je popolnoma zastarela. Kot smo že večkrat slišali,
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skokovita rast obsega zračnega prometa zahteva posodobitev varnostnih ukrepov, boljše
usklajevanje, temeljitejši nadzor in več sodelovanja. Pri tem poročilu mi je všeč, da jasno
opredeljuje vloge pristojnih organov.

Podpiram predlog, ki sta ga že omenila gospod Brian Simpson in poročevalka, da Evropska
agencija za varnost v letalstvu ne bi v nobenih okoliščinah smela imeti kakršne koli vloge
pri varnostnih preiskavah. Njena naloga  ki jo opravlja izvrstno  je potrjevanje zrakoplovov,
ne pa preiskovanje okoliščin v zvezi z nesrečo.

Kar zadeva omrežje varnostnih organov  tudi to pozdravljam. Usposabljanje je bistvenega
pomena, saj moramo zmanjšati sedanje razlike med standardi, ki veljajo v posameznih
državah članicah.

Kar zadeva seznam potnikov, spada zamuda pri objavi seznama potnikov med najhujše
travme po letalski nesreči. Nova zahteva, da je treba tak seznam sestaviti v eni uri, je izredno
dobrodošla. Da moraš ob rezervaciji leta navesti ime tretje osebe, je sicer zelo moteče,
vendar je možnost navesti ime osebe, na katero se bo mogoče obrniti ob nesreči s smrtnimi
žrtvami, zelo pomembna, saj je v takih primerih čakanje na novice skoraj neznosno.

Podpiram tudi rešitev z DNK, ampak če bomo sprejeli predlagano rešitev  ime osebe, ki
jo bo mogoče obvestiti  lahko DNK pride na vrsto kasneje. Besedilo vsebuje niz smiselnih
predlogov. Čestitam poročevalki in poročevalcem v senci. Opravili so odlično delo.

Artur Zasada (PPE).   – (PL) Danes razpravljamo o dokumentu, ki pomembno zadeva več
kot 800 milijonov potnikov, ki vsako leto letijo na ozemlju Evropske unije. Besedilo je
pomembno, saj je sedanja direktiva stara že 16 let in je bila sprejeta v času, ko je bil obseg
letalskega prometa še znatno manjši. Tu gre za varnost 800 milijonov potnikov, te varnosti
pa ni mogoče zagotoviti brez sistema prostovoljnega poročanja pilotov in letalskih posadk
o dogodkih. Varnost potnikov bo mogoče zagotoviti le, če se bodo člani posadk in piloti
zavarovane ob pisnem ali ustnem poročanju o nesrečah ali dogodkih v zrakoplovu. Tega
cilja ne bomo mogli doseči, če bodo ustanove, ki preiskujejo letalske nesreče, pod pritiski
javnega tožilstva, sodnih organov in občil, naj čim prej objavijo poročila o preiskavah.
Državljanom EU moramo zajamčiti varnost, še zlasti zato, ker je kronika varnost v letalstvu
pisana s krvjo žrtev letalskih nesreč. Zato čutim še težjo odgovornost v zvezi z glasovanjem
ta teden.

PREDSEDSTVO: Silvana KOCH-MEHRIN
podpredsednica

Gabriel Mato Adrover (PPE).   – (ES) Gospa predsednica, dve leti in dva meseca je od
dne, ko je letalska nesreča na madridskem letališču Barajas zahtevala 154 življenj in razbila
številne družine, večinoma s Kanarskih otokov. Vsi poslanci sočustvujemo z njimi.

Žal pa tehnična preiskava še danes, po dveh letih, ni zaključena. Družine žrtev se še vedno
sprašujejo, kaj se je zgodilo, in nimajo odgovora na to vprašanje.

To se mi zdi obžalovanja vredno iz dveh temeljnih razlogov: prvič, sorodniki žrtev si takega
ravnanja ne zaslužijo, in drugič, ker še vedno niso znani pomembni podatki, ki bi lahko
bistveno vplivali na varnost letalskega prometa in pomagali preprečevati nadaljnje nesreče.

Verjamem, da bo uredba, ki jo bomo sprejeli jutri, med drugim vsaj pospešila postopke
tehničnih preiskav in preprečila ponavljanje takih pojavov.
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Strinjam se s pomisleki, ki jih je izrazil kolega gospod de Grandes in čestitam poročevalki
za doseženo soglasje že v prvi obravnavi, upam pa, da nismo preveč popuščali interesom
nekaterih: pomembne so žrtve in skrb zanje mora biti na prvem mestu.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Gospa predsednica, mislim, da je najhujše, kar te lahko
doleti kot sorodnika potnika na letalu, novica, da je letalo strmoglavilo, nato pa negotovost
med čakanjem na podrobnejša obvestila. Menim, da to poročilo  za katerega bi rad
najprisrčneje čestital poročevalki gospe De Veyrac  prinaša določeno izboljšanje na tem
področju. To, da lahko potniki podajo ime kontaktne osebe v primeru nesreče in da morajo
letalske družbe objaviti seznam potnikov v dveh urah po nesreči, po mojem mnenju izredno
omili negotovost in pomaga sorodnikom, ki ne vedo, kaj se je zgodilo.

Drugič, poročilo ponuja dobro rešitev uravnoteženja notranjih in zunanjih preiskav, ki je
pri vseh podobnih zadevah težavna naloga, med zaščito ljudi, ki želijo posredovati dokaze,
in javnim interesom glede ugotovitev preiskave. Zato imamo pred seboj zelo kakovostno
poročilo. Še enkrat bi rad čestital poročevalki. Predložila nam je izvrsten izdelek.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Gospa predsednica, soglašam z mnenjem, da
je edini cilj te uredbe preprečevati nesreče brez poseganja v ugotavljanje krivde ali
odgovornosti. Veseli me, da zagotavlja neodvisnost preiskave in z ustanovitvijo omrežja
prispeva k učinkovitejšemu usklajevanju. Z različnimi ukrepi ščiti žrtve in njihove sorodnike
in varuje zaupne podatke, ki se smejo uporabljati izključno za preiskavo in v noben drug
namen. Pogovarjamo se o glasovnih in slikovnih posnetkih. Menim pa, da bi morali vgraditi
tudi načelo kulture pravičnosti. To so upali strokovnjaki, saj javna občila včasih razglašajo
obsodbe, še preden se preiskava sploh začne.

Rada bi povedala še to, da pozdravljam zahtevo, da morajo imeti letalske družbe najmanjše
zavarovalno kritje za odškodnine sorodnikom, saj bodo le-ti tako v prihodnje bolje zaščiteni
kot danes.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Gospa predsednica, obseg letalskega prometa ves čas
raste. Kar zadeva mene, mora biti varnost pred vsemi drugimi vidiki. Zato potrebujemo
neodvisen organ, ki bo preiskoval pomanjkljivosti in omogočal uvajanje popravnih ukrepov,
s tem pa prispeval k optimalni varnosti letov v prid vseh udeležencev.

Tudi jaz bi rada izrekla čestitke za poročilo.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Gospa predsednica, letalski prevoz ima vedno večji
pomen za mobilnost ljudi in dinamiko vedno bolj globaliziranega gospodarstva.

Sedanja evropska zakonodaja o preiskavah letalskih nesreč ne dohaja sprememb na tem
področju in uvajanja novih igralcev, kot je Evropska agencija za varnost v letalstvu.

Zmogljivosti držav članic na področju preiskav nesreč v civilnem letalstvu je treba uskladiti.
Prednost pa mora imeti preprečevanje nesreč; preiskave morajo praviloma prispevati k
preprečevanju nesreč v prihodnje.

Upoštevati moramo, da hudi pritiski na zmanjševanje stroškov posredno zvišujejo varnostna
tveganja. Varčevanje pri stroških pa ne sme iti na škodo ljudi, zato ne smemo odobriti
varčevalnih ukrepov, kot sta odprava kopilota ali stojišča na letalu.

Preiskave so pomembne, na prvem mestu pa sta vendarle preventiva in kakovostno
vzdrževanje.
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Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Čestitam poročevalki za doseženo soglasje v prvi
obravnavi uredbe o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu.

Države članice so odgovorne za to, da imajo vse letalske družbe, registrirane na njihovih
ozemljih, načrte za zagotavljanje pomoči žrtvam in njihovim sorodnikom. Menim pa, da
je rok dveh ur, v katerem mora letalska družba pridobiti seznam potnikov, mnogo predolg.
Rada bi tudi omenila, da pozdravljamo predlog določbe, po kateri morajo letalski
prevozniki, ki delujejo v Uniji, uporabljati določbe Montrealske konvencije o poenotenju
nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz, tudi če država, v kateri so registrirani, ni
ratificirala te konvencije.

Na koncu bi rada poudarila, da bi morala Evropska unija nujno skleniti sporazume o
varnosti v civilnem letalstvu tudi s tretjimi državami, da bi laže preiskovali in preprečevali
letalske nesreče.

Jelko Kacin (ALDE).   – (SL) Rad bi dodal en element, ki mi je prej izpadel zaradi
pomanjkanja časa in zadeva obveščanje svojcev.

Svojci morajo biti enakopravni in ne smemo jih diskriminirati. Definicija družine v državah
članicah pa se zelo razlikuje. Parlament je želel zaščititi tudi istospolna partnerstva, ki so
ponekod priznana, drugje pa niso priznana. Moja politična skupina je predlagala
kompromis, ki sta ga sprejela tudi Svet in Komisija, tako da zdaj velja definicija družine,
ki velja v državi žrtve, v državi, katere državljanstvo ima žrtev. To je pomemben dosežek
in pomemben kompromis.

Druga stvar, ki posebej šteje, pa je, da nismo si izmišljali novih inštitucij, ampak smo
uporabili mrežo nacionalnih preiskovalnih organov, ki smo jih delovno povezali med
seboj.

Cecilia Malmström,    članica Komisije .  Gospa predsednica, široko soglasje med udeleženci
tega plenarnega zasedanja pomeni močno sporočilo potnikom in njihovim sorodnikom.
To moramo šteti za dokaz, da so poročevalka in poročevalci v senci dobro opravili svoje
delo.

Veselim se pomembne naloge, ki je pred nami, to je ustanovitve evropskega omrežja
organov za preiskave v zvezi z varnostjo civilnega letalstva. To omrežje je pomemben
korak k bolj kakovostnim in neodvisnim varnostnim preiskavam in k višjim standardom
preiskovalnih metod in usposabljanja preiskovalcev.

Nova pravila morajo odsevati napredek, ki ga je na področju varnosti dosegla Evropska
agencija za varnost v letalstvu, ki bo v prihodnje lahko s svojim strokovnim znanjem in
delovnimi izkušnjami pomagala tudi pri varnostnih preiskavah. Rada bi poudarila  tako
kot več udeležencev razprave  da bo agencija sodelovala le kot tehnični svetovalec,
prispevala svoje izkušnje in sodelovala pri presoji podatkov. Ne bo pa sama preiskovala
nesreč.

Komisija se zavezuje, da bo čim prej dopolnila nova pravila s predlogi za posodobitev
sistema poročanja o dogodkih in nesrečah, tako da bomo pridobili učinkovita orodja za
naše skupno delo, to je varovanje življenj evropskih potnikov.

Za zelo koristno razpravo se vam najlepše zahvaljujem.
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Christine De Veyrac,    poročevalka. – (FR) Gospa predsednica, hvala vsem za prispevke v
zvezi s tem besedilom, in ker tega nisem naredila prej, bi se rada prisrčno zahvalila tudi
Komisiji, ki je veliko pripomogla k temu soglasju.

Gospodu Zemkeju bi rada zagotovila: jutri bo predložena ena sama sprememba. gre za
preprosto tehnično zadevo, Svet je namreč spregledal eno točko besedila. Izkazalo se je,
da je najboljša rešitev za vrnitev tega odstavka v besedilo sprememba, ampak to bo edina
sprememba.

Gospod Higgins  morda me ni slišal, kar je ob vsem hrupu ob začetku razprave razumljivo,
ampak enako je povedala tudi gospa Malmström  jasno je rečeno, da agencija, katere naloga
je samo potrjevanje zrakoplovov, ne more v nobenih okoliščinah izvajati preiskav nesreč,
saj ne more biti hkrati razsodnik in stranka v postopku. Mora pa imeti dostop do podatkov,
ki jih potrebuje pri potrjevanju zrakoplovov, prav tako pa mora pri varnostni preiskavi
pomagati s svojim strokovnim znanjem.

Gospod Mato Adrover, obžalujem  če sem vas prav razumela , da se bo vaša delegacija
vzdržala glasovanja o tem besedilu, saj besedilo pomeni pomembno izboljšanje razmer,
ki jih upravičeno kritizirate: pomanjkanje informacij in negotovost, ki so jima izpostavljeni
svojci. Kar zadeva naše popuščanje v prvi obravnavi, vam lahko poročevalci v senci potrdijo
moje naslednje besede: Rada bi vam povedala, da Parlament ni popustil pri ničemer; uveljavil
je svoja stališča pri vseh točkah besedila.

Zelo sem vesela, da politične skupine soglašajo glede tega besedila, ki  po besedah
gospoda Kühna  zadeva človeška življenja. Upam, da se bo to soglasje pri jutrišnjem
glasovanju izrazilo v večinski podpori poročilu. S tem bomo potrdili vodilno vlogo
Parlamenta pri zaščiti naših državljanov in pri gradnji EU, ki jim to zaščito zagotavlja.

Predsednica.   – Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo v četrtek, 21. septembra ob 12.00.

Pisne izjave (člen 149)

Debora Serracchiani (S&D),    v pisni obliki . – (IT) S povečevanjem obsega letalskega
prometa žal vztrajno raste tudi število žrtev nesreč v civilnem letalstvu. To potrjuje že
podatek, da je bilo leta 2005 žrtev 1.454, kar je 90 % več kot leta 2004.

Zato potrebujemo novo zakonodajo, ki bo zmanjšala razlike med preiskovalnimi
zmogljivostmi držav članic in bo vzpostavila „omrežje“ nacionalnih preiskovalnih organov
ter tako omogočila smotrnejšo izrabo znanja, osebja in drugih virov. Zato podpiram ta
predlog uredbe, ki bo na eni strani zagotovila popolno neodvisnost preiskav nesreč, na
drugi strani pa naložila letalskim prevoznikom spoštovanje pravic žrtev nesreč in njihovih
svojcev.

18. Sporazum med Evropsko skupnostjo in Pakistanom o ponovnem sprejemu -
Sporazumi Skupnosti s tretjimi državami o ponovnem sprejemu (razprava)

Predsednica.   – Naslednja točka je skupna razprava o:

– priporočilu Csabe Sógorja v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in
notranje zadeve o predlogu sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med
Evropsko skupnostjo in islamsko republiko Pakistan o ponovnem sprejemu oseb, ki
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prebivajo brez dovoljenja (COM(2009)0106 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))
(A7-0231/2010),

– vprašanju za ustni odgovor Komisiji (O-0104/2010) o sporazumih Skupnosti s tretjimi
državami o ponovnem sprejemu oseb, ki so ga vložili Sylvie Guillaume in Claude Moraes
v imenu Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem
parlamentu, Hélène Flautre in Judith Sargentini v imenu Skupine Zelenih/Evropske
svobodne zveze, Cornelia Ernst, Rui Tavares in Marie-Christine Vergiat v imenu
Konfederalne skupine Evropske združene levice – Zelene nordijske levice ter Malika
Benarab-Attou (B7-0453/2010), in

– vprašanju za ustni odgovor Komisiji (O-0116/2010) o sporazumih EU s tretjimi državami
o ponovnem sprejemu oseb, ki sta ga vložili Nathalie Griesbeck in Renate Weber v imenu
Skupine zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo (B7-0461/2010).

Csaba Sógor,    poročevalec  .  – (HU) To je prvi sporazum o ponovnem sprejemu oseb po
uveljavitvi Lizbonske pogodbe, po kateri mora sporazume te vrste odobriti tudi Evropski
parlament. Dne 18. septembra 2000 je Svet pooblastil Evropsko komisijo za pogajanja o
sporazumu o ponovnem sprejemu oseb med Evropsko skupnostjo in Pakistanom. Skoraj
deset let po tem, po več krogih pogajanj, sta Evropska skupnost in Pakistan
26. oktobra 2009 v Bruslju podpisala ta sporazum.

Na podlagi Lizbonske pogodbe je EU pravna naslednica Evropske skupnosti, kar pomeni,
da mora po uveljavitvi Lizbonske pogodbe predloge sporazumov take vrste odobriti tudi
Evropski parlament. Odbor za zunanje zadeve je predlog sporazuma ocenil ugodno, Odbor
za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve pa ga je odobril.

Namen sporazuma je okrepiti sodelovanje med upravnimi organi držav prosilk in
zaprošenih držav, da bi pospešili postopek ponovnega sprejema. Zato sporazum na
popolnoma vzajemni podlagi določa obveznost ponovnega sprejema lastnih državljanov,
državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, ter potrebne tehnične določbe o
postopku ponovnega sprejema. Cilj sporazuma je, da postane pomembno orodje v boju
proti nezakonitemu priseljevanju v Evropsko unijo ter okrepi varnost državljanov na
njenem ozemlju. Pakistan je pomembna država izvora in tranzita za migrante, ki ne
izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje
na ozemlju države članice Evropske unije.

Sporazum s Pakistanom je pomemben tudi z regionalnega vidika, saj bo podprl prizadevanja
Evropske unije, da okrepi sodelovanje z drugimi državami na območju. Sporazum vsebuje
klavzulo o nevplivanju na druga pravila mednarodnega prava in varovanja podatkov.
Dejanska fizična vrnitev oseb je popolnoma v pristojnosti organov države članice ali
pristojnih organov Pakistana. Ti morajo izpolnjevati ustrezne zahteve mednarodnega
prava. S sporazumom se ustanovi Skupni odbor za ponovni sprejem, ki lahko sprejme
svoj poslovnik. Glede na to, da je Evropska komisija edina evropska institucija, ki sodeluje
v tem skupnem odboru, jo Evropski parlament prosi, naj ga redno obvešča o dejavnostih
odbora. Sporazum bo začel veljati prvi dan drugega meseca po datumu, ko se pogodbenici
uradno obvestita, da so končani potrebni ratifikacijski postopki.

Rad bi se zahvalil Komisiji za njeno stališče in kolegom poslancem za njihove kritične
pripombe. Verjamem, da bo Parlament glede na povedano sporazum odobril.
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Claude Moraes,    vlagatelj  .   Gospa predsednica, rad bi se zahvalil gospodu Sógorju za
opravljeno delo. Vendar je skupina S&D v odboru glasovala proti sporazumu, iz dveh zelo
načelnih razlogov, ki oba zadevata varstvo človekovih pravic.

Prepričani smo, da ta sporazum ne zagotavlja v celoti spoštovanja mednarodnih konvencij.
Še zlasti, ker Pakistan ni podpisnik ženevske konvencije o beguncih iz leta 1951, zato so
njegove notranje razmere negotove. Nam in naši skupini se zdi logično, da bi moral biti
podpis tako osnovnih mednarodnih konvencij potreben pogoj za sklepanje sporazumov
o ponovnem sprejemu oseb. EU je doslej podpisala 11 sporazumov o ponovnem sprejemu
oseb, pogaja se še o nadaljnjih sedmih, od katerih sta dva  s Pakistanom in Gruzijo  tik
pred sprejemom, še eden, s Turčijo, pa bo podpisan v kratkem.

Torej ne gre za vprašanje, ki ga bo moral Parlament obravnavati samo enkrat, ob tem
sporazumu. Glede na to, da med pristojnosti Parlamenta spada tudi odobravanje takih
sporazumov, bi morala Komisija pri pogajanjih upoštevati tudi skrb Parlamenta za
človekove pravice. Ne more pričakovati od nas, da bomo slepo odobravali sporazume, če
niso zagotovljene temeljne pravice. Zato naša skupina meni, da bi moral pred odobritvijo
takih sporazumov Parlament temeljito poznati vsa dejstva. Od uveljavitve prvega od teh
sporazumov leta 2004 pa še ni bila opravljena nikakršna z dokazi podprta ocena
učinkovitosti teh instrumentov in posledic njihovega izvajanja.

Zato skupina S&D poziva Komisijo, naj tako oceno opravi čim prej. Verjamemo v smiselnost
sporazumov o ponovnem sprejemu oseb, vendar morajo temeljiti na varstvu temeljnih
človekovih pravic in ga zagotavljati. Pakistan je ena od redkih držav, ki še niso podpisale
ženevske konvencije o beguncih, kar po našem mnenju pomeni resen problem.

Hélène Flautre,    vlagateljica. – (FR) Gospa predsednica, osebno se mi zdi poziv poročevalca,
naj poslanci ratificiramo in odobrimo tako problematičen sporazum, hudo neumesten.
Prvič, sporazum zadeva Pakistan, ki ni zgolj še ena država v nizu enakih. Pakistan že zdaj
sprejema več beguncev kot katera koli druga država na svetu. In kaj bomo zdaj zahtevali
od njega? Naj ponovno sprejema ne le Pakistance, kar je razumljivo, pač pa tudi
Afganistance, ki so v Evropo pribežali pred vojno, ki jo v tej državi bojujemo mi sami.
Menim, da s takim ravnanjem hodimo že kar po robu nespodobnosti.

Res je, da Pakistan ni podpisal ženevske konvencije, in prav tako je res, da Parlamentarna
skupščina Sveta Evrope zahteva, da ratificiramo sporazume o ponovnem sprejemu samo
z državami, ki imajo urejeno varstvo pravic azilantov in vrsto drugih mednarodnih zaščit,
kar za Pakistan ne velja.

Poleg tega je odprtih še ogromno drugih vprašanj. Če bom morala jutri glasovati „za“, sploh
ne bom vedela, čemu dajem ta svoj „za“. Če si podrobneje ogledamo člene, ne moremo z
gotovostjo reči, ali bo njihova posledica 20, morda 100, morda pa celo 20 tisoč ali več
vrnjenih oseb. Zakaj? Ker nikjer ne piše, kakšen bo odziv na sklepe odbora za ponovni
sprejem. Kdo bo odgovoren za dokazovanje, da je posameznik prispel po ratifikaciji
sporazuma?

Kdo bo odgovoren za dokazovanje, da je posameznik prispel v EU neposredno iz Pakistana?
Kaj se bo zgodilo na koncu 30-dnevnega obdobja, če Pakistan ne bo ukrepal in ne bo izdal
potovalnih dokumentov? Ali bomo poslanci sprejeli predlog Komisije o nenavadnem
„prehodnem“ instrumentu EU?
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Nimam odgovorov na noben od teh vprašanj, pa tudi vi jih nimate, gospa Malmström;
vem, da mi ne boste mogli odgovoriti. Vprašala sem tudi pakistanskega veleposlanika in
tudi on nima odgovorov. Vse to bomo pometli pod preprogo odbora za ponovni sprejem.

Ker ne moremo reči, da vemo, kaj bo v resnici prinesel ta sporazum, ne morem reči, da ga
odobravam. Vse je odvisno od odgovorov na navedena vprašanja.

Mislim, da bi morali jutri glasovati „proti“.

Rui Tavares,    vlagatelj  .  – (PT) Gospa predsednica, kar zadeva sporazum o ponovnem
sprejemu s Pakistanom, menim, da bi bilo treba preučiti še cel niz vprašanj.

Prvič, ker je to prvi sporazum te vrste, o katerem glasuje Parlament po uveljavitvi Lizbonske
pogodbe, mislim, da bi lahko postal precedens. Zato sem prepričan, da bi moral Parlament
tak sporazum preučiti mnogo bolj podrobno in poglobljeno.

Zato bi bilo po mojem mnenju prav, da Parlament izrazi svoje dvome in zahteva
podrobnejša pojasnila. Upamo tudi, da bodo v prihodnje podobni sporazumi, predloženi
v odobritev Parlamentu, mnogo natančneje opredeljevali nadzor in breme dokazovanja,
ki mora biti naloženo pravi strani: pristojnim organom, ne pa priseljencem, revežem
oziroma beguncem.

Glede tega sporazuma sem v resnih dvomih tudi zato, ker gre za sporazum s Pakistanom.
Prvič, sprašujem se, ali je to sploh sporazum o ponovnem sprejemu Pakistancev, ali pa
sporazum o ponovnem sprejemu Afganistancev pri stranskih vratih. Kot je nekaj kolegov
poslancev že omenilo, Pakistan ni podpisal ženevske konvencije o beguncih iz leta 1951,
Evropska unija pa glede tega ne bi smela imeti dvojnih meril. Konvencije, ki smo jih
podpisali, nam nalagajo 100–odstotno spoštovanje človekovih pravic; ne moremo
preprosto prenesti 80 ali 90 % te svoje obveznosti na ljudi, za katere ne vemo zagotovo,
ali sploh spoštujejo človekove pravice.

V Pakistanu množično izganjajo in preganjajo ženske in pripadnike verskih ter narodnostnih
manjšin, pri precejšnji nejasnosti v zvezi s tem pa nikakor ni mogoče sodelovati s
pakistanskimi oblastmi.

Za zaključek bi nam rad osvežil spomin na našo razpravo o poplavah v Pakistanu pred
dvema tednoma. Ob poplavah so oblasti preselile 21 milijonov ljudi, med njimi tudi
begunce in ranjence, pa tudi nekaj tisoč mrtvih. Po mojem mnenju je od Evropskega
parlamenta nekoliko brezčutno, da je le dva tedna kasneje pripravljen potrditi sporazum,
ki bo v bistvu omogočil vračanje ljudi, ki so iz Pakistana pobegnili prav pred tako hudimi
razmerami.

Nathalie Griesbeck,    vlagateljica. – (FR) Gospa predsednica, komisarka, najprej bi rada v
imenu Skupine zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo zagotovila, da seveda
podpiramo sporazume o ponovnem sprejemu, saj so pomembno orožje v boju proti
nezakonitemu priseljevanju. Kaže tudi, da je ta rešitev mnogo bolj učinkovita kot širjenje
dvostranskih sporazumov.

Rada bi izpostavila tri točke. V naši novi pravni ureditvi bi morali Parlament sistematično
in redno obveščati o pogajanjih o takih sporazumih ter o njihovem uresničevanju, saj smo
postali soodločevalci.
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Drugič, doslej je bilo sprejetih 11 sporazumov, še o sedmih pa tečejo pogajanja. Nismo pa
še opravili presoje takih sporazumov, menim pa, da bi bila taka presoja nujna pred
sklepanjem novih sporazumov.

Moja tretja, zadnja točka se nanaša na človekove pravice in na zalo umestno pripombo,
ki smo jo že slišali od več kolegov: kakšna zagotovila nam sploh lahko ponudi Komisija
pri državah, ki niso podpisnice ženevske konvencije?

Ponavljam: sama osebno in naša skupina podpiramo sporazum o ponovnem sprejemu s
Pakistanom, vendar ostaja vrsta vprašanj nedorečenih, čeprav nam je gospa Malmström  ki
se ji zahvaljujem  v svoji izjavi zagotovila, da bo nadzor ustrezen in da se s Pakistanom
trdo pogajamo o podpisu temeljnih mednarodnih listin, ki jih še ni podpisal, in tudi
zagotovila, da bodo pri delu odbora za nadzor na terenu lahko sodelovale tudi mednarodne
humanitarne organizacije.

Vendarle bi morali vztrajati, da je pogoj za sklenitev sporazuma pakistanski podpis ženevske
konvencije, saj moramo skrbno paziti, da ne porušimo nujnega ravnotežja med zahtevami
naše skupne varnosti na eni strani in spoštovanjem ter varstvom človekovih pravic na
drugi strani, ne glede na to, za kateri del sveta gre. Na tem temeljijo vrednote EU.

Cecilia Malmström,    članica Komisije .  Gospa predsednica, spoštovani poslanci, Pakistan
je v zadnjem mesecu res v središču pozornosti in seveda obžalujemo množične tragične
smrti in izgube doma. Kot veste, si Komisija in Svet močno prizadevata omiliti to tragedijo
z iskanjem novih možnosti krepitve trgovine, pa tudi s pomočjo pri obnovi države in
preprečevanju podobnih nesreč v prihodnje. O tem je Svet razpravljal tudi na srečanju
prejšnji teden.

V zvezi s temo današnje razprave pa bi se rada zahvalila Odboru za državljanske svoboščine,
pravosodje in notranje zadeve (LIBE) in poročevalcu gospodu Sógorju za zelo konstruktivno
delo in za podporo, ki ste jo izrazili Komisiji ob sprejemu svojega mnenja v juliju.

Sporazum o ponovnem sprejemu je že vrsto let pomembno orodje obvladovanja
migracijskih tokov in Lizbonska pogodba te sporazume tudi izrecno omenja.

Da bo naša politika priseljevanja in azila prepričljiva za evropske državljane, mora temeljiti
na načelu, da je treba vsakogar, ki nima zakonite pravice zadrževati se na našem ozemlju,
vrniti. Tu nastopijo sporazumi o ponovnem sprejemu. Omogočajo vračanje ljudi, ki so na
našem ozemlju nezakonito, v njihove domače države ali države prehoda in predpisujejo
postopke upravnih organov obeh strani.

Sčasoma pa smo sporazume o ponovnem sprejemu povezali tudi z vizumsko politiko.
Veliko sporazumov o ponovnem sprejemu že pomeni nepogrešljive elemente pri pogajanjih
o sporazumih o vizumskih olajšavah.

Komisija bo s temi pogajanji nadaljevala v sedanjem in prihodnjih mandatih.

Naj odgovorim na nekaj pomislekov, ki so jih govorniki izrazili v vprašanjih za ustni
odgovor. Komisija bo v celoti spoštovala svojo obveznost iz člena 218 Pogodbe, to je,
sproti in natančno obveščala Parlament v vseh fazah pogajanj in sklepanja sporazumov
EU o ponovnem sprejemu. To obveznost bomo uresničevali ob polnem upoštevanju vloge
Parlamenta v postopku sprejemanja, to je zahteve, da mora Parlament pred sklenitvijo
odobriti vsak nov sporazum o ponovnem sprejemu.
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Posredovali vam bomo vse potrebne podatke, ob upoštevanju varovanja zaupnosti pogajanj
v teku, v skladu z natančnimi določili prihodnje ureditve odnosov med Parlamentom in
Komisijo.

Že zdaj pa vam je generalni direktor gospod Manservici na zasedanju Odbora LIBE dne
12. julija razgrnil prvi splošni pregled pogajanj v teku. Gospa Griesbeck je omenila tudi
izjavo Komisije in seveda bomo to zadevo pazljivo spremljali in vam o njej ustrezno
poročali. Možnosti, kako še izboljšati naše sodelovanje, moramo preučiti tudi skupaj.

Kar zadeva sporazume z državami, ki niso podpisnice ženevske konvencije, seveda želimo,
da bi to konvencijo podpisal tudi Pakistan, in si pri naših pogajanjih močno prizadevamo,
da bi ga prepričali v podpis, saj tudi Komisija  tako kot vi  pripisuje velik pomen
mednarodnim aktom o človekovih pravicah in mednarodni zaščiti, spodbujanje ustreznega
uresničevanja teh aktov pa spada v bistvo politike EU.

Zato smo oblikovali pravni red Evropske unije o mednarodni zaščiti  Direktivo o azilnih
postopkih in Direktivo o pogojih za sprejem prosilcev za azil  ki v svoji politiki vračanja
vsebuje tudi varovalke za človekove pravice, namreč Direktivo o vračanju. Poleg tega vse
države članice Evropske unije zavezujeta tudi Ženevska konvencija o statusu beguncev in
Evropska konvencija o človekovih pravicah.

Ti akti določajo, da nobene osebe ni mogoče odstraniti iz države članice, dokler niso v
celoti ocenjena in izključena tveganja, da bi to osebo po vrnitvi lahko čakali pregon, mučenje
ali nehumana ali ponižujoča kazen.

Še zlasti evropski instrument azila predpisuje, da mora vsaka država članica vsako prošnjo
za azil obravnavati posamično in omogočiti prosilcu zadrževanje na njenem ozemlju do
odločitve pristojnih organov o prošnji za azil, nato pa mora prosilcu zagotoviti ustrezna
pravna sredstva pred sodiščem.

Ti standardi so bistvenega pomena pri spoštovanju načela nevračanja in, kar je izredno
pomembno, njihove veljavnosti nikakor ne omejuje noben sporazum o ponovnem
sprejemu.

Vsak sporazum EU o ponovnem sprejemu vsebuje klavzulo o nevplivanju, ki izrecno
predpisuje spoštovanje omenjenih standardov. Ne smemo pozabiti, da imajo sporazumi
o ponovnem sprejemu lahko tudi pomembno vlogo v boju proti mrežam za tihotapljenje
ljudi. Poročilo o oceni nelegalnih migracij iz Pakistana, ki ga je letos objavil Urad za droge
in kriminal pri Združenih narodih, pravi, da ocenjeni letni prihodki te tako imenovane
industrije znašajo kar 1,25 milijarde dolarjev. Poročilo med drugim priporoča Pakistanu
sklenitev sporazumov o sodelovanju s ključnimi partnerji, vključno s sporazumi o
medsebojni pravni pomoči in izročitvah.

Kar zadeva sporazume o vizumskih olajšavah, nimamo nikakršnega seznama pogojev za
odločitev o začetku takih pogajanj, vendar Evropska unija pri odločanju upošteva potek
ali uspešen zaključek podajanj o ponovnem sprejemu, zunanjepolitične cilje, izkušnje pri
izvajanju obstoječih dvostranskih sporazumov in napredek na povezanih področjih sodstva
in notranjih zadev  tudi na področju temeljnih pravic.

Omeniti je treba tudi, da je za vsako državo, s katero je EU doslej sklenila sporazume o
vizumskih olajšavah, Komisija Svetu predložila osnutek mandata za pogajanja na podlagi
sklepov Sveta o spodbujanju neposrednih stikov med prebivalci EU in prebivalci zadevne
države.
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Uresničevanje sporazumov o ponovnem sprejemu nadzorujejo skupni odbori za ponovni
sprejem. Tak odbor ustanovimo ob vsakem sporazumu. Poleg tega zbiramo podatke o
uresničevanju veljavnih sporazumov. Doslej nismo prejeli še nikakršnega poročila o
težavah, niti od NVO, ki delujejo na tem področju, kljub temu, da so razmere v nekaterih
državah, s katerimi imamo sklenjene sporazume, precej občutljive.

Vsekakor pa po določbah sporazuma o ponovnem sprejemu ne bomo vrnili nobene osebe,
če bi vrnitev pomenila za to osebo nevarnost preganjanja, mučenja ali nehumane ali
ponižujoče kazni.

Če do česa takega že pride, ni posledica sporazuma o ponovnem sprejemu, pač pa
nezakonite odločitve države članice, ki bi morala biti predmet sodnega nadzora v sami
državi članici. Poleg tega bo Komisija v skladu z zahtevo Evropskega sveta iz stockholmskega
programa do konca tega leta predložila celovito oceno sporazumov EU o ponovnem
sprejemu v obliki sporočila Parlamentu in Svetu. Komisija bo pri sestavljanju omenjene
ocene upoštevala vaše priporočilo, naj se v oceni izrecno omeni možnost pomoči pri
ponovnem vključevanju vrnjenih oseb v družbo. Sicer tudi že zdaj zagotavljamo pomoč
različnim projektom, sklad za vračanje pa omogoča takojšen prejem pomoči ob prihodu
osebe v državo povratka.

To lahko podpremo na več načinov: opravili bomo ocene, imamo direktive. Komisija bo
zelo pazljivo spremljala razmere in obveščala vas bom, kolikor bo le mogoče, v skladu z
našim splošnim sporazumom in s stališčem, ki ga je sprejel Odbor LIBE julija. Upam, da
lahko glede na vse to sporazum sprejmemo.

Gabriele Albertini,    pripravljavec mnenja Odbora za zunanje zadeve  .  – (IT)
Gospa predsednica, gospe in gospodje, osem let po začetku pogajanj med Evropsko komisijo
in Pakistanom smo končno dobili sporazum o postopkih ponovnega sprejema oseb, ki
nezakonito prebivajo v Evropski uniji.

Odbor za zunanje zadeve je zaprosil za dovoljenje za predložitev mnenja o tem zelo
pomembnem sporazumu, še zlasti glede na dogajanja na območju okoli Pakistana in
vprašanja človekovih pravic.

V odboru smo o zadevi obširno razpravljali in izraženih je bilo več pomislekov: negotove
razmere in stalno kršenje človekovih pravic v Pakistanu, pa tudi dejstvo, da pogajanja s
Pakistanom niso prinesla zagotovil, da bodo osebam, poslanim v Pakistan, zajamčene
pravice in varnost. Prav tako nas skrbi, ker še nimamo nikakršne ocene do zdaj sprejetih
11 sporazumov o ponovnem sprejemu.

Na koncu smo člani Odbora za zunanje zadeve sprejeli sklep, da je bolje imeti jasen pravni
okvir sodelovanja s Pakistanom pri ponovnem sprejemu oseb kot pa tvegati, da bodo
države članice nezakonite priseljence iz Pakistana vračale na ad hoc podlagi, ne da bi EU
lahko nadzorovala spoštovanje človekovih pravic vrnjenih oseb.

Člen 16 sporazuma o ponovnem sprejemu bo zagotovil tak nadzor s strani EU, zato
ponavljam zahtevo Odbora za zunanje zadeve, naj se opravi ocena sporazumov, ki jih je
EU sklenila do zdaj, in podpiram sprejem tega sporazuma.

Manfred Weber,    v imenu skupine PPE. – (DE) Gospa predsednica, komisarka, gospe in
gospodje, najprej nekaj besed o vprašanju Pakistana: razpravo imamo v času, ki je zelo
hud za Pakistan, in po mojem mnenju se vsi zavzemamo za solidarnost z žrtvami zadnje
katastrofe. Gospod Sógor je že spregovoril posebej o sporazumu. Zato bi rad samo naštel
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nekaj pripomb, ki zadevajo sporazume o ponovnem sprejemu med Evropsko unijo in
tretjimi državami nasploh.

Prvič, ti sporazumi so smotrni in potrebni, saj ima Evropa zakonodajo, ki ureja priseljevanje.
Če imamo zakonodajo za priseljevanje, pa imamo neogibno opravka tudi z osebami, ki
prebivajo pri nas nezakonito. Iz tega pa nujno sledi potreba po rešitvah za vračanje teh
oseb v njihove domovine. Glede pravkar naštetih načel levica  socialdemokrati  večinoma
soglaša z nami, pri odločanju o sklepanju konkretnih sporazumov pa svojo podporo
odtegnejo. Zato menim, da moramo kljub tej ugotovitvi ostati dosledni.

Drugič, standarde človekovih pravic je treba spoštovati. Takega sporazuma seveda ni
mogoče nadomestiti z višjimi standardi človekovih pravic. Vsakdo, ki zavrača sklenitev
tega sporazuma, izbere možnost, da bomo v Evropski uniji še naprej uporabljali 27 pravnih
standardov, ki jih ni mogoče nadzorovati tako natančno kot standarde na evropski ravni.

Tretje in po mojem mnenju najpomembnejše vprašanje pa je: kako lahko v prihodnje
zagotovimo, da bo partnerstvo z nami za tretje države vabljivo? Komisijo pozivam, naj
pri svojem delu v prihodnje bolj povezuje različne vidike vprašanj. Če že v okviru pogajanj
o svetovni trgovini odpiramo evropske trge, imamo pravico od tretjih držav pričakovati,
da bodo pripravljene pogovarjati se tudi o vračanju oseb, oziroma, pri vprašanju
nezakonitega priseljevanja morajo biti tretje države pripravljene na ustrezna popuščanja
pri vračanju oseb. Z drugimi besedami, treba je povezovati različne vidike.

Sylvie Guillaume,    v imenu skupine S&D. – (FR) Gospa predsednica, gospe in gospodje,
zaradi katastrofalnih humanitarnih razmer, v katerih se je znašel Pakistan, smo že za
štirinajst dni preložili svoje glasovanja o sporazumu med EU in to državo o ponovnem
sprejemu. To je sicer bolj majhna tolažba za žrtve.

Zdaj pa smo pred težavno izbiro. Ali sploh lahko odobrimo ta sporazum, ko je ostalo
odprtih še toliko vprašanj in pomislekov? Nima smisla podrobno obnavljati turobne
zgodovine nespoštovanja človekovih pravic v Pakistanu, vseeno pa bi rada ponovila besede
kolegov poslancev: ta država ni niti podpisnica Ženevske konvencije o statusu beguncev
niti podpisnica Konvencije o statusu oseb brez državljanstva.

To je še toliko bolj zaskrbljujoče, ker sporazum, o katerem razpravljamo, zadeva predvsem
Afganistance, izjave Komisije, da prepričuje Pakistan, naj podpiše konvencijo o statusu
beguncev, pa niso dovolj, da bi se zadeve uredile. Zato moramo sprejeti jasno in neomajno
stališče: podpis konvencije o statusu beguncev in drugih aktov, ki urejajo varstvo temeljnih
pravic, je conditio sine qua non za kakršna koli pogajanja.

Zadevo še zapleta kronična nenatančnost pri določbah o uresničevanju sporazuma, o
katerem razpravljamo, saj lahko področje veljavnosti, strukturo, cilje in tehnične ureditve
v tem sporazumu, tako glede samega postopka ponovnega sprejema kot glede izmenjave
osebnih podatkov, označim samo kot zelo ohlapne. Ni pa problematično le uresničevanje
sporazuma  to velja na splošno za celoten postopek pogajanj in za same sporazume o
ponovnem sprejemu.

Od Komisije smo že precejkrat zahtevali oceno doslej sklenjenih sporazumov. Ocene še
nismo prejeli, vaše današnje besede pa nam ne zadostujejo. Kako naj prepričano in pri
polni zavesti odobrimo ta sporazum, ko pa nimamo še nikakršne ocene? Rada bi dodala,
da so take tudi ugotovitve raziskave, ki jo je naročil Odbor za državljanske svoboščine,
pravosodje in notranje zadeve in nam njene izsledke posredoval. Parlament ne more v
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celoti izvajati svojih pooblastil, če ni ustrezno obveščen o poteku pogajanj in o uresničevanju
sporazumov.

Ker je Parlament zdaj tudi sozakonodajalec, mora svoj položaj okrepiti. Zato poudarjam,
da bo jutrišnje glasovanje velikega simboličnega pomena za vlogo Parlamenta. Glede na
to, da so danes v teku pogajanja o partnerskih sporazumih tudi z državami, kot je na primer
Libija, je naša naloga ta sporazum zavrniti in tako dokazati skrb Parlamenta za človekove
pravice in željo po večji preglednosti pogajanj.

Cecilia Wikström,    v imenu skupine ALDE. – (SV) Gospa predsednica, komisarka, tako
kot več kolegov poslancev pred menoj tudi sama menim, da čas po katastrofalnih
avgustovskih poplavah morda ni najprimernejši za našo razpravo o sporazumu o ponovnem
sprejemu med EU in Pakistanom. Še vedno imamo pred očmi grozljive slike žrtev in
sočustvujemo s trpečimi.

Ne smemo pa se ujeti v past mešanja različnih zadev. Sporazum o ponovnem sprejemu je
zgolj pot k pravni ureditvi enega vidika odnosov med EU in Pakistanom. Menim, da bi
morali ta sporazum obravnavati v širšem kontekstu, kot ureditev, ki hkrati obvladuje
nezakonito priseljevanje, obenem pa tudi spodbuja zakonito preseljevanje. Rada bi se
zahvalila Komisije za njena zagotovila v zvezi z nadzorom uresničevanja sporazuma.
Komisarka je rekla, da bo Komisija z ustreznim pritiskom skušala Pakistan prepričati v
podpis ženevske konvencije in da bo v vseh fazah obveščala Parlament o poteku
uresničevanja sporazuma.

Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo, v imenu katere govorim danes,
podpira zamisel o poročanju o sporazumu o ponovnem sprejemu, Komisijo pa bi radi
tudi pozvali, naj čim prej uvede mehanizem za ocenjevanje vseh sporazumov o ponovnem
sprejemu, ki smo ji ga predlagali. Dejstvo, da Pakistan še ni podpisal ženevske konvencije,
vsekakor zapleta zadeve, upoštevajmo pa, da ta konvencija, pa tudi Pogodba EU zavezujeta
vse države članice in da bi pošiljanje ljudi v države, v katerih bi bili lahko izpostavljeni
kršitvam pravic, pomenilo resen prekršek države članice proti omenjenima aktoma. To je
vsebina načela nevračanja, ki velja ne glede na to, ali je Pakistan pristopil k ženevski
konvenciji ali ne. Obstajajo tudi varovalke proti posrednemu vračanju, rada pa bi zaključila
z mislijo, da je ta sporazumen nujen, saj ureja naše sodelovanje s Pakistanom.

Judith Sargentini,    v imenu skupine Verts/ALE. – (NL) Jasno je, da humana politika azila
ne more delovati brez politike izgona. Prosilce, ki jim azil ni bil odobren, je pač treba nekam
odpremiti. Vendar se s temi ljudmi ne smemo poigravati. Evropa je po čudnih miselnih
poteh prišla do rešitve, pri katerih osebo, ki je ne moremo vrniti v državo izvora, preprosto
vrnemo v tej najbližjo državo oziroma državo, iz katere je oseba vstopila v Evropo. To je
zame poigravanje z ljudmi.

Prispeli smo že tako daleč, da smo pripravljeni take ljudi nagnati kar v Libijo, ta pa jih lahko
zaradi nas mirno pošlje kamorkoli, četudi v Eritrejo. Očitno želimo prevaliti odgovornost
na druge države  pri tem sporazumu odgovornost za Afganistance na Pakistan. Kolega iz
skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) je rekel približno takole: „Kako
naj zagotovimo, da bodo sporazumi o ponovnem sprejemu vabljivi za tretje države?“ To
se mi ne zdi human način ravnanja z ljudmi, niti prava pot k humani evropski politiki azila.

Humana evropska politika azila pa je naš skupni cilj. Predaja ljudi državam, kot je
Turčija  skozi katero pravzaprav pripotuje velika večina prosilcev za azil  tem ljudem
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onemogoča začeti novo življenje, saj končajo v državi, kjer niti nočejo živeti niti niso
dobrodošli, tega pa ne more spremeniti niti denarna pomoč.

Cornelis de Jong,    v imenu skupine GUE/NGL. – (NL) Konfederalna skupina Evropske
združene levice – Zelene nordijske levice nasprotuje predlaganemu sporazumu o ponovnem
sprejemu s Pakistanom. Gre za neustrezen instrument ob neprimernem času.

Po poročilih Združenih narodov so poplave tako hudo prizadele pakistansko
infrastrukturo  ceste, železniške proge, mostove in drugo  da so državo pahnile za desetletja
nazaj v preteklost. V Pakistanu milijoni ljudi bežijo pred vodno ujmo ali pa ob vrnitvi v
domači kraj ugotavljajo, da so izgubili vse imetje. Človek bi si predstavljal, da je v takih
razmerah glavna skrb Evrope, kako pomagati ljudem. Zato se mi zdi neokusno, da nas
prav zdaj silite odločati o sporazumu o ponovnem sprejemu, ki pomeni samo pot, po
kateri bo Evropa lahko vračala v Pakistan neuspešne prosilce za azil. Ali tako ravna skupnost
vrednot, za kakršno se ponosno razglaša Evropska unija?

Poleg tega sporazum pomanjkljivo ureja spoštovanje človekovih pravic. Pakistan danes
ni stabilna država. Zato sprašujem Komisijo, pa tudi Svet: Na čem temelji vaše prepričanje,
da bo Pakistan  ki ni niti podpisal ženevske konvencije, pa vendar sprejema množice
beguncev  v sedanjih razmerah v resnici zagotovil beguncem ustrezno zaščito?

Pričakovali bi, da bo sporazum vseboval varovalke, primerne odgovornostim, ki jih
prevzemajo nase države ob izgonu oseb v kako drugo državo. Edino, kar smo slišali, je
zaveza Evropske komisije, da bo skrbela, da bodo države članice ravnale v skladu z Evropsko
konvencijo o človekovih pravicah in ženevsko konvencijo.

Moje vprašanje komisarki pa se glasi: Kako namerava Komisija to doseči? Ali boste skupaj
z izgnanci na letalo v Pakistan vkrcali tudi svoje uradnike; kako dolgo boste spremljali
usodo vrnjenih ljudi  ali nam boste samo postregli s poročilom, ko bo za te ljudi že zdavnaj
prepozno? Sporazum ima vgrajenih vse premalo varovalk, sprejemamo pa ga ob povsem
neprimernem času. Zato naša skupina predlaga, naj se ga vrne v predal.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Rad bi opozoril na težavo, ki jo imamo s Turčijo. Vemo, da si
Evropska komisija že leta prizadeva skleniti sporazum o ponovnem sprejemu s Turčijo,
ta država pa sistematično zavrača njena prizadevanja.

To stanje je nesprejemljivo iz dveh razlogov. Prvič, od države kandidatke bi pričakovali
sodelovanje, ne pa nasprotovanja. Drugič, Turčija in Evropska unija nista bežni sosedi,
ampak ju povezuje dolga skupna meja. Turčija spada tudi med največje in najpomembnejše
države izvora in prehoda nezakonitih priseljencev. S tem v zvezi lahko navedem tudi
nedavni memorandum služb Europol, Eurojust in Frontex, po katerem prek Turčije vodi
ena od glavnih poti trgovine s heroinom med Afganistanom, Pakistanom in Balkanom.
Tu pa ne gre samo za trgovino z mamili, ampak za organizirani kriminal na splošno.

Po poročilih so pogajanja o sporazumu o ponovnem sprejemu s Turčijo v zadnjem času
napredujejo bolje kot v preteklih letih, ugotavljamo pa, da turška vlada začenja postavljati
nekatere povsem nesprejemljive pogoje. EU govori o vizumskih olajšavah, turška vlada
pa odgovarja z zahtevami po odprtju meja in prostem gibanju ljudi iz Turčije  kar seveda
pomeni zaostrovanje problemov, nikakor pa ne njihove rešitve.

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Gospa predsednica, čestitam kolegu gospodu Sógorju za
predstavljeno poročilo. Pomen poročila in samih pogajanj ponazarja že to, da smo za
oblikovanje sporazuma potrebovali kar 10 let.
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Sporazum ni pomemben le za Pakistan, pač pa tudi za naše odnose z drugimi državami
na tem območju. Taki sporazumi so koristni pripomočki v boju proti nezakonitemu
priseljevanju, vendar je treba o vrnitvi vsake osebe odločati posamično in ob polnem
spoštovanju obveznosti in odgovornosti, ki nam jih nalaga mednarodno pravo, še zlasti
pa načela nevračanja.

Pakistan je nedvomno pomembna država izvora in prehoda nezakonitih priseljencev.
Obžalovanja vredno pa je, da ta država še ni ratificirala Mednarodnega pakta o državljanskih
in političnih pravicah, niti Konvencije Združenih narodov proti mučenju in drugemu
krutemu, nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju. To nas navdaja z
resnimi dvomi glede varnosti vračanja ljudi v to državo, še zlasti zato, ker sporazum ne
vsebuje strogih varovalk in mehanizmov za zaščito temeljnih pravic.

Čeprav je rešitev daleč od popolne, pa je vseeno koristno odpraviti sedanje ad hoc vračanje
oseb iz držav članic. Prav tako koristno je, da vzpostavlja jasen okvir sodelovanja s
Pakistanom, ki Evropski uniji omogoča nadzor nad spoštovanjem človekovih pravic.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Govorimo o sporazumih o ponovnem sprejemu,
pri tem pa mnoge med nami skrbi temeljno vprašanje: Kako zagotoviti varnost in pravice
vrnjenim osebam?

Izkušnje kažejo, da sporazumi o ponovnem sprejemu tega vprašanja ne rešujejo povsem
ustrezno. Ob sklenitvi sporazuma med državami običajno predpostavljamo, da bodo
podpisnice spremljale uresničevanje ciljev sporazuma. To pa ni vedno res in sporazumi o
ponovnem sprejemu so značilen primer tega. Države jih pogosto sklepajo v širšem okviru
sodelovanja, pri čemer je težišče včasih na drugih in  vsaj za podpisnice  pomembnejših
področjih, kot so energetska varnost, boj proti terorizmu, sodelovanje med policijami ali
trgovina. Sporazumi o ponovnem sprejemu so tako le kamenček v pragmatičnem mozaiku
dvostranskih odnosov.

Gospe in gospodje, bodimo iskreni. Za razvitejše države so sporazumi o ponovnem
sprejemu zgolj elegantna pot, kako se rešiti nezakonitih priseljencev ob soglasju manj
razvitih držav izvora, tem državam pa se oddolžimo s podpisom kakega drugega sporazuma,
na primer sporazuma o strateškem trgovinskem partnerstvu.

Oglejmo si, kaj je bistvo problema: soglasje manj razvite države izvora samo po sebi še
nikakor ne pomeni, da ima ta država politično voljo ali potrebne pravne ali institucionalne
zmogljivosti za obvladovanje pritoka državljanov, kaj šele za zaščito človekovih pravic
teh ljudi. Tisti poslanci, ki se ukvarjamo z zaščito človekovih pravic, ne moremo mimo
tega skritega vidika sporazumov o ponovnem sprejemu, zato moramo vztrajati pri zahtevi,
da so pri sklepanju takih sporazumov človekove pravice in preglednost na prvem mestu.

Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE).   – (FR) Gospa predsednica, Komisija je leta 2005 zapisala,
da „morajo biti odločbe [pristojnih organov držav članic] o izgonu skladne z Ženevsko
konvencijo iz leta 1951, Protokolom iz leta 1967 in mednarodnimi pogodbami. Nikogar
ni dovoljeno vrniti ali izgnati v državo, v kateri bi bil izpostavljen nevarnosti smrtne kazni,
mučenja ali drugačnega nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja“.

V Pakistanu pa smo priče hudim kršitvam človekovih pravic: smrtnim kaznim, mučenjem,
smrtim v zaporu, izginotjem, nasilju nad častjo. Slišali smo že, da država ni podpisala več
mednarodnih sporazumov. Kako smo lahko prepričani v spoštovanje pravic in varnost
oseb, ki jih bomo vrnili v to državo?
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Zaščite ne uživajo niti narodnostne ali verske manjšine in ženske. Nikjer niso omenjeni
učinki sporazuma na afganistanske begunce, nikjer ni načrta nadzora uresničevanja
sporazuma s strani Agencije EU za temeljne pravice. V imenu človekovih pravic in
človekovega dostojanstva mora Parlament ta sporazum zavniti.

Andrew Henry William Brons (NI).    Gospa predsednica, vračanje nezakonitih
pakistanskih priseljencev v domovino je samoumeven postopek. Osrednje vprašanje, ki
bi si ga morali zastaviti, je, čemu sploh potrebujemo sporazum s Pakistanom, da bodo
lahko vstopali v lastno državo. To bi me moralo čuditi, ampak me niti ne.

Nekateri med nami nasprotujejo celo vračanju teh ljudi ob privolitvi Pakistana. To
nasprotovanje utemeljujejo s kršitvami standardov človekovih pravic v Pakistanu. To
povsem drži. Ampak drži tudi za večino držav tretjega sveta  celo za nekatere evropske
države. Ali se zavzemajo za to, da bi dovolili ostati pri nas vsem nezakonitim priseljencem
iz držav, kjer so človekove pravice ogrožene? Če mislijo tako, se moramo vprašati, zakaj
se jim zdi sprejemljivo, da se k nam ne priseli celotno prebivalstvo teh nevarnih držav. Ali
ne bi bilo prav, da bi v Evropsko unijo povabili vse prebivalstvo Pakistana, Kitajske,
bližnjevzhodnih, južnoameriških in afriških držav? Tako z logiko skregano je njihovo
stališče.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Gospa predsednica, komisarka, gospe in gospodje, ta
sporazum je na mestu in je potreben, zanj pa ima zasluge Komisija. Spoštovanje minimalnih
humanitarnih standardov v državi izvora je seveda temeljna sestavina vsakega sporazuma
o ponovnem sprejemu. To je potrebni pogoj za sklenitev vsakega sporazuma te vrste.

Ne gre za prosilce za azil  to pripombo naslavljam na zelene in levičarje med nami. Preberite
si sporazum! Ne gre za tiste, ki potrebujejo našo zaščito, gre za ljudi, ki pri nas prebivajo
nezakonito. O tej skupini govorimo. Sporazum o ponovnem sprejemu ne more zajemati
prosilcev za azil ali vračanja ljudi, ki potrebujejo našo zaščito.

Kar moramo doseči  in v tem smislu sem vam hvaležen za obljubo, da nam boste predložilo
oceno uresničevanja  je, da bomo odločbe o vračanju tudi izvrševali, saj je za zdaj število
vrnitev znatno manjše od števila odločb o vrnitvi. Podatki iz leta 2008 kažejo, da smo
imeli 609 tisoč nezakonitih priseljencev in 608 tisoč odločb o vrnitvi, od teh pa je bilo
dejansko izvršenih le 214 tisoč. Potrebna je skupna evropska strategija za to področje, za
njeno uresničevanje pa je potrebna tudi skupna strategija za odnose s tretjimi državami.

Rita Borsellino (S&D).   – (IT) Gospa predsednica, komisarka, gospe in gospodje, v
današnji razpravi o sporazumih o ponovnem sprejemu se ne moremo izogniti kočljivemu
vprašanju sporazuma med Evropsko unijo in Libijo.

Vemo, da je del tega sporazuma usmerjen v boj proti nezakonitemu priseljevanju. Skrbi
nas, ker nam je Komisija doslej bolj malo povedala o tem vidiku, kljub temu, da Lizbonska
pogodba predpisuje redno poročanje Komisije Parlamentu.

Znano je, da Libija ni podpisnica ženevske konvencije o človekovih pravicah, za zdaj pa
tudi ni znakov, da ravna v skladu z mednarodnim pravom. V mislih imam eritrejske
priseljence, ki jih Libija zadržuje v nehumanih razmerah v taborišču Brak, pa tudi ukinitev
urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce. Predvsem pa imam v mislih
dogodke v zadnjem tednu, ko je libijski patruljni čoln v mednarodnih vodah streljal na
italijansko ribiško ladjo iz pristanišča Mazara del Vallo, češ da so na njej nezakoniti
priseljenci. Taka razlaga je skrajno zaskrbljujoča, če pomislimo na sporazum, ki sta ga že
sklenili Libija in Italija. Med drugim ta sporazum omogoča vračanje priseljencev v Libijo
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brez zagotovljene pravice do prošnja za azil ali brez zagotovljene posamične obravnave
vsakega primera, dovoljuje pa tudi uporabo strelnega orožja pri prestrezanju priseljencev.

Ker je tudi del tega sporazuma tajen, me zanima, ali Komisija pozna njegovo vsebino in
ali se ji zdi ob omenjenem incidentu potrebno zahtevati pojasnila glede upravičenosti
libijskih organov do uporabe strelnega orožja, kadar sumijo, da so na kakem plovilu
nezakoniti priseljenci. Kajti, če je tako, ...

(Predsednica je prekinila govornico)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).   – (ES) Gospa predsednica, azil je
natančno opredeljen pravni pojem, ki nima nikakršne zveze s sporazumom o ponovnem
sprejemu.

Sporazum s Pakistanom je instrument EU za boj priti nezakonitemu priseljevanju, ne pa
instrument za zagotavljanje mednarodne zaščite ali azila.

O namenu sporazuma ne more biti nikakršnih dvomov: sporazum služi vračanju
pakistanskih državljanov, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več veljavnih pogojev za
prisotnost na ozemlju države članice ali prebivanje v njej, ali državljanov tretjih držav ali
oseb brez državljanstva, ki so jim vizume ali dovoljenja za bivanje izdali pakistanski organi
in so nezakonito vstopili na ozemlje države članice neposredno iz Pakistana.

Spoštovanje temeljnih človekovih pravic pri vračanju v državo izvora moramo zagotoviti
prek obveznega spoštovanja mednarodnega prava, zlasti načela nevračanja in Evropske
konvencije o človekovih pravicah.

Na kratko, sporazum zajema samo osebe, ki se v EU zadržujejo nezakonito, ne pa oseb, ki
jim je bil odobren azil, ali oseb, katerih prošnje za mednarodno zaščito so še v obravnavi.

Zato po mojem mnenju ne bi smeli mešati različnih vprašanj, saj to ovira sprejem
sporazuma, ki je temeljnega pomena za razvoj naše skupne politike priseljevanja.

Zato sporazum podpiramo, obenem pa terjamo ustrezna zagotovila od Pakistana.

Emine Bozkurt (S&D).   – (NL) Poplave v Pakistanu so najhujše v zadnjih 80 letih in za
zdaj jim ni videti konca. Prizadele so milijone ljudi. Mnogi so ostali brez domov, grozi jim
tudi lakota. Ali bomo ljudi vračali v Pakistan kar z letali, s katerimi bomo tja pošiljali
humanitarno pomoč?

Sprejem sporazuma med Evropsko unijo in Islamsko republiko Pakistan bi bil neodgovorno
dejanje. Ne smemo prezreti tudi stanja človekovih pravic v Pakistanu, ki je daleč od
zadovoljivega. Pakistan ni podpisal niti Ženevske konvencije o statusu beguncev. Sporazume
smemo sklepati samo pod primernimi pogoji, kot so na primer podpisi ženevske konvencije
in drugih aktov, ki urejajo temeljne pravice.

Zelo me zanima tudi potek pogajanj Evropske unije o podobnih sporazumih z drugimi
državami. Nujno moramo biti obveščeni o poteku teh pogajanj, da bomo lahko zagotovili,
da bodo sporazumi primerni. Kakšno je na primer stanje pri sporazumu o ponovnem
sprejemu s Turčijo? Slišimo, da so pogajanja skoraj končana. Samo nekaj držav članic ima
še zadržke glede končnega besedila.

Ali nam lahko komisarka razloži, kaj se zatika pri teh pogajanjih? Kako si Komisija
prizadeva, da bi bil izid pogajanj ugoden? Ali bo Komisija po sklenitvi sporazuma končno
naredila naslednji korak? Ali bodo turški poslovneži in študentje končno deležni vizumskih
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olajšav pri potovanjih v Evropo? Nenazadnje je nezaslišano, da Evropska unija uporablja
režim potovanj brez vizumov pri najrazličnejših drugih državah, pri eni od držav kandidatk
pa ne.

Birgit Sippel (S&D).   – (DE) Gospa predsednica, poročevalec je v svojem uvodu dejal, da
mora Parlament podpreti ta sporazum. Morda je šlo za neroden prevod, vseeno pa želim
jasno povedati, da mi tega sporazuma ni treba podpreti in ga tudi ne bom podprla.

Prvi sporazum po uveljavitvi Lizbonske pogodbe bo predvsem zelo pomemben signal.
Kakšen signal pa želimo poslati EU in drugim? Pogled na podpornike sporazuma mi razkriva
predvsem delovanje bibličnega načela v praksi: umijemo si roke in vest  saj imamo vendar
pogodbo. Nimamo pa pojma, kaj se zgodi z ljudmi v teh državah po tem, ko jih pošljemo
nazaj. Želela bi, da bi pokazali več občutljivosti pri vprašanjih ravnanja z beguncih in
spoštovanja človekovih pravic. Sprejem tega sporazuma bo hudo spodkopal našo
verodostojnost na področjih demokracije in človekovih pravic. Zato bi rada še enkrat
prosila kolege poslance, naj tega sporazuma ne podprejo.

PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Gospod predsednik, s kombinacijo strogega režima nadzora
zunanjih meja EU in doslednim izvajanjem sporazumov o ponovnem sprejemu nam bo
morda celo uspelo zajeziti plimo nelegalnega priseljevanja. To nam po mojem mnenju
prepričljivo dokazuje tudi Lampedusa. Do leta 2008 smo lahko samo nemočno opazovali,
kako se je na italijansko obalo zgrinjalo po več deset tisoč beguncev na leto, zdaj pa se
prepolni sprejemni centri že opazno praznijo. Parlament bi moral zato spodbujati Komisijo
k čim hitrejšemu zaključku naslednjih sporazumov, na primer s Turčijo.

Pri tem pa je treba odločno zavračati nesmiselne zahteve, kot je zahteva libijskega voditelja
polkovnika Gadafija, naj Evropska unija plačuje Afriki vsaj 5 milijard EUR na leto za boj
proti nezakonitemu preseljevanju. Namesto tega bi bilo treba vse različne oblike evropske
finančne pomoči, na primer razvojno pomoč, vezati na pripravljenost držav na tvorno
sodelovanje z Evropsko unijo v boju proti nezakonitem priseljevanju. Boriti se moramo
tudi proti zlorabam sistema azila in neupravičenim prosilcem za azil po vsej EU in okrepiti
našo agencijo za varovanje meja Frontex, da bo lahko resnično učinkovito opravljala svoje
naloge.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Gospod predsednik, gospe in gospodje, približno
80 % vseh nezakonitih priseljencev prek zunanjih meja Evropske unije odkrijemo v Grčiji.
Leta 2009 je bilo v Grčiji aretiranih približno 126 tisoč nezakonitih priseljencev. Od teh
jih je približno 5 tisoč (natančneje 4.852) prišlo iz Pakistana, 36.472 pa iz Turčije.

Iz tega lahko izpeljem le naslednji sklep: sporazum s Pakistanom je nujen in zanj smo
potrebovali veliko časa: trajalo je 8 let. Člen 16 zagotavlja varstvo človekovih pravic, od
tega sporazuma pa vsi skupaj pričakujemo veliko.

Kolege poslance bi rad opomnil, da imajo prav zaradi takih sporazumov Španija, Malta in
Italija precej manj nezakonitih priseljencev. Upam, komisarka, da za sporazum s Turčijo
ne bomo potrebovali še naslednjih 8 let. Že precejkrat ste nam povedali, da smo že v
zaključni fazi. Nismo pa še slišali napovedi sklenitve. Upam, da ne bo več nadaljnjih zamud.
Ne smemo izgubljati časa.
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Franziska Keller (Verts/ALE).    Gospod predsednik, ena zadeva, ki jo je treba še razjasniti,
je, da ljudje, ki imajo status nezakonitih priseljencev, niso nujno tudi nezakonito prišli v
Evropsko unijo. Nekateri so prosilci za azil, ki so jim bile prošnje zavrnjene, drugi so prišli
s turističnimi vizumi in se zadržali dlje, torej ne gre vedno za ljudi, ki so že prišli v Evropo
na nezakonit način.

Gospa Malmström, rekli ste, da želite izpolnjevati pričakovanja evropskih državljanov.
Naši državljani pričakujejo Evropsko unijo človekovih pravic in spoštovanja človeka. Tudi
ta pričakovanja je treba izpolniti. Zanima me, kako bo mogoče spremljati usode ljudi, ki
jih bomo pošiljali domov, in zagotoviti, da ne bodo preganjani ali mučeni. Kako boste
poskrbeli za to? Kako bodo stvari tekle v praksi?

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Gospod predsednik, veliko navdušenje nad napredkom
demokracije v Turčiji, ki ga izkazuje najnovejši referendum, je treba nekoliko umiriti, saj
Turčija za zdaj še ne sodeluje z EU pri vračanju priseljencev in beguncev. Pri tem Turčija
ni le država izvora, pač pa pogosto tudi država prehoda za begunce z Bližnjega vzhoda, iz
Iraka in Irana. Nujno pa je sodelovanje v skupni obrambi proti nezakonitemu priseljevanju.
Imamo sicer agencijo Frontex, ki lahko pomaga s tehnološkimi rešitvami, to pa seveda še
ne pomeni, da bi morala EU kar počez kriti stroške turškega nadzora meje. EU ne more
biti molzna krava Ankare, nenazadnje pa je že naša predpristopna pomoč izredno
širokogrudna. Turčija mora torej ravnati skladno z Ženevsko konvencijo o statusu beguncev,
pomanjkljivosti na področju zaščite temeljnih pravic pa ji ne smejo biti izgovor za
zavračanje sprejema beguncev. Ni sprejemljivo, da se Ankara na eni strani poteguje za
tesnejše odnose z Brusljem, na drugi strani pa brez zadržkov prepušča begunce v obljubljeni
raj Evropske unije. Zato moramo čim prej skleniti sporazum o ponovnem sprejemu.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Kot prispevek k razpravi bi rada omenila še en primer tretje
države, in sicer Republike Moldavije.

Leta 2007 je Evropski parlament ratificiral sporazum o ponovnem sprejemu med Republiko
Moldavijo in Evropsko skupnostjo. Ta politika pa ima nekaj pomanjkljivosti. Ocene vplivov
sporazuma na Republiko Moldavijo so bile površne, pogajanja in postopki uresničevanja
sporazuma pa niso bili dovolj pregledni. Ko so bili na oblasti komunisti, v letih od 2001
do 2009, se je iz Republike Moldavijo priselilo v EU več kot 600 tisoč ljudi. Eden od razlogov
je bilo nespoštovanje človekovih pravic. To kaže tudi veliko število obsodb Moldavije, ki
jih je izdalo Evropsko sodišče za človekove pravice.

Za rešitev teh težav mora EU zagotoviti ustrezno ureditev trgovinskih odnosov in več
razvojne pomoči. Zato menim, da se mora pobuda EU za finančno pomoč Moldaviji
nadaljevati.

Harlem Désir (S&D).   – (FR) Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, jutri bo
Parlament prvič zaprošen za odobritev kakega sporazuma o ponovnem sprejemu. To je
velika odgovornost, ki jo mora po mojem mnenju Parlament jemati resno, saj sporazum
zadeva varnost ljudi.

Pakistan je država, ki ni niti podpisala niti ratificirala ženevske konvencije o beguncih ali
konvencije o statusu oseb brez državljanstva. Sporazum bi lahko prizadel ne le pakistanske
državljane, pač pa tudi državljane drugih držav, ki bežijo pred vojno ali nemiri, pri čemer
mislim predvsem na Afganistance, ki bi se lahko zaradi sporazuma na koncu znašli v državi,
ki jim ne zagotavlja nikakršnih jamstev.
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Zato je prva  in po mojem mnenju povsem upravičena  zahteva Parlamenta ocena prejšnjih
sporazumov o ponovnem sprejemu, saj je tako oceno Komisija nenazadnje že obljubila.

Drugič, pozivamo Pakistan, naj podpiše ženevsko konvencijo, preden bomo z njim sklepali
kakršen koli sporazum.

Tretjič  in to je najmanj, kar pričakujemo  zahtevamo sodelovanje Parlamenta v skupnem
odboru za ponovni sprejem, z drugimi besedami, v prihodnje hočemo imeti možnost
spremljanja uresničevanja teh sporazumov.

Kot stojijo stvari danes, menim, da jutri ne bi smeli glasovati za odobritev.

Cecilia Malmström,    članica Komisije .  Gospod predsednik, spoštovani poslanci, z veseljem
bi z vami razpravljala tudi o Turčiji, Libiji in Moldaviji, vendar nimamo dovolj časa, zato
se bom omejila na predmet razprave. Z veseljem pa se bom udeležila razprave o teh
vprašanjih ob kaki drugi priložnosti.

Kar zadeva Pakistan, o sporazumu o ponovnem sprejemu razpravljamo z njim že vrsto
let, kot je omenilo tudi nekaj govornikov. Menim, da vsi soglašamo, da je bolje imeti
evropski sporazum s Pakistanom kot niz bolj ali manj skrivnostnih dvostranskih
sporazumov. Evropski sporazum je mogoče spremljati, nadzirati, mnogo bolj pregleden
je, o njem lahko razpravljamo v vaši zbornici, zagotavlja nam mnogo večji vpliv na
vprašanja, kot so temeljne in človekove pravice, zadeve pa so tudi pravno jasnejše.

Rada bi še enkrat poudarila, kar sem že povedala v uvodnih pripombah, da evropska
zakonska ureditev azila zavezuje države članice k mednarodni zaščiti državljana tretje
države ali osebe brez državljanstva, če se pri obravnavi prošnje za azil ugotovi, da oseba
mednarodno zaščito potrebuje. Direktiva o pogojih za sprejem prosilcev za azil  in znano
vam je, da želim to direktivo okrepiti in pogajanja so že v teku  določa merila, ki se pri tem
uporabljajo, prav tako pa noben sporazum o ponovnem sprejemu ne more odvezati držav
članic temeljnih obveznosti in dolžnosti po tej direktivi.

Naša skupna izjava o obveščanju Parlamenta in o večji preglednosti je zelo pomembna in
Komisija se zavezuje, da jo bo dosledno upoštevala. Omenila sem že, da bomo opravili
oceno vseh sporazumov o ponovnem sprejemu. Ta ocena bo v prihodnje podlaga za našo
strategijo za naslednje sporazume o ponovnem sprejemu in o njej bom z veseljem
razpravljala tudi z vami.

Glede vprašanja, kako lahko preverjamo, kaj se zgodi vrnjenim ljudem, moram povedati,
da Komisija seveda nima možnosti preverjati usode prav vsakega od njih. Ta obveznost
ne velja niti za države članice. Ni jim treba poročati Komisiji, ob načrtovani oceni pa bomo
preučili tudi to vprašanje in možnosti sodelovanja v prihodnje  med državami članicami,
NVO in ljudmi na terenu  da bi zadeve izboljšali.

Zato je ocena zelo pomembna. Opredelila bo našo prihodnjo politiko ponovnih sprejemov,
ne bi pa smela zavreti nadaljevanja dela pri sporazumu, ki ga imamo na mizi.

Ta sporazum potrebujemo za ustrezno upravljanje politike priseljevanja, zato vas, ob
obljubi, da se bom kmalu vrnila med vas z narejeno oceno, pozivam k glasovanju za ta
sporazum o ponovnem sprejemu.

Csaba Sógor,    poročevalec  .  – (HU) Gospod predsednik, upam, da ne boste prestrogi z
menoj, saj sem od svojih prvih štirih minut porabil samo tri minute in dvajset sekund.
Vnaprej se opravičujem, če bom tokrat govoril nekoliko dlje.
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Globoko so nas prizadeli dogodki med poplavami v Pakistanu in hudo nas moti vsako
kršenje človekovih pravic, v Pakistanu ali kjer koli drugje na svetu. Še bolj pa nas lahko
moti kršenje človekovih pravic v državah, ki so podpisale Ženevsko konvencijo o statusu
beguncev. In še toliko bolj nas moti, da nekateri kolegi poslanci, ki podpirajo pakistansko
ljudstvo  upravičeno  in obsojajo kršitve človekovih pravic, ne priznavajo narodnostnih
manjšin v lastnih državah.

Rad bi ponovil, kar sem že povedal v današnji razpravi: vprašanje človekovih pravic je
vsekakor pomembno, ampak pri tem sporazumu človekove pravice niso osrednje vprašanje.
Gre tudi za varnost, ki jo od nas zahtevajo državljani EU in države članice. Dovolite mi, da
vam opišem primer, ki se je zgodil v Združenem kraljestvu maja 2010. Dva pakistanska
študenta, Abida Nasserja in Ahmeda Faraza Khana so aretirali, ker so ju sumili terorizma.
Britansko sodišče je razsodilo, da bi vrnitev te dvojice v Pakistan lahko ogrozila njuni
življenji, zato jima je dovolilo ostati v Združenem kraljestvu. Ko govorimo o vračanju ljudi,
imamo zato vso pravico klicati Pakistan na zagovor glede kršitev človekovih pravic, vendar
moramo predvsem zaupati sodnikom in sodiščem držav članic, pa nam bo morda uspelo
zaščititi človekove pravice obravnavanih ljudi.

Pakistan ne izpolnjuje vrste meril, ne smemo pa prezreti, da ima od leta 2004 ministrstvo
za manjšine in da je, morda tudi pod vplivom naših kritičnih opazk, že podpisal dva
mednarodna sporazuma, namreč Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah
in Konvencijo Združenih narodov proti mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu in
ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju iz leta 1984. Lahko bi rekel, da so svoje poglede
spremenili in ratificirali ta dva sporazuma zaradi vaših kritičnih stališč do sporazuma,
moram pa reči tudi to, da bi vaš jutrišnji glas proti sporazumu pomenil, da ne zaupate
sodiščem v lastnih državah članicah. Zato pozivam vse, da omogočimo Pakistanu
nadaljevanje dobre poti po skoraj desetih letih pogajanj in dogovarjanj, v upanju, da bo
podpisal tudi ženevsko konvencijo.

Predsednik.   – Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo jutri (v torek, 21. septembra 2010) ob 12.00.

Pisne izjave (člen 149)

Krzysztof Lisek (PPE),    v pisni obliki. – (PL) Gospe in gospodje, v okviru razprave o
sporazumu med ES in Pakistanom o ponovnem sprejemu oseb  o sporazumih o ponovnem
sprejemu med Skupnostjo in tretjimi državami bi vas rad opozoril na vprašanje sporazuma
med Evropsko unijo in Gruzijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja.
Na tem področju nas vodi predvsem želja po okrepitvi sodelovanja med EU in Gruzijo,
kar bi omogočilo učinkovitejši boj proti nezakonitemu priseljevanju, zato se na vzajemni
osnovi posvečamo predvsem vzpostavljanju hitrih in učinkovitih postopkov za ugotavljanje
istovetnosti in varno vračanje in prehod, v skladu z zakonskimi pravili, oseb, ki ne
izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju
Gruzije ali posamezne države članice EU. Po mojem mnenju bi morali ta sporazum čim
prej uveljaviti, saj v zvezi z njim ni toliko spornih vprašanj kot v zvezi s sporazumom s
Pakistanom. Prav nasprotno  Gruzija spoštuje človekove pravice  je podpisnica Konvencije
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin z dne 4. novembra 1950 in Konvencije
o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, kot je spremenjena s Protokolom o statusu
beguncev z dne 31. januarja 1967. Gruzija je tudi država članica Sveta Evrope.
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Cristian Dan Preda (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Na začetku bi rad poudaril pomembnost
tega prvega sporazuma o ponovnem sprejemu, ki ga podpisuje Evropska unija kot entiteta.
Poleg tega je Pakistan pomemben partner EU, še zlasti v boju proti terorizmu. Vlada splošno
soglasje, da mora EU izpopolniti svojo strategijo in okrepiti svoje sodelovanje s to državo.
Prepričan sem, da potrebujemo jasen in strukturiran okvir za sodelovanje s Pakistanom
tudi na področju vračanja oziroma ponovnega sprejema oseb. Brez tega sporazuma bomo
še naprej izpostavljeni nevarnosti, da države članice same, izven evropskega pravnega
okvira in na ad hoc podlagi, vračajo nezakonite priseljence v to državo. Pri tem EU nima
nikakršne besede, še zlasti pa ne more zahtevati jamstev glede spoštovanja temeljnih pravic.
Poudariti velja, da bi morala biti EU zastopana v skupnem odboru za ponovni sprejem,
katerega ustanovitev predvideva člen 16 sporazuma, tako da bo lahko nadzirala spoštovanje
temeljnih pravic v okviru ponovnega sprejema. Poleg tega klavzula o nevplivanju iz člena 15
odpravlja pomisleke glede spoštovanja človekovih v Pakistanu.

19. Trgovinski in gospodarski odnosi s Turčijo (razprava)

Predsednik.   – Naslednja točka je poročilo o trgovinskih in gospodarskih odnosih s Turčijo
(A7-0238/2010), ki ga je v imenu Odbora za mednarodno trgovino pripravil gospod Metin
Kazak.

Metin Kazak,    poročevalec. – (BG) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, glavni
razlog za to poročilo je, da je Turčija med najpomembnejšimi trgovinskimi partnerji
Evropske unije. Uradni statistični podatki kažejo, da je Turčija 17. največje svetovno in
šesto največje evropsko gospodarstvo, pa tudi sedma največja trgovinska partnerica
Evropske unije. Leta 2008 je trgovina med Evropsko unijo in Turčijo dosegla najvišjo
točko, in sicer 100 milijard EUR na leto.

V tem smislu lahko v nekaj točkah povzamemo glavne poudarke in smernice za ukrepanje,
ki so določeni v poročilu Odbora za mednarodno trgovino.

Prvič, čeprav je carinska unija, ki deluje od leta 1996, neizpodbiten dokaz o uspešni
gospodarski in trgovinski integraciji med Evropsko unijo in Turčijo, pa ostajajo netarifne
ovire, odvečna birokracija in zapleteni birokratski postopki, glede katerih bi morala Turčija
nemudoma ukrepati in jih rešiti.

Drugič, Komisija mora nadaljevati prizadevanja in dialog s Turčijo na področju trgovine,
zlasti v okviru skupnega posvetovalnega odbora in skupnega odbora carinske unije. Če
želimo kmalu rešiti sporna vprašanja, je treba te platforme uporabljati učinkoviteje.

Turčija mora prenehati diskriminirati tuja podjetja, tako da turškim ponudnikom daje
15-odstotno cenovno prednost na področju javnih naročil.

Evropska unija ima prostotrgovinske sporazume s tretjimi državami, s katerimi Turčija
takšnih sporazumov še ni mogla skleniti. To ima negativne posledice za turško
gospodarstvo, saj partnericam Evropske unije omogoča enostranski prednostni pristop
do turškega trga.

Medtem ko priznavamo težave, s katerimi se Turčija srečuje pri sklepanju takšnih
sporazumov, pa pozivamo Komisijo in Svet, naj poskrbita, da bo Turčija vključena v oceno
učinkov predvidenih sporazumov o prosti trgovini s tretjimi državami, in naj posredujeta
informacije o stališču Evropske unije in stanju pogajanj o teh sporazumih.
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Petič, ponarejeni izdelki so resen problem v dvostranskih trgovinskih odnosih. Zaradi njih
je Turčija manj privlačna za neposredne tuje naložbe in zato mora Turčija učinkovito
izvajati novo zakonodajo o pravicah intelektualne lastnine.

Šestič, Turčija je vplivna regionalna sila in igra izredno pomembno vlogo v črnomorski in
kavkaški regiji, na Sredozemlju, Bližnjem vzhodu in v osrednji Aziji. Evropska unija bi
lahko izredno veliko pridobila od teh regionalnih platform, saj omogočajo dostop do novih
trgov in zagotavljajo nove priložnosti, ki bodo prispevale h krepitvi gospodarskih vezi
med temi regijami in Evropsko unijo.

Sedmič, poudariti moramo, da je osrednji izziv, s katerim se srečuje turški trg delovne sile,
nizka stopnja udeležbe žensk na trgu delovne sile, ki se pogosto zaposlujejo na sivem trgu.
Zato mora Turčija zaposlovanje žensk uvrstiti v središče gospodarske in socialne politike.

Komisija in Svet morata ponovno preučiti vizumske postopke, ki ovirajo gibanje turških
podjetnikov in voznikov tovornjakov in predstavljajo ovire v trgovini. Hkrati pa mora
Komisija preveriti, ali države članice ravnajo v skladu s sodbami Evropskega sodišča v zvezi
s to zadevo.

V tem poročilu so tudi drugi vidiki, kjer so politične skupine v Evropskem parlamentu
dosegle kompromis, a poleg tega sem sprejel odgovornost in predložil dva predloga
sprememb, povezana s posodobitvijo statističnih podatkov o revščini in brezposelnosti v
Turčiji in kratko pripombo glede referenduma o ustavni reformi, ki naj bi spodbujala
postopek demokratizacije v Turčiji in pripeljala do učinkovitejšega izvajanja načel proste
trgovine.

Gospe in gospodje, upam, da bo razprava, ki sledi na tem plenarnem zasedanju, odražala
enak duh sodelovanja in ustvarjalnosti, kot smo mu bili priča med razpravami v Odboru
za mednarodno trgovino.

Karel De Gucht,    član Komisije. – Gospod predsednik, spoštovani poslanci Parlamenta,
rad bi se zahvalil gospodu Kazaku, ker je pripravil to uravnoteženo in pravično poročilo
o trgovinskih in gospodarskih odnosih s Turčijo. Prav tako bi se rad zahvalil članom Odbora
za mednarodno trgovino za njihove dragocene prispevke k temu poročilu.

Medtem ko je glavnina tega poročila povezana s carinsko unijo EU-Turčija, pa so
obravnavana tudi druga vprašanja – kot so cestni promet, kvote in vizumi –, pri katerih
pa se kot komisar za trgovino raje ne zadržujem.

Te skupščine mi ni treba opominjati, da je Turčija izredno pomembna gospodarska in
politična partnerica EU. Turčija je namreč sedma trgovinska partnerica EU, ta pa je njena
glavna trgovinska partnerica. Dalje, Turčija je edina država z obsežno trgovino, s katero
ima EU carinsko unijo. Poleg tega je Turčija kandidatka za vstop v EU. Vse to utemeljuje
resnično edinstven dvostranski odnos.

Pravni okvir trgovinskega razmerja EU-Turčija je carinska unija. Kakor je navedeno v
poročilu, je trgovinska unija pripomogla k razvoju naše dvostranske trgovine v korist obeh
strani. Vendar pa ostajajo številne težave, mnoge od njih so posledica neuspeha Turčije pri
ustreznem in popolnem uveljavljanju carinske unije, kar povzroča velike težave v trgovini,
ki se še povečujejo in že mnogo let ostajajo nerešene. V nasprotju s tem pa Evropska unija
v celoti uveljavlja carinsko unijo.
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Pred nekaj leti je Komisija Turčiji ponudila priložnost, da poglobi carinsko unijo in da
sklene dodatne sporazume, ki bi med drugim zajemali storitve in javna naročila, a Turčija
naše ponudbe ni sprejela.

Komisija je pripravljena izvesti nujne ukrepe za nadaljnjo krepitev dvostranskih trgovinskih
odnosov s Turčijo. Pripravljen sem s Turčijo dalje razmišljati o načinih reševanja turških
skrbi, povezanih s sporazumi o prosti trgovini, ki jih EU sklepa s tretjimi državami. Na
tehnični ravni se opravlja pomembno delo za zagotavljanje informacij našim turškim
partnerjem o napredku v pogajanjih o trgovinskih sporazumih z drugimi državami. V
ustrezne študije ocen učinka smo vključili tudi napotitev na carinsko unijo EU-Turčija.
Turčijo redno spodbujamo, naj nas pravočasno obvešča o svojih občutljivih zadevah in
skrbeh. Dalje, naše partnerice v sporazumih o prosti trgovini obveščamo o carinski uniji
EU-Turčija in pritiskamo nanje, naj tudi one sklenejo sporazum o prosti trgovini. Zaveza
partnerice EU v okviru sporazuma o prosti trgovini je običajno vključena v tem sporazumu,
bodisi kot celoten člen ali kot izjava.

Res se pri nekaterih državah članicah, ki nasprotujejo vključitvi takšnega jezika v naše
sporazume o prosti trgovini, srečujemo s težavami. Ta položaj obžalujem, a lahko vam
zagotovim, da se bom še naprej trudil po svojih močeh, da zagotovim, da bo carinska unija
med EU in Turčijo še naprej dobro delovala.

Dovolite mi, da zelo jasno povem, da se srečujemo z nekaj odpora in nepripravljenosti
Turčije, da bi popolnoma uveljavljala carinsko unijo. V poročilu so ta področja jasno
izpostavljena in ukrepi, ki jih izvaja Turčija in niso v skladu s carinsko unijo. Verjamem,
da bo to poročilo pomagalo spodbuditi Turčijo, da sprejme ustrezne pozitivne korake za
izboljšanje splošnega delovanja carinske unije in da se bo dalje pogajala o dodatnih
sporazumih, ki bi okrepili našo dvostransko trgovino in gospodarski odnos.

Prav tako bi rad izkoristil to priložnost in vas obvestil, da sem osebno zavezan krepitvi
trgovinskih odnosov med Turčijo in EU. Junija letos me je turški minister za zunanjo
trgovino poklical in dogovorila sva se za redno vzdrževanje stika. Nedavno me je povabil
na sestanek v Ankaro v prihodnjih mesecih – povabilo, ki ga bom sprejel v upanju, da
bomo dosegli napredek pri hitrem, trajnem in prijateljskem reševanju trajnih trgovinskih
problemov.

Zahvaljujem se vam za pozornost.

Godelieve Quisthoudt-Rowohl,    v imenu skupine PPE. – (DE) Gospod predsednik,
komisar, gospe in gospodje, Turčija je za Evropsko unijo močna trgovinska partnerica in
obratno. Čeprav je Turčija v zadnjih letih močno spremenila svojo trgovino, pa smo mi
kot Evropska unija še vedno največja trgovinska partnerica Turčije. Vendar pa je mogoče
dobre stvari vedno še izboljšati in takšen je namen tega poročila.

Tako pozivamo Turčijo naj zmanjša svoje visoke tarife, na primer na kmetijske proizvode,
in odpravi preostale netarifne ovire za prost pretok blaga. Poenostavitev postopkov in
zmanjšana birokracija bi tudi izboljšala trgovino. Turčija je v zadnjem obdobju seveda
uspela izvesti nekatere izboljšave, kakor je omenil komisar. Vseeno pa bi imeli več pritoka
tujih naložb, če bi bilo mogoče izboljšati zakone, povezane z intelektualno lastnino, in če
bi Turčija dejansko tudi ravnala v skladu s predpisi glede tega. V Turčiji se zakoni ne
uveljavljajo učinkovito. Turčijo moramo pozvati tudi, naj v celoti izvaja Dodatni protokol
k Sporazumu o pridružitvi. Še vedno obstajajo ovire k sporazumu o prosti trgovini, ki jih
je treba odpraviti.
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Kadar koli v tem parlamentu razpravljamo o Turčiji – tudi v Odboru za mednarodno
trgovino – je razprava pogosto izredno čustvena. Zato bi se rada zahvalila zlasti poročevalcu,
ker mu je uspelo v zelo odprtem in odličnem sodelovanju z vsemi poročevalci v senci
izdelati to besedilo tako, da odraža stališča vseh nas, nekaj, kar je bilo očitno tudi iz
glasovanja v odboru. Najlepša hvala, gospod Kazak.

Francesca Balzani,    v imenu skupine S&D. – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje,
Evropska unija in Turčija imata močne trgovinske vezi. Carinska unija je omogočila, da je
obseg trgovine med Evropsko unijo in Turčijo dosegel znatno številko 100 milijard EUR
na leto.

Predvsem zaradi svojega geopolitičnega položaja je Turčija pomembna povezava med
Sredozemljem, Bližnjim vzhodom in Azijo ter kavkaško in črnomorsko regijo. Turčija je
tudi država, ki je od Evrope drugačna po tem, da ima popolnoma drugačno demografsko
dinamiko, je mlada država in država, ki se je prva lotila reševanja krize in zahtevnih reform,
ki jih je ta dinamika zahtevala.

Torej je to država, ki dopolnjuje Evropsko unijo, ker je od nje v mnogih pogledih drugačna
in zato imamo ogromno obojestranskih možnosti: na to se moramo osredotočiti. Previdni
moramo biti, da teh možnosti ne zapravimo, ampak da jih spremenimo v uspešne naložbe.

Res je, da je Evropska unija pomembna partnerica, a Turčija se še bolj obrača k Rusiji, Afriki
in Bližnjem vzhodu. Dalje, carinska unija še vedno ne velja za javno naročanje ali storitve
in še vedno obstajajo pomembne ovire za mednarodno trgovino.

Zato moramo svoja prizadevanja usmeriti v odpravo ovir za te možnosti – in menim, da
se to poročilo, o katerem danes razpravljamo in o katerem bomo glasovali v naslednjih
nekaj dneh, giblje v to smer –, ker obstajajo področja, kjer moramo resnično poskrbeti, da
se bodo te možnosti povečale: energija, okolje, storitvene mreže in infrastruktura. To
poročilo je zato pomemben korak in mislim, da bi morali delo gospoda Kazaka podpreti
in zanj bi se mu rada zahvalila.

Niccolò Rinaldi,    v imenu skupine ALDE. – (IT) Gospod predsednik, komisar, gospe in
gospodje, pozdravljam gospoda Kazaka, ki nam v bistvu pravi, da ima Evropska unija
izreden instrument za nadaljnji razvoj svojih odnosov, vključno s političnimi odnosi, s
Turčijo: trgovinsko politiko.

Ključen geostrateški položaj Turčije za Sredozemlje, Bližnji vzhod, osrednjo Azijo in Kavkaz
je že bil omenjen. Turški pesnik Nâzım Hikmet je napisal čudovito pesem, ki pravi: „ta
država v obliki glave kobile, ki v polnem galopu dirja iz oddaljene Azije in se razteza v
Sredozemlje.“ Želeli bi, da ta kobila, ki predstavlja Turčijo, postane resnična opora za
odnose s temi regijami, kjer je Turčija eno od njihovih središč.

Vendar pa je treba stabilizirati politične in trgovinske odnose z Armenijo, da bi se to zgodilo,
razrešiti je treba vprašanje Cipra in izpostavil bi odstavek 11 poročila gospoda Kazaka o
učinku in uporabi carinske unije glede dela Cipra, ki ga zavzema Turčija. Torej ni vse
popolno. Gospa Balzani je tudi izpostavila, da obstajajo nekateri problemi, zlasti na
področjih ponarejanja, obrambe in zaščite intelektualne lastnine in uporabe carinske unije
za področje storitev in javnega naročanja.

Rad bi se zahvalil tudi gospodu Kazaku. Sredozemlje se mora spremeniti in radi bi ga
spremenili skupaj s Turčijo, za katero je po navedbah Mednarodnega denarnega sklada
pričakovati, da bo od danes do leta 2020 dosegla okoli 37-odstotno rast.
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Franziska Keller,    v imenu skupine Verts/ALE. – Gospod predsednik, tudi jaz bi rada čestitala
poročevalcu za to zelo dobro poročilo, ki kaže tudi, kako pomembna trgovinska partnerica
je Turčija za EU in nasprotno in kako pomembna je carinska unija.

Še vedno obstaja ogromno težav, ki jih moramo rešiti na obeh straneh, v Turčiji in v EU.
V Turčiji obstaja med drugim velika potreba po krepitvi pravic delavcev. A obstajajo tudi
težave, ki jih moramo reševati tu v Evropski uniji, ena od njih je liberalizacija vizumskega
režima: vizume bi morali liberalizirati ne le za voznike tovornjakov in podjetnike, ampak
tudi za študente, turiste in druge ljudi, da bi okrepili sodelovanje, ne le med državami,
ampak tudi med ljudmi. Kar zadeva sporazume o prosti trgovini, moramo Turčijo
popolnoma vključiti ob pogajalski mizi, saj tudi na njo v veliki meri vplivajo sporazumi o
prosti trgovini.

Na splošno bi morala naš odnos s Turčijo voditi poštenost in sem sodi tudi zelo jasna izjava,
da je EU zavezana svojim obljubam in da bo takoj, ko bodo izpolnjena köbenhavnska
merila, pozdravila Turčijo kot članico EU.

Kyriacos Triantaphyllides,    v imenu skupine GUE/NGL. – (EL) Gospod predsednik,
referendum o ustavni reformi v Turčiji je imel pozitiven izid, a to je bil le majhen korak v
smeri razvoja splošnih osebnih, političnih in sindikalnih svoboščin.

Del Kurdov in mnogi drugi so se vzdržali glasovanja ali pa so glasovali proti referendumu,
natanko zato, ker želijo daljnosežnejše izboljšave in samoumevne pravice. Obžalovanja
vredno je, da še vedno ne obstaja zakonodaja, ki bi bila v skladu s standardi Mednarodne
organizacije dela in bi uvedla popolno spoštovanje pravic sindikalnih organizacij,
kolektivnih pogajanj in pravice do stavke.

Kot politična skupina bi radi poudarili, da političnega uspeha ne moremo meriti le s
trgovinskimi in gospodarskimi odnosi neke države. Pozdravljamo dejstvo, da je Evropski
parlament to poročilo uporabil tudi za to, da Turčiji pošlje dosledno sporočilo. Selektivna
uporaba – ali bolje neuporaba – dodatnega protokola k pridružitvenemu sporazumu
EU-Turčija brez resnih posledic za pristopna pogajanja ni sprejemljiva.

Zato dovolite Turčiji, če želi trgovino med turško skupnostjo na Cipru in EU, namesto, da
iščete posredne načine priznavanja subjekta, ki je na podlagi mednarodnega prava in
predpisov ZN nezakonit, sprejme predlog predsednika Republike Ciper, Demetrisa
Christofiasa, da se Famagusto preko ZN vrne njenim zakonitim prebivalcem in da se
trgovina mestnega pristanišča da pod zaščito Evropske unije.

Ta predlog, ki nima nobenega skritega motiva, bi lahko znatno pripomogel h krepitvi
gospodarstva turške skupnosti na Cipru in bi lahko bil hkrati izhodiščna točka za obsežnejša
prizadevanja za spravo dveh skupnosti na otoku.

William (The Earl of) Dartmouth,    v imenu skupine EFD. – Gospod predsednik, poročilo
opisuje Turčijo kot državo, ki ima šesto največje gospodarstvo v Evropi. No, to dejstvo je
vprašljivo, saj celotna površina države Turčije obsega več kot 300 tisoč kvadratnih
kilometrov in od tega je le tri odstotke in pol – manj kot 10 tisoč kvadratnih
kilometrov – dejansko v Evropi. Le EU lahko Turčijo uvrsti med evropske države.

EU ima to carinsko unijo s Turčijo že od leta 1995. To je zelo nenavadno. Seveda sta
Monako in Andora edini drugi takšni državi. Naj podam ključno zadevo. Zaradi obstoja
in nedvomno uspeha carinske unije je članstvo Turčije v EU, ki vodi do polne politične
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unije – z vsemi daljnosežnimi posledicami, ki izhajajo iz tega – popolnoma in v celoti
nepotrebno. To je nekaj, o čemer se bomo v Evropi prepirali še nekaj časa.

Laurence J.A.J. Stassen (NI)  . – (NL) Gospod predsednik, pred nami je poročilo o prosti
trgovini in gospodarskih odnosih s Turčijo. Ud ustanovitve carinske unije s to državo leta
1996 se je trgovina med Turčijo in državami Evrope močno povečala.

Nizozemska Stranka za svobodo (PVV) šteje sporazum o prosti trgovini za nekaj, kar je
treba pozdraviti, in podpiramo predloge za odpravo tehničnih ovir v trgovini ter
birokratskih ovir. Sporazum o prosti trgovini nam je vsem v korist, Turčiji in tudi državam
Evrope. Hkrati pa mora biti jasno, da je treba sodelovanje s Turčijo omejiti na trgovinske
odnose. PVV nasprotuje pristopu države v Evropsko unijo. Evropa lahko posluje z vsem
svetom, z državami, kot so Združene države, Izrael in Japonska, a to ne pomeni, da bi
morale te države postati tudi članice Evropske unije.

Prosta trgovina s Turčijo se nikakor ne sme obravnavati kot odskočna deska za turško
članstvo v EU. PVV nikakor ne nasprotuje temu, da bi bila Turčija trgovinska partnerica
Evropske unije, a brezpogojno zavrača daljnosežno evropsko povezovanje in članstvo
Turčije v EU.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Kot poročevalka Parlamenta o Turčiji bi rada čestitala
avtorju tega poročila za jasnost njegovih predlogov. Strinjam se z njim: carinska unija je
bila do sedaj zelo koristna, za turške in za evropske podjetnike.

Vendar pa, kakor je povedal tudi komisar, je treba to carinsko unijo še dokončati in pri
številnih zadevah je še daleč od popolne. Priložnosti in izzivi za naše trgovinske odnose s
Turčijo so očitni. Preostale ovire v trgovini in tehnične ovire je treba brez odlašanja odpraviti
in nadaljevanje s pravnim redom skupnosti bo omogočilo nadaljnje usklajevanje. Poleg
tega je zlasti pomembno, da začnemo boj proti ponarejenim proizvodom, saj je to ogromen
trn v peti mnogim proizvajalcem evropskih znamk, ponarejeni proizvodi, vključno z
igračami, pa so lahko resnično nevarni, nenazadnje za turške državljane.

Povedati je treba tudi številne stvari na temo socialne ekonomije, zlasti glede pravic
sindikatov. Če želimo to socialno ekonomijo, je bil končno narejen majhen korak naprej.
Glede energije, na tem področju imamo skupne interese in na te bi se morali osredotočiti.
Potem je tu še vprašanje potovanja z vizumi. Prepogosto sem bil priča temu, da so imeli
ljudje v Turčiji težave zaradi drugačne obravnave in komisarjevo pozornost bi rad pritegnil
k še eni zadevi.

Ključnega pomena ostaja, da mora Turčija v celoti izvajati Dodatni protokol k Sporazumu
o pridružitvi. Ratifikacija tega sporazuma bi odpravila veliko oviro za nadaljnje trgovinske
odnose, od katerih bi lahko imeli koristi Turčija in tudi Evropa. Dobro je, da imamo sedaj
to poročilo in vsa politična vprašanja in odgovore bomo ponovno izpostavili v prihodnjem
poročilu, ki ga bo pripravil Odbor za zunanje zadeve.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, najprej mi
dovolite, da podam splošno pripombo glede tega poročila, ki po mojem mnenju kaže naš
odnos s Turčijo. Čeprav moram poročevalcu in poročevalcem v senci čestitati za njihovo
delo, bi rad povedal, da je nejasno. Kaže na našo neodločenost glede te države.

Ko so bile ena za drugo sprejete spremembe ali drugače, v Odboru za mednarodno trgovino,
se je neprestano pojavljalo vprašanje iz ozadja – skoraj prikrito –, ki pa je bilo v veliki meri
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zunaj okvira gospodarskih in trgovinskih odnosov s Turčijo: smo za pristop te države v
EU ali smo proti?

Kažeta nekakšno obotavljanje, ki ga nismo upoštevali: bi bilo treba Turčijo šteti za le še
eno tretjo državo, s katero bi lahko razvili trgovinske odnose, ali kot kandidatko za pristop,
ki tako uveljavlja posebne zahteve, ki jih morata izpolniti obe strani?

Vsekakor je danes težko reči, ali to poročilo natančno kaže to resnično stanje naših odnosov
z državo in zlasti ali dejansko opredeljuje strategijo EU v zvezi s tem. Odvisno je, na kateri
strani stojimo: ali želimo preprosto le privilegirano partnerstvo, ali želimo, da Turčija
dejansko pristopi.

Preprosto bi vas rad opozoril pred nasprotujočimi si signali, ki jih dajemo. Ne moremo
ohraniti dvoumnega pristopa glede naše skupne usode, medtem pa biti hkrati zaskrbljeni,
da kaže, da se Turčija oddaljuje od EU. Partnerstvo zahteva odkritost, a zahteva tudi
zaupanje. Zahteva odkritost, ker si mora Turčija dejansko še močno prizadevati za
zagotavljanje temeljne in celovite prenove in izpolniti svoje obveze. Vendar pa zahteva
tudi zaupanje, ki od nas samo zahteva, da zagotovimo spodbude in oddajamo pozitivne
signale.

Ko so Turki pred nekaj dnevi glasovali za reformacijo svoje ustave, so storili tudi to, kar je
EU zahtevala od njih: postopoma usklajujejo svojo zakonodajo z našimi standardi, da bodo
lahko postali popolnoma kvalificirana država članica. Še vedno je dolga pot pred njimi in
potrebnih bo še veliko prizadevanj, a ne ustvarjajmo dodatnih ovir in ne odvračajmo svojih
odnosov od njenega cilje, ki je članstvo.

(Govornik se je strinja, da sprejme vprašanje na podlagi modrega kartončka v skladu s členom
149(8))

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – Gospod predsednik, ali je morda govornik
pomislil, da je imela reformirana ustava, ki jo je navedel, tudi učinek znatne oslabitve
neodvisnosti sodstva, in ali to odobrava?

Kader Arif (S&D).   – (FR) Gospod predsednik, še vedno vidim le dobre stvari, ki izhajajo
iz reforme, kot je ta, ki je vedno izredno zapletena. Signal, ki kaže, da ima vojska manjšo
moč in da se demokracija pomika naprej, je zame pomemben signal, ki ga Turčija pošilja
EU.

Vedno lahko grajamo in verjamemo, da nekatere stvari niso bile izvedene, a korak naprej
je še vedno korak naprej. Po značaju nisem pesimist in menim, da so vsi ukrepi, ki jih
sprejema Turčija, pravilno usmerjeni in da izraža svojo željo za pristop. Zato jo poskusimo
podpreti.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Gospod predsednik, rada bi čestitala poročevalcu,
gospodu Kazaku. To je odlično poročilo in v nasprotju s predhodnim govornikom,
gospodom Arifom, menim, da ne bi smelo vključevati vsega, kar obstaja, ker je to zlasti
poročilo o trgovini in gospodarskih odnosih. Težava EU je v tem, da našteje vse možnosti,
kadar je izdelano poročilo, ne pove pa ničesar o ničemer. Tu so jasno določena vprašanja,
ki so pomembna za poročilo, in rada bi se zahvalila gospodu Kazaku.

Carinska unija, ki je bila leta 1996 sklenjena med EU in Turčijo, je Turčijo usidrala v evropske
trge in država je močna trgovinska partnerica za vse evropske države in EU. Kljub temu
pa je obžalovanja vredno, da kaže, da carinsko unijo še vedno pestijo vse vrste težav. Turške
oblasti pogosto zahtevajo dovoljenja in licence za uvoženo blago, ki je v nasprotju s
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sporazumom. Seveda vemo, da so za to krive tudi države EU. Zaradi tega morata obe strani
ukrepati in to rešiti.

Tu je poročevalec omenil ponarejene proizvode. Za to bo potrebnega še veliko več dela.
Očitno je eden od pomembnih turških problemov siva ekonomija. Vredna je 50–70 %
celotnega gospodarstva države in to ima seveda vpliv na trgovino in na gospodarstvo in s
tem se mora Turčija ukvarjati.

V prihodnosti je treba posebno pozornost posvetiti trgovini in gospodarskim odnosom
med Turčijo in EU in poskrbeti je treba, da bo carinska unija delovala na vseh ravneh.
Turčija potrebuje EU, EU pa prav tako potrebuje Turčijo.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Gospod predsednik, tudi jaz bi rada čestitala gospodu Kazaku
za njegovo objektivno poročilo. Vendar pa mi dovolite, da podam dve realni pripombi.

Prva je povezana z odstavkom 26 o preskrbi z energijo. Menim, da sta Komisija in tudi
Evropski parlament precenila pomembnost Turčije v energetskem sektorju. Turčija ne
proizvaja energije. Turčija je izjemen kanal za energetska omrežja. Za nas ne rešuje nobenih
posebnih problemov; obstajajo tudi druga omrežja, preko katerih je mogoče prenašati
energijo.

Biti moramo realni in uvideti, da so v energetskem sektorju vse, o čemer razpravljamo
(Nabucco in tako dalje), vaje na papirju, ker nas sama država ne more preskrbeti z energijo.
Nasprotno, je država z ogromno količino industrije, ki potrebuje energijo in iz tega zornega
kota bi jo morali pregledovati.

Druga točka, o kateri bi želela podati pripombo, je povezana s trgovino: ne moremo govoriti
o odpiranju trgovine s Turčijo, ker v tej državi cveti trg s ponaredki evropskega blaga.
Kamor koli greste, boste v izložbah trgovin, na tržnicah in na turških bazarjih videli
domnevno izredno dobre ponaredke evropskega blaga. Dalje, Turčija je država, v katero
vstopajo ponaredki iz daljnega vzhoda. Če ne bomo rešili svojih trgovinskih problemov s
Turčijo, ki škodijo evropskemu trgu, ne bomo mogli napredovati na drugih področjih
razprav.

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Gospod predsednik, priznavamo pomembnost
trgovinskih odnosov med EU in Turčijo. Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih
demokratov) je ohranila razumen položaj in s tem po svojih močeh pomagala uravnotežiti
prvotno besedilo poročila, o katerem razpravljamo.

Turčijo pozivamo, naj popolnoma in brez odlašanja nediskriminatorno izvaja vse svoje
obveznosti iz Dodatnega protokola s Sporazumu o pridružitvi med EU in Turčijo in naj
ne pozabi, da lahko neizvajanje tega še naprej resno vpliva na pogajalski proces.

Tudi jaz bi se rad pridružil gospodu Rinaldiju in gospe Tzavela, ki sta izpostavila dejstvo,
da je Turčija ena vodilnih držav, ki proizvaja ponarejeno blago, zaplenjeno v
EU – ponavljam, ena vodilnih držav – in da ne uporablja učinkovito pravil, ki urejajo varstvo
intelektualne lastnine.

Zunanji ukrepi EU, vključno s skupno trgovinsko politiko, so namenjeni varovanju
demokratičnih načel in spoštovanju načel Ustanovne listine ZN in mednarodnega prava
in za gradnjo partnerstev s tretjimi državami, ki imajo enake vrednote.
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To temeljno pojasnjevalno načelo Lizbonske pogodbe je treba uporabiti do potankosti.
Ne smemo pozabiti, da se Evropska unija ne pogaja s Turčijo; Turčija se pogaja za svoj
pristop k Evropski uniji. Breme prilagajanja nosi sama Turčija. Quod erat demonstrandum.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Turčija je sedma največja trgovinska partnerica
Evropske unije in je edina država kandidatka EU, ki ima koristi carinske unije z EU.

Zaradi tega Turčija in Evropska unija ohranjata poseben odnos, kjer trgovina in gospodarsko
sodelovanje igrata pomembno vlogo. Ob tem ozadju morata oba partnerja sodelovati in
uskladiti svoje trgovinske politike, zlasti glede podpisovanja sporazumov o prosti trgovini
s tretjimi državi.

Carinsko unijo je treba okrepiti tudi z vključevanjem kmetijskih proizvodov, storitev in
javnega naročanja v sporazum, pa tudi z rešitvijo vprašanja vizumov za turške trgovce, ki
želijo vstopiti v Evropsko unijo.

V času, ko še vedno čutimo učinke gospodarske krize, je tesnejše sodelovanje med tema
dvema regionalnima silama na gospodarski in poslovni ravni še toliko nujnejše. Evropska
unija mora dati Turčiji jasnejši signal, da bo lahko uspešno v to državo prenesla temeljne
vrednote Evrope.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Turčija je država, ki se že dolgo pogaja za pristop v Evropsko
unijo. Pogajanja so bila dolgotrajna in zapletena, zlasti zaradi tega, ker so kulturne tradicije
Turčije zagotovo zelo oddaljene od civiliziranih vrednot današnje Evrope.

Ustrezno trgovinsko partnerstvo lahko pomaga pri razvoju sodelovanja na področjih, kjer
imajo turški državljani in turška družba stično točko z Evropejci in ustvarja medsebojno
koristno delo ali trgovske povezave. Na podlagi takšnih dobrih odnosov je potem mogoče
razviti boljše medosebne odnose in okrepiti medsebojno zaupanje. Zato je nujno, da z
našimi turškimi prijatelji odprto govorimo o vseh vprašanjih, ki nas Evropejce zadevajo
kot sosede in trgovinske partnerje Turčije. Na primer, nedvoumno bi jim morali pojasniti,
da je vsakdo, ki daje na trg ponarejeno blago, navaden tat, ki surovo ropa lastnike avtorskih
pravic, patentov ali drugih pravic intelektualne lastnine. Prav tako jim je treba nujno
pojasniti, da v skupni carinski uniji ni prostora za izgovore ali ustvarjanje kakršnih koli
tehničnih ali carinskih ovir za trgovinskega partnerja. Zato trdno verjamem, da v teh
poslovnih zadevah še vedno obstaja potreba po potrpežljivem spodbujanju naših turških
prijateljev, da ravnajo civilizirano in korektno.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu,
gospodu Kazaku, za njegov dober namen in njegova prizadevanja, da napiše objektivno
poročilo o trgovinskih odnosih s Turčiji. Poročilo zajema najbolj polemična vprašanja,
povezana z negativnimi vidiki dvostranskega odnosa in zato mislim, da ima to poročilo
svojo vrednost.

Najpomembneje je zagotoviti, da bo Turčija še naprej prilagajala svojo gospodarsko
zakonodajo standardom Evropske unije. Prakse, kot je 15-odstotna cenovna prednost na
področju javnih naročil za domače ponudnike, s čimer diskriminirajo tuja podjetja.
Zapleteni postopki in formalnosti, ovire za prost pretok blaga ali tarifne ovire in tekoče
zamude glede izvajanja Dodatnega protokola ovirajo dialog. Le popolno izvajanje vseh
sprejetih sporazumov bo pripomoglo k napredku pri razvoju pozitivnih trgovinskih
odnosov in pospešilo proces pridružitve Evropski uniji. Verjamem, da bo Turčija uspela
v tej nalogi in ji želim veliko uspeha pri izvajanju nadaljnjih reform.
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Mara Bizzotto (EFD).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, v gospodarskem
smislu je dobro, da Evropa poglobi svoje trgovinske odnose s hitro rastočim gospodarstvom
v svoji bližini. Vendar pa je Evropska unija vsaj teoretično s tretjimi državami vedno izvajala
trgovinsko politiko, ki upošteva socialne in humanitarne vidike.

Zato moramo odločno izvajati te klavzule za Turčijo, državo, ki ponovno postaja vedno
bolj islamska, kjer se položaj žensk vse bolj slabša, kjer je bilo leta 2009 ubitih 1500 žensk
v dejanjih družinskega nasilja in kjer Kristjani živijo v strahu pred napadi islamskih
skrajnežev. Pomislite le na krut umor škofa Padoveseja.

V poročilo Parlament Turčijo spodbuja, naj prevzame vodilno vlogo pri spodbujanju odprte
in poštene trgovine. Eno je jasno, skrbeti nas mora vodilna politična vloga, ki jo želi Turčija
ustvariti v arabskem svetu, in partnerstva, ki ga Turčija goji z Iranom in terorističnimi
skupinami, kot je Hamas.

V vsakem primeru pa, je je potrebna trgovinska politika, naj bo tako. Vendar se to ne sme
spremeniti v trojanskega konja za pospešitev vstopa Turčije v Evropo.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, Evropska unija in Turčija imata
zelo dobre gospodarske odnose in seveda je pomembno še naprej razvijati trgovino s
Turčijo in tako uresničiti trajnostno gospodarsko rast Evropske unije na eni strani in Turčije
na drugi. Ob tem ozadju pozdravljam to poročilo na lastno pobudo, ki obravnava sedanji
razvoj trgovinskih odnosov, čeprav ta razvoj ni le pozitiven. V tem smislu bi rada omenila
zadeve, kot so boj proti ponarejanju, omejevanje uvoza farmacevtskih proizvodov, pa tudi
neskladnosti na področju javnega naročanja, ki jih je treba kritično obravnavati.

Vendar pa bi rada zlasti omenila protekcionistične ukrepe, ki jih je sprejela Turčija na
področju trgovine s kmetijskimi izdelki, ki so v nasprotju z določbami carinske unije. V
kmetijskem sektorju ima Turčija raven zaposlovanja, ki je višja od 26 %. Zato je razumljivo,
da se poseben pomen pripisuje kmetijskemu sektorju in kmetom, ki jih zaposluje. To ne
sme biti v nobenih okoliščinah v škodo evropskim kmetijskim posestim ali v nasprotju s
smernicami carinske unije. Obstoječe ovire in protekcionistične ukrepe v Turčiji je treba
čim prej odpraviti v okviru obstoječih sporazumov. Izvoza visokokakovostnih kmetijskih
izdelkov iz Evropske unije ne smejo preprečevati nepošteni ukrepi, ki ovirajo trgovino.
Pomembno je, da poskrbimo, da bo v tem smislu to popolnoma jasno.

Danuta Jazłowiecka (PPE).   – (PL) Odnosi med Evropsko unijo in Turčijo segajo skoraj
50 let nazaj in so imeli mnogo vzponov in padcev, z obdobji tesnega sodelovanja in tudi
krize. Več kot deset let sta bili Turčija in Evropska unija povezani s carinsko unijo, ki
zagotavlja osnovo za medsebojno trgovino in gospodarsko sodelovanje in ki ga je treba,
kakor pravi poročilo gospodar Kazaka, še vedno v celoti izvajati. Na obeh straneh obstajajo
ovire in pozvati moramo Turčijo in države članice, naj jih odpravijo.

Turčija počasi postaja glavna akterka v regiji, ki jo štejemo za ključno,in brez nje
prizadevanja za povečanje raznolikosti naših virov ali preskrbe s plinom, ali doseganje
stabilnosti na Bližnjem vzhodu ne bodo nikoli obrodila sadov. Tesno sodelovanje s Turčijo
bo postalo za nas vedno pomembnejše. Kitajska se vedno bolj zanima za vlogo Turčije kot
vhod na Bližnji vzhod ali na Kavkaz. Če ne bomo premagali ovir za medsebojne trgovinske
odnose bomo morda Turčijo še izgubili, kot smo izgubili Afriko.

Počasi videvamo znake, da ljudje postajajo vedno bolj naveličani ponavljajočega se odlaganja
odločitve o pristopu Turčije in dvoumnih izjav. Turška družba izgublja zanimanje za
pridružitev Evropski uniji, kakor kažejo nedavne javnomnenjske raziskave. Popolna carinska
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unija bi lahko postala orodje za vzpostavitev tesnejših odnosov in bi ustvarila močne
trgovinske in gospodarske vezi, zlasti v smislu težav pri določitvi natančnega časovnega
okvira za pristop Turčije k Evropski uniji.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – Gospod predsednik, trgovinski in gospodarski odnosi EU
s Turčijo so tudi zadeva političnega pomena. Vendar se EU kljub temu, da to dejstvo
priznava, vedno težje izogiba vtisu, da s Turčijo igra igro „kdo bo prej pomežiknil“.
Nepripravljena plačati ceno prekinitve pristopnih pogajanj, pričakuje, da bodo to storili
Turki, ki so izčrpani zaradi njihove dolžine in zapletenosti.

Dobra novica je, da so Turki po zadnjih podatkih vedno bolj nezadovoljni z EU in kljub
vodilnemu položaju slednje kot pomembne Turške gospodarske partnerice, jo hitro
dohajajo druge partnerice, kot so Rusija, Kitajska, Združeni arabski emirati, Združene
države in Iran. Zato uspeh naših dvostranskih odnosov s Turčijo ne bi smel oslabiti potrebe,
da se končno odločimo, ali bomo Turčijo sprejeli v EU, glede na vpliv te odločitve na
mednarodni položaj EU.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, zagotovo ne moremo
biti naklonjeni ukrepu, ki še bolj liberalizira trgovino med Evropsko unijo in Turčijo, zlasti
v kmetijstvu.

Tam so stroški delovne sile mnogo nižji kot pri nas, zato odprtje naših meja za njihove
proizvodnje pomenilo škodo za naša podjetja; to bi pomenilo nepošteno konkurenco.
Zamisel, da ste naklonjeni vstopi Turčije v Evropsko unijo in zato poenostavitvi trgovine,
je napačna.

Menimo, da je njihov politični, upravni in socialni sistem preveč odmaknjen od našega. S
stališča spoštovanja verske svobode smo prav tako oddaljeni več svetlobnih let. V Turčiji
pomeni, da si drugačen, če si kristjan. Verska nestrpnost, ki je prisotna v glavnem in velikih
mestih, postaja pravilo v predmestjih in na podeželju. Zato zavračamo ustvarjanje
neugodnega položaja za naša podjetja s tem, da Turčiji podarimo poenostavljeno trgovino
z našimi državami.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Gospod predsednik, ko tu v tem parlamentu govorimo o
uspešnih trgovinskih odnosih in izboljšanju carinske unije s Turčijo, je treba na to seveda
gledati kot na del postopka konvergence države z Evropsko unijo in tudi kot del postopka,
ki po mnenju velikega dela tega parlamenta vodi Turčijo v pristop k Evropski uniji. Vemo
tudi, da tisti, ki so kritični do tega pristopa, vedno govorijo o prednostnem partnerstvu, ki
mora biti druga možnost za ta pristop, in povedati moram, da Turčija že ima takšen
prednostno partnerstvo preko obstoječe carinske unije, takšno, ki si ga bo seveda morala
zaslužiti tudi na drugih – političnih – ravneh. Če upoštevamo odpor, ki ga še vedno
doživljamo s strani Turčije glede priznanja armenskega genocida, če upoštevamo dejstvo,
da Turčija še vedno ni pripravljena reševati vprašanja Cipra zaradi Evrope, če upoštevamo
dejstvo, da so Kurdi še vedno diskriminirani, potem bomo spoznali, da le izboljšave na
področju trgovinskih odnosov ne bodo omogočile evropeizacije Turčije.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Najprej bi rada pozdravila pozitiven izid ustavne reforme,
ki je potekala 12. septembra. Ta izpostavlja zavezanost turškega prebivalstva
demokratičnemu sistemu, ki je v Evropi edina sprejemljiva možnost.

Vsebina tega poročila potrjuje potrebo po uskladitvi trgovinskih politik Turčije in EU.
Izvajanje učinkovitih ukrepov, usmerjenih v odpravo preostalih tehničnih ovir v okviru
carinske unije, bi podprlo Turčijo na njeni poti v Evropo. Ta država je pokazala ogromen
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potencial za oživitev v smislu gospodarske krize. Medtem ko se je globalno povpraševanje
zmanjšalo, se je njena zunanja trgovina podvojila in stopnja gospodarske rasti za prihodnja
leta je ocenjena na 7 %.

Poudariti moram, da so se odnosi med Romunijo in Turčijo v zadnjih letih znatno razširili.
Obe državi sta največji trgovinski partnerici na Balkanu, letna trgovina pa presega
7 milijard USD. Turčija igra ključno vlogo pri izvajanju razvoja infrastrukturnih projektov
EU kot celote, kot je projekt Nabucco.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Gospod predsednik, Turčija je imela koristi od
dolgoletne carinske unije z EU. Vendar pa je treba, da bi bila carinska unija še bolj
funkcionalna, brez odlašanja obravnavati številna nerešena vprašanja.

Turčija si mora bolj prizadevati za uskladitev svojih trgovinskih politik in regionalne
trgovine: zmanjšati mora birokracijo, ponaredke proizvodov in kršitve človekovih pravic
sindikatov in manjših, obravnavati mora nizko raven udeležbe žensk na trgu dela in
spodbujati mora zaposlovanje mladine.

Vendar pa je še pomembneje to, da mora v celoti izvajati Dodatni protokol k Sporazumu
o pridružitvi, umakniti embargo na ciprske ladje in letala, priznati Republiko Ciper, uskladiti
se s pravnim redom Skupnosti in spoštovati konvencije Mednarodne organizacije dela v
zvezi s sindikati, pravico do stavke in kolektivnega pogajanja.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Gospod predsednik, tudi jaz bi rad čestital
gospodu Kazaku za to izredno dobro in objektivno poročilo.

Dejstvo je, da so trgovinski odnosi med Evropsko unijo in Turčijo izredno pomembni,
zato se jih moramo lotiti zelo previdno. Vendar pa moramo prav tako izpostaviti zadeve,
ki jih je treba izboljšati.

Rad bi omenil dve od teh zadev: pregledali smo vprašanje in nadaljuje se razprava glede
tega, ali je Turčija evropska država ali ne. Vsekakor želimo, da bi bila Turčija evropska
država, da bi na neki točki postala članica evropske družine. Vendar pa je Turčija glede
piratskih izdelkov, ponarejenih proizvodov in pomanjkanja varstva intelektualne lastnine
vsekakor bolj azijska kot evropska država.

Druga zadevam o kateri želi podati pripombo, je povezana s carinsko unijo: carinska unija
je srce evropskih prizadevanj, prizadevanj za dosego evropskega zedinjenja. Nepredstavljivo
je, da država kandidatka ne bi v celoti izvajala carinske unije in da bi obstajala država
članica, s katero Turčija zavrača pristop v carinsko unijo, kakor je storila z Republiko Ciper.

PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

Karel De Gucht,    član Komisije. – Gospod predsednik, iz tega, kar je bilo tu povedano, je
jasno, da glede tega poročila obstaja velika soglasnost. Rad bi povedal le nekaj besed o
naslednjih zadevah: problemih, s katerimi se srečuje Turčija pri sklepanju sporazumov o
prosti trgovini z evropskimi partnerji, vprašanju vizumov in uveljavljanju pravic
intelektualne lastnine.

Če začnem z zadnjo točko, uveljavljanje pravic intelektualne lastnine in ponarejanje sta
bila med to razpravo večkrat omenjena. Tudi sam sem zaskrbljen in Komisija bo še naprej
pritiskala glede teh vprašanj. Po več kot dveh letih ponavljanja zahtev je Turčija končno
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nedavno sprejela, da imenuje delovno skupino za razpravo o vprašanjih pravic intelektualne
lastnine. To je pozitiven prvi korak in upam, da bo ta delovna skupina pomagala pri
napredku v zvezi s temi pomembnimi vprašanji.

Drugič, glede problemov, s katerimi se srečuje Turčija pri sklepanju sporazumov o prosti
trgovini, Turčija že več let govori, da trpi negativne učinke težav sklepanja sporazumov o
prosti trgovini z nekaterimi partnericami EU iz prostotrgovinskih sporazumov. Vendar
pa je treba poudariti, da je število teh kritičnih težav v zvezi s prostotrgovinskimi sporazumi
zelo omejeno. Dalje, kljub vedno novim zahtevam služb Komisije Turčija ni uspela predložiti
ustreznih podatkov, ki prikazujejo domnevne negativne učinke na Turško gospodarstvo.

Naprej, upoštevati je treba, da Komisija deluje popolnoma v okviru sporazuma o prosti
trgovini in da je celo že presegla svoje obveznosti s tem, ko je Turčiji pomagala pri začetku
pogajanj za sporazum o prosti trgovini s svojimi partnericami iz prostotrgovinskih
sporazumov. Pripravljeni smo na nadaljnje dogovarjanje s Turčijo, kako se v tem smislu
lotiti turških skrbi; vendar pa je vprašanje, ali bi to pomenilo tudi, da bo turška vlada
povabljena k pogajalski mizi Evropske komisije za pogajanja o prostotrgovinskih
sporazumih s tretjimi državami, seveda strogo drugačna zadeva.

Glede vizumskih vprašanj, teh carinska unija ne pokriva. Komisija obravnava načine za
sodelovanje v postopku nadaljnje poenostavitve mobilnosti ljudi med EU in Turčijo, zlasti
s hitrim izvajanjem novega vizumskega zakonika EU, ki bo zagotovil praktične izboljšave
za turške prosilce za vizume. Komisija bo prav tako poudarila, da je zavezana sodelovanju
v dialogu, ki lahko pripelje do nadaljnjega izboljšanja mobilnosti, ko bo Svet dal zeleno
luč za to. Vendar pa bo pogoj za to dokončno izoblikovanje sporazuma o vračanju oseb
med EU in Turčijo.

Metin Kazak,    poročevalec. – Gospod predsednik, rad bi se zahvalil vsem kolegom,
poročevalcem v senci in komisarju De Guchtu za izredno pozitivna priporočila in stališča,
ki so pripomogla k razpravi o poročilu o trgovini in gospodarskih odnosih s Turčijo.

.

Menim, da lahko iz razprave zaključimo, da so odnosi med Turčijo in Evropsko unijo
resnično zelo pomembni za obe strani in da ni dvoma o nujnosti njihove nadgradnje.
Menim, da je glede vprašanja, ki so ga predložili nekateri kolegi o tem, ali so ti odnosi
povezani z morebitnim članstvom Turčije v Evropski uniji, moje stališče, da bo z globino
in uspehom trgovine in gospodarskih odnosov napredoval tudi uspeh turških pogajanj za
članstvo.

Turčija in Evropska unija morata jasno opraviti še mnogo več dela preden bodo določbe
carinske unije resnično in v celoti izvajane in uporabljane, a tu menim, da je glavna zahteva
naklonjenost in poštenost v enakih količinah na strani Evropske unije in tudi na strani
Turčije.

Rad bi se ponovno zahvalil vsem, ki so prispevali k tej razpravi, in menim, da bo vprašanja,
ki so bila izpostavljena, Komisija podrobno obravnavala in da bodo pomenila resničen
zagon, novo razsežnost in nov duh za vsa nerešena vprašanja v posvetovalnem mehanizmu
carinske unije, da bo v bližnji prihodnosti mogoča njihova rešitev.

Predsednik.   – Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo jutri, v torek, 21. septembra, ob 12.00.
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Pisne izjave (člen 149)

Ioan Enciu (S&D),    v pisni obliki. – Močno podpiram poročilo o trgovini in gospodarskih
odnosih s Turčijo. Pospeševanje medsebojne povezanosti EU in Turčije preko okrepljenih
trgovinskih in gospodarskih vezi bo v veliko korist obema stranema. Resnost krize na
področju zaposlenosti mladih v Turčiji je bila izpostavljena; odprava nepotrebnih ovir v
trgovini in obremenilnih postopkov bo vodila do povečane trgovine, ki bo v zameno
pozitivno vplivala na ravni zaposlenosti. Prizadevanja za dokončno oblikovanje carinske
unije bi bilo treba podpreti in zlasti njihovo poglobitev z vključitvijo kmetijskih proizvodov.
Takšen razvoj bi bil znak turške zavezanosti za dokončanja nujnih reform. Ta resolucija
prav tako poziva h korakom za vnos elementa dobrodošle dinamičnosti v odnose med EU
in Turčijo.

20. Zakonodaja EU s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti (razprava)

Predsednik.   – Naslednja točka je poročilo Esther de Lange v imenu Odbora za okolje,
javno zdravje in varnost hrane o zakonodaji EU s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti
[2009/2108(INI)] (A7-0241/2010).

Esther de Lange,    poročevalka. – (NL) S tem poročilom na lasno pobudo Evropski parlament
opozarja na našo biotsko raznovrstnost: naše izobilje vrst in naše ekosisteme. Stopnja
izumiranja vrst je višja kot kdaj koli prej: 30 % dvoživk, več kot 40 % sesalcev, ptic, metuljev,
plazilcev in celo preko 50 % sladkovodnih rib grozi izumrtje To je seveda nesprejemljivo
in to ne le s popolnoma biološkega ali ekološkega stališča. Sama menim, da je tudi naša
etična dolžnost, da zemljo pustimo v takem stanju, da jo bodo lahko uživali tudi naši otroci
in vnuki.

Nazadnje pa je tudi naš gospodarski interes, da uživamo v biotski raznovrstnosti. Zdravi
ekosistemi urejajo CO2, zagotavljajo čisto vodo in med drugim zagotavljajo bolje pridelke
ter surovine. Degradacija teh ekosistemov stane v svetovnem merilu 50 milijard EUR na
leto in ta račun se lahko le še poveča. V Evropski uniji in državah članicah smo na tem
področju doživeli strašen neuspeh. Naš cilj, da ustavimo upadanje biotske raznovrstnosti
do leta 2010 je daleč od tega, da bi bil dosežen.

Sedaj je zato ključno vprašanje, kako zagotoviti, da bomo dosegli novi cilj, ki smo si ga
zastavili za leto 2020. Najprej je to seveda stvar politične volje, a v mojem poročilu so tudi
številni posebni predlogi. Na primer, odpraviti moramo svoj ozko usmerjen odnos. Politika
in proračun na področju narave sta še vedno preveč ločena med seboj. To se mora
spremeniti v obliki celostnega pristopa. Biotska raznovrstnost bi morala biti del ne le
evropske politike na področju narave, ampak tudi na področju drugih politik, kot so ribiška,
kmetijska in regionalna politika. Prvi koraki v to smer so bili narejeni, vem, a iti moramo
dlje. Reforma skupne kmetijske politike na primer nudi možnosti v tem smislu, na primer
z zagotavljanjem povračila za socialne storitve ali nadomestila kmetom za trajnostno
proizvodnjo v ali blizu naravnih rezervatov.

Moja druga točka je, da moramo ustvariti razmere, v katerih ni poražencev in kjer lahko
gospodarstvo in ekologija delujeta z roko v roki: to ponuja tudi možnosti za evropska
zelena delovna mesta.

Še ena točka je, da bi morali zagotoviti tudi boljše sodelovanje in medsebojno povezanost
območij Natura 2000. Zdaj večinoma primanjkuje čezmejnega pristopa, čeprav živali in
rastline ne poznajo nacionalnih meja. Poleg tega pozivamo Komisijo, naj nam pokaže več

45Razprave Evropskega parlamentaSL20-09-2010



vodstva in zagotovi več jasnosti. Navsezadnje so razlike med državami članicami, ko gre
za na primer za izvajanje Nature 2000, izredno velike.

V celoti podpiramo predloge in ambicijo Evropske komisije, ko gre za ustavitev upadanja
biotske raznovrstnosti do leta 2020; seveda je to popolnoma minimalna raven ambicije.
Vseeno pa bi morala naša ambicija vključevati tudi obnovo biotske raznovrstnosti. Poleg
tega je treba povečati tudi pozornost glede biotske raznovrstnosti na mednarodni ravni.
Za ta namen mora Evropa jasno in glasno ter soglasno spregovoriti na konferenci v Nagoyi,
ki bo naslednji mesec.

Ko gre za nove načrte, so ocene učinka zelo pomembne, v smislu ekoloških in
socialno-ekonomskih učinkov – in ne kot taktika zavlačevanja, ne kot izgovor, ampak za
zagotavljanje jasnosti.

Nazadnje, pozivamo tudi k novi politiki Evropske komisije, na primer, glede invazivnih
tujih vrst. Navsezadnje je lahko treba za zaščito ene vrste aktivno upravljati z drugo. Brez
ukrepov za reševanje sive veverice je malo obetov za domačo rdečo veverico v Združenem
kraljestvu. Tudi za izpustitev več tisoč divjih hrčkov v South Limburgu se je izkazalo, da
ni imela veliko učinka, ko pa lahko ena sama lisica poje tristo teh na leto. Na kratko, od
nas se v naslednjih nekaj letih pričakuje ambicioznosti in realnost.

Rada bi zaključila tako, da se zahvalim poročevalcem v senci za konstruktivno sodelovanje,
katerega posledica je bila soglasno sprejetje tega poročila v Odboru za okolje, javno zdravje
in varnost hrane, in tudi tako, da se zahvalim komisarju Potočniku, ki danes ne more biti
prisoten, saj je v New Yorku, kjer se ukvarja z biotsko raznovrstnostjo. Vendar pa verjamem,
da bo komisar De Gucht, ki je lahko ta govor poslušal celo v maternem jeziku, to zvesto
ponovil svojemu kolegu.

Karel De Gucht,    član Komisije. – Gospod predsednik, spoštovani poslanci, ravno sedaj
je komisar Potočnik v New Yorku na razpravah Združenih narodov o mednarodnem leto
biotske raznovrstnosti, zato sem prepričan, da razumete, zakaj danes ne more biti prisoten
tu.

Zato je sedaj moja naloga, da se v imenu Komisije zahvalim gospe de Lange za pripravo
pravočasnega poročila o ohranjanju biotske raznovrstnosti in o izvajanju zakonodaje EU
glede narave. Rad bi izpostavil besedo „pravočasna“, saj je EU sedaj na političnem križišču
glede politike o biotski raznovrstnosti in varstvu narave.

Komisija se strinja z globoko zaskrbljenostjo poslancev EP glede izredno hitre izgube
biotske raznovrstnosti. Komisija se zaveda velike degradacije ekosistemov, ki jih zagotavlja
biotska raznovrstnost in na katero se naslanjamo za svoje preživetje, in to jo močno skrbi.

Odkar so bili sprejeti cilji za leto 2010, smo v Evropi dosegli številne stvari, na katere smo
lahko ponosni. Omrežje Natura 2000 zaščitenih območij EU se je razširilo in sedaj zajema
skoraj 20 % ozemlja EU in se še naprej širi na kopnem in tudi na morju. Vendar pa nam
kljub temu ni uspelo doseči našega prejšnjega cilja EU, da zaustavimo izgubo biotske
raznovrstnosti do leta 2010. Kljub temu neuspehu in kljub težkim razpravam o gospodarski
krizi v Evropi, ki ji ni primere, je Evropski svet na spomladanskem zasedanju odobril novo
vizijo in nov cilj biotske raznovrstnosti.

Naš nov cilj kaže veliko raven ambicioznosti. EU poziva, naj prepolovi izgubo biotske
raznovrstnosti in degradacijo ekosistemov do leta 2020 in naj jih obnovi, kjer je to mogoče,
hkrati pa naj pospeši prispevek EU k oglaševanju izgube biotske raznovrstnosti. V svojem
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govoru o stanju Unije je predsednik Barroso nedavno izrazil svojo zavezanost tej smeri,
vprašanju, kateremu pripisuje veliko pomembnost in ki ga je treba nujno rešiti.

Vemo, kateri so bili glavni izzivi pri doseganju teh ciljev. Eden ključnih problemov je ravno
značaj same politike glede biotske raznovrstnosti. Biotska raznovrstnost je zapletena in
dvorezna. Lastništvo tega problema je močno razširjeno in ta razpršenost je pomenila
oviro, saj na koncu je običajno tako, da ni nikogar, ki bi bil odgovoren, ko so krivi vsi.

To je čas metamorfoze v EU in mnoge politike, ki imajo zelo pomemben vpliv na biotsko
raznovrstnost so v postopku revizije. To velja za skupno kmetijsko politiko, skupno ribiško
politiko in kohezijsko politiko. Tako smo na zelo pomembnem križišču, kjer lahko gremo
po pravi poti in biotsko raznovrstnost popolnoma vključimo v te politike in gremo „domov
po varni poti“, ali pa lahko naredimo napako in gremo po drugi poti in nikoli ne dosežemo
končne točke – dogovorjenega cilja za leto 2020 – in doživimo nepopravljivo izgubo
biotske raznovrstnosti in morda katastrofalne posledice.

V resoluciji je mnogo povedanega o zelo zaskrbljujočih trendih izgube biotske
raznovrstnosti v Evropi in po svetu, o velikem pritisku na ekosisteme in njihovi zelo močni
povezavi z razvojnimi cilji tisočletja ter o boju proti podnebnim spremembam.

Pred nami je ogromna naloga, da ohranimo življenje na našem planetu, a poguma nam ne
sme vzeti razsežnost tega izziva. Komisija vsekakor ni izgubila poguma in razvijali bomo
novo strategijo za uresničitev cilja glede biotske raznovrstnosti do leta 2020.

Komisija pripravlja tudi sporočilo o financiranju omrežja zaščitenih območij Natura 2000.
Boljša uporaba razpoložljivega financiranja bo zagotovi zagotovilo večjo raznovrstnost
in koristi ohranjanja narave.

Popolnoma se strinjam z zelo močnim poudarkom v poročilu glede nujne potrebe po
popolnem izvajanju zakonodaje glede narave, brez katere ne bomo nikoli mogli doseči
svojega novega cilja.

Veselimo se razprav s poslanci z namenom sodelovanja pri oblikovanju svežnja ukrepov,
ki nam bodo omogočili dosego našega novega cilja biotske raznovrstnosti. Rad bi izkoristil
to priložnost in pozdravil izredno cenjen prispevek, ki ga je k tej razpravi prispevalo
poročila gospe de Lange.

Isabella Lövin,    poročevalka mnenja Odbora za ribištvo. – (SV) Gospod predsednik,
zahvaljujem se gospe Lange za njeno delo v zvezi s tem poročilom. zelo sem vesel, da odbor
za ribištvo podpira stališče, ki izpostavlja velikansko pomembnost skladnosti med različnimi
političnimi področji. Med 70 in 90 % vseh velikih plenilskih rib v svetovnih oceanih bo v
50 letih doživelo prelov in to je nekaj, kar mora EU resnično jemati zelo resno, saj bo
oslabilo prožnost ekosistemov v naših morjih, ki jih zdaj nujno potrebujemo za absorpcijo
ogljikovega dioksida in tako predstavljajo del naše rešitve za preprečevanje podnebnih
sprememb.

EU mora glede tega vprašanja v Nagoyi jeseni igrati vodilno vlogo, enako pa velja tudi, ko
gre za reformo skupne kmetijske politike. Odbor za ribištvo z velikim zadovoljstvom
izpostavlja potrebo po pomorskem prostorskem načrtovanju in po celoviti pomorski
politiki. Ne smemo več dovoliti, da različni sektorji delujejo neodvisno, kakor da narava
ni medsebojno povezana, in cilji, ki smo si jih zastavili, da bi ustavili izgubo naše biotske
raznovrstnosti, so nekaj, kar moramo jemati resno tudi v naši ribiški politiki.

47Razprave Evropskega parlamentaSL20-09-2010



Richard Seeber,    v imenu skupine PPE. – (DE) Gospod predsednik, rad bi čestital
gospe de Lange za njeno odlično poročilo, enako pa tudi poročevalcem v senci za njihovo
odlično sodelovanje. Dejstva in številke so znani. Vsebuje jih to poročilo in jasno je, da
imamo moralno dolžnost ohraniti biotsko raznovrstnost, imamo pa tudi okoljsko in
ekonomsko dolžnost.

Nespametno bi bilo, če glede tega v prihodnosti ne bi bili uspešnejši. V sprejetju s strani
državljanov vidim le eno težavo. Ko govorimo zlasti o omrežju Natura 2000, lahko vidimo,
da smo bili v nekaterih državah zelo uspešni pri ustvarjanju teh omrežij in njihovem
izvajanju, v drugih pa manj. Komisija bi res morala posvečati več pozornosti zagotavljanju,
da se tudi v tem primeru povsod uporabljajo enaki standardi. Mnogo državljanov ne moti
varstvo biotske raznovrstnosti; to razumejo. Vendar pa ne razumejo dejstva, da v nekaterih
državah to obravnavajo zelo malodušno, v drugih pa prekomerno strogo. Če bi lahko tu
ustvarili enake pogoje za vse, bi pridobili politično odobravanje ljudi, ki je conditio sine qua
non za dolgoročno uspešnost te politike.

Zato bi pozval Komisijo, naj ustvari nove smernice, ki nam bodo končno dale enotne
direktive na tem področju. Gospod predsednik, vi ste od vseh dobro seznanjeni z državo,
kjer se na področju biotske raznovrstnosti zelo brezskrbno ravna z nekaterimi stvarmi, in
Evropo vedno obtožujejo, da ne zna soditi vseh po enakih standardih.

Jo Leinen,    v imenu skupine S&D. – (DE) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje,
ne bom s prstom kazal na nobeno državo, a menim, da prst kaže na vse nas, ker strategija
EU za leto 2010 ni delovala in moramo premisliti o novih pristopih za novo desetletje do
leta 2020. Čez nekaj tednov bo v Nagoyi konferenca podpisnic Konvencije ZN o biološki
raznovrstnosti in upam, da ne bo prinesla podobnega razočaranja, kot ga je konferenca o
podnebnih spremembah v Köbenhavnu. Na tako pomembni globalni konferenci o
ohranjanju narave preprosto ne sme priti še do enega neuspeha in EU mora igrati glavno
vlogo pri zagotavljanju, da bo tako. Težiti moramo k velikopoteznemu globalnemu
programu za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pokazati moramo solidarnost pri
financiranju teh ukrepov in EU mora biti soglasna in ne sme predstavljati 27 različnih
glasov.

Omenjena je bila študija Ekonomika ekosistemov in biotska raznovrstnost (TEEB). Vsako
leto izgubimo 50 milijard EUR zaradi upadanja vrst. V tem primeru je 0,2 % finančnih
sredstev iz proračuna EU za ohranjanje narave zelo borno in revno. V srednjeročnem
programu moramo preprosto dobiti več denarja za ohranjanje vrst. Kar zadeva solidarnost
EU s preostalim svetom, potrebujemo tudi instrument, ki ga lahko uporabljamo za
zagotavljanje nekakšnega nadomestila za vrste, ki jih odstranjujemo, zlasti zdravilne rastline.
Države v razvoju potrebujejo nadomestila.

Verjamem tudi, da je ključ do uspeha v obravnavi biotske raznovrstnosti dvorezna naloga.
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, izkoriščanje morja – te je treba sedaj vse obravnavati s
stališča vrst. Direktiva o varstvu tal bo prav tako dobila nov pomen. Prst je odbojnih CO2

in spremembe tal predstavljajo zelo negativen scenarij.

Parlament se bo zavzel za biotsko raznovrstnost. Čestitke poročevalki.

Gerben-Jan Gerbrandy,    v imenu skupine ALDE. – (NL) Tudi jaz bi se rad zahvalil
poročevalki za njeno delo v zvezi s tem poročilom, ki ga je sprožilo žalostno dejstvo o
neuspehu naše lastne evropske strategije za biotsko raznovrstnost. Strategija iz leta 2000
bi morala ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti. Izkazala se je ne toliko za neuspeh kot
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za popoln polom. Navsezadnje nam ni uspelo upočasniti hitrosti upadanja. Kot človeški
paraziti še naprej do golega ropamo naš planet in naša lakota je nenasitna.

Ali se nikjer ne ukrepa? Seveda se. Natura 2000 je v mnogih državah članicah doživela
velik uspeh. Rezultati so bili doseženi, a ti so bili daleč preveč omejeni. To je jasno iz stalno
rastočega seznama ogroženih živalskih vrst. Podanih je bilo mnogo sijajnih izjav, na primer
s strani Sveta – še ena bo zagotovo podana jutri na Generalni skupščini Združenih narodov –
ko pa gre zares, isti ljudje pogledajo v drugo smer. Ko te čevelj žuli in ko so potrebne resne
odločitve, vse na enkrat, so pomembnejši ribiči kot preživetje mnogih vrst rib, nek kmet
dobi dovoljenje, da sme povečati svojo posest na račun občutljivega naravnega območja,
ali pa velja za pomembnejšo lesna industrija kot pa ohranjanje gozdov.

Iz študij učinkov vemo, da nas dolgoročno te napačne odločitve stanejo 7 % letnega bruto
nacionalnega proizvoda, kar znaša 14 tisoč milijard – to je 12 ničel – vsako leto! Težko si
je predstavljati večjo kazen. V prihodnjih mesecih imamo možnost pokazati, da mislimo
resno – in to ne z opredelitvijo nove strategije na področju biotske raznovrstnosti, ampak
z opredelitvijo nove kmetijske politike, z novo ribiško politiko in z novimi trgovinskimi
sporazumi. Seveda se bo o usodi našega rastlinskega in živalskega sveta odločalo na drugih
področjih.

Naj ti isti ministri podajajo sijajne izjave in ob teh priložnostih držijo glave visoko ter
pokažejo pogum ter sprejmejo pravilne odločitve. Drugače bo nova strategija o biotski
raznovrstnosti ravno tolikšni papirnati tiger kot prejšnja. Nekaj vem zagotovo in to je, da
papirnati tigri v nasprotju s pravimi tigri ne bodo nikoli izumrli – človeštvo jih proizvaja
več kot dovolj.

Sandrine Bélier,    v imenu skupine Verts/ALE. – (FR) Gospod predsednik, gospe in gospodje,
kot je že bilo omenjeno je letos mednarodno leto biotske raznovrstnosti in letos se od nas
zahteva, da se predamo reševanju trojne krize. Trije medsebojno povezani elementi
zahtevajo dosleden in povezan pristop, če jih želimo reševati in se rešiti iz ekološke krize,
ki ima neposredne neugodne učinke na naše gospodarstvo in socialni model.

Ta trojna kriza vključuje zanesljivost preskrbe s hrano, podnebne spremembe in izgubo
biotske raznovrstnosti. Rada bi vas spomnila, da biotska raznovrstnost nima cene, ampak
njena izguba, njeno upadanje in njeno uničenje imata ceno in ta prispeva k povečanju
revščine in povzroča izgube v smislu gospodarstva, blaginje in kulture.

Kakor je že bilo omenjeno – in to sedaj vemo zagotovo –, je 40 % našega svetovnega
gospodarstva odvisnih neposredno od tega, kar nam daje narava in 60 % teh ostro upada.
V preteklih 40 letih je Evropa izgubila 30 % svoje biotske raznovrstnosti. Ta izguba je sedaj
ovrednotena na 1 % BDP EU – 50 milijard EUR na leto – in v letu 2050 bi lahko dosegla
14 tisoč milijard EUR, če ne bomo ukrepali, saj se upadanje pospešuje in vzroki neuspeha
preteklih politik EU na tem področju so dobro znani in jasno določeni v poročilu. Tudi
ukrepi, ki jih je treba sprejeti, so določeni v poročilu. Zato upamo na veliko večino glasov
v njegovo korist in radi bi se zahvalili gospe de Lange za njeno delo.

Sedaj se moramo pomakniti od besed in namenov k dejanjem; od ciljev k sredstvom. Težko
skrivam več obžalovanj: pomanjkanje odzivnosti s strani Sveta in Komisije kljub potrebi
po nujnem ukrepanju, obžalovanje, da Svet še vedno zavira Direktivo o varstvu tal IV,
obžalovanje, da je bila biotska pogojenost javnega financiranja zavrnjena za le en glas v
Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane, in obžalovanje, da izzivi, povezani z
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biotsko raznovrstnostjo, niso bili obsežneje vključeni v strategijo EU 2020, da bi se zagotovil
trajnosten izhod iz krize s pozelenitvijo našega gospodarskega modela.

Obstaja potreba po doslednosti. Še vedno je čas, da razumemo in se obvežemo
zagotavljanju, da bo naš naravni kapital ohranjen in povečan. To je zmagovalna naložba
za prihodnost.

Peter van Dalen,    v imenu skupine ECR. – (NL) Z obžalovanjem smo ugotovili, da so
zdaj – v letu 2010, mednarodnem letu biotske raznovrstnosti – cilji daleč od tega, da bi
bili doseženi. Biotska raznovrstnost v Evropi in po svetu hitro upada, kar je zelo
zaskrbljujoče. Biotska raznovrstnost je v srcu božje stvaritve in je naravni kapital sveta. Je
osnova naše hrane in surovin, ki jih uporabljamo, prav tako pa zagotavlja stabilno podnebje.

Zato je čas, da nehamo govoriti – tudi v tem parlamentu – in začnemo resno izvajati
oprijemljive ukrepe. Komisija, države članice in ta parlament morajo govoriti enoglasno,
če želimo doseči velikopotezen cilj za leto 2020, in sicer ustavitev izgube biotske
raznovrstnosti in globalno vizijo zagotavljanja varstva ekosistemov, njihovega spoštovanja
in obnove.

João Ferreira,    v imenu skupine GUE/NGL. – (PT) Opredelitev doslednega ekološkega
omrežja na evropski ravni, združitev pomembnih in značilnih habitatov – mnogi od njih
so ogroženi – je pomemben pogoj za zagotavljanje ohranjanja biotske raznovrstnosti, a
ni dovolj samo po sebi.

Poskrbeti je treba za razpoložljivost ustreznih sredstev za upravljanje tega omrežja, za
omogočanje ne le spremljanja grozečih dejavnikov in za ohranjanje obstoječih območij,
ampak tudi za obnovo in spremembo namembnosti degradiranih območij. Zato je
obžalovanja vredno, da vzpostavitve omrežja Natura 2000 ni spremljala ustanovitev
posebnih finančnih instrumentov, usmerjenih v upravljanje območij, vključenih vanj,
dejstvo, ki je in še naprej močno ogroža njegovo učinkovitost. Zmanjšanja na področju
finančnega instrumenta EU za okolje v proračunu za leto 2010 – istega proračuna, v
katerem so bile povečane vojaške postavke – so tudi obžalovanja vredna.

Vendar pa učinkovito ohranjanje biotske raznovrstnosti v vseh njenih neštetih vidikih prav
tako zahteva vključitev v vrsto pomembnih politik in tu je treba politike, ki jim sledi
Evropska unija, od kmetijske do trgovinske, nujno temeljito preoblikovati. Izkoriščam
dejstvo, da je komisar, ki je dogovoren za ta resor, sedaj tu. Mnogo je treba storiti in vložiti
v politike Evropske unije za dobro naše biotske raznovrstnosti.

Anna Rosbach,    v imenu skupine EFD. – (DA) Gospod predsednik, vsekakor je obžalovanja
vredno, da imamo danes tu poročilo o biotski raznovrstnosti, v katerem je navedeno, da
moramo poskrbeti za naš planet. To bi moralo biti samo po sebi umevno. Vendar pa, ker
očitno nismo sposobni skrbeti za zemljo, vodo, gore, rastline in same živali, imamo sedaj
temeljito in vseobsegajoče poročilo, v katerem je zavzeto kritično stališče glede vsakodnevne
izgube biotske raznovrstnosti. Zato se strinjam s poročevalko, da mora naša skupna ribiška
politika varovati biotsko raznovrstnost. Zahtevala bo spremembe, a te so nujne.

Enako velja za kmetijstvo. Nima smisla nadaljevati po stari poti pesticidov. Tudi tu je treba
ohranjanje biotske raznovrstnosti vključiti, da bo postalo naraven del te industrije.

Industrija je pomembna akterka. Težko je biti konkurenčen na globalni ravni in hkrati
upoštevati želje Parlamenta. Vendar pa bi tistim, ki so udeleženi v industriji, kmetijstvu in
ribištvu, rekla, da so tudi oni prebivalci tega sveta in da morajo tudi njihovi otroci imeti
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možnost slišati petje ptic. Vendar pa je najpomembnejša stvar, da vsi državljani EU vse te
sijajne besede o spoštovanju narave vsak dan izvajajo.

Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE).   – (ES) Gospod predsednik, mislim da smo v letu
biotske raznovrstnosti ogromno govorili o katastrofi, ki se dogaja, a zelo malo o rešitvah.
Mislim, da družba potrebuje rešitve in nove načine pristopanja k problemu.

Najprej, razdelitev Evrope na biogeografska območja bi bilo treba prenesti v posebno
politiko, saj težave na različnih področjih niso enake. Zato bi morali imeti mikropolitiko
v zvezi z biotsko raznovrstnostjo, ker je biotska raznovrstnost lokalno vprašanje.

Drugič, grozno je, da obračamo svoj hrbet vsem ukrepom glede tal in opuščanja kmetijskih
površin, ko je za trofične cikle živali potrebna podrobna študija vsakega posameznega
območja. To ni bilo storjeno. Ni dobro znano, da bo na mnogih območjih s sajenjem
določenih dreves več ptic in s sajenjem določenih rastlin več mrčesa. Strokovnjaki
priznavajo, da je pomanjkanje mrčesa velika tragedija izgube biotske raznovrstnosti, zlasti
v zvezi s pticami. Ničesar ne povemo o težavah s tlemi, mrčesom in organski rodovitnosti
tal. V Evropi kaže, da je govorjenje o tleh zločin.

Nazadnje želim povedati, da so pomembni posestniki. Predlog spremembe glede
zainteresiranih strani, ki sem ga predložila v odboru, je bil zavrnjen. Vendar pa, če imamo
ptice ali živali, ali ne bodo imeli kmetje, ki sadijo rastline, ki jih pridejo te pojesti, imeli kaj
povedati glede tega? Ali ne bo imel glede tega kaj povedati lastnik njihovega habitata? Ali
ne bodo imeli kaj povedati kmetje? Mislim, da se mora ta metoda vsiljevanja ideoloških
diktatorstev v Evropi prenehati, če želimo doseči boljšo biotsko raznovrstnost.

Andres Perello Rodriguez (S&D).   – (ES) Gospa predsednica, gospa de Lange pravi, da
zvoni alarm in prav ima. Še ena zadeva, ki jo poslušamo, na primer v govorih v Parlamentu,
je razočaranje, ker nismo dosegli razvojnih ciljev tisočletja.

Resnica pa je, da je na kocki veliko. Naše naravno okolje je tako krhko, da bomo morali
nekega dne, če se velike ribe odločijo, da ne bodo več jedle malih rib, za to plačati z valuto
našega zdravja in bogastva.

Evropska unija je sedaj vodilna v boju proti podnebnim spremembam in je vodilna že
nekaj časa pri utiranju poti z ukrepi in ohranjanjem. Vendar pa nedoseženi cilji kažejo, da
je videti pomanjkanje volje, ne le za izvajanje in usklajevanje, ki sta bila prav tako omenjena
tu, ampak za širjenje preko naših izredno omejenih posebnih ohranitvenih območij.

Seveda biotska raznovrstnost ni le muzejski primerek, ki ga je mogoče zapreti v geto in le
občasno preveriti, kakor se včasih zdi, da se dogaja. Biotska raznovrstnost je živa in nima
meja, torej zajema celotni planet z domino učinkom, kar pa pomeni, da ob padcu ene
domine padejo vse.

Pozornost bi rad pritegnil tudi k potrebi po globalni in bolj v Unijo usmerjeni volji, zlasti
glede tal, saj bi lahko bila uporaba subsidiarnosti kot edine metode za upravljanje tal ali
gozdov ena novih in strahovitih sovražnic biotske raznovrstnosti. Zato vas opozarjam na
odstavek 67 in na morebiten rezultat glasovanja in vas prosim, da zavrnete drugi del, ker
sem prepričan, da bi skupna politika v zvezi s tlemi pomagala ohraniti celotno ozemlje
Evrope, ki je – v dobrem in slabem – tako raznoliko, ki mu tako primanjkuje politične volje
s strani držav članic in tako potrebuje višjo raven udeležbe evropske unije v širšem smislu
besede: več unije tudi za tla.
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Bas Eickhout (Verts/ALE).   – (NL) Gospod predsednik, rad bi se zahvalil kolegici poslanki,
gospe de Lange, za njeno poročilo o evropski biotski raznovrstnosti. Navsezadnje Evropa
preprosto ne uspeva zadrževati izgube biotske raznovrstnosti. To je resna zadeva, ki zahteva
pozornost, in vsekakor gospa de Lange upravičeno poziva k takšni pozornosti.

Parlament podpira Komisijo v njenih prizadevanjih, da do leta 2020 vsaj ustavi izgubo
biotske raznovrstnosti. Vendar pa to pomeni nekaj, saj bomo drugače morali leta 2020
ponovno zaključiti, da cilj ni bil dosežen. To pomeni spremembo naše kmetijske politike
in načina porabe denarja za našo ribiško politiko; to pomeni spremembo naše
infrastrukturne politike in tudi našega pristopa do regionalnega razvoja.

O vseh teh zadevah bomo razpravljali v finančnih perspektivah za prihodnje obdobje, zato
predvidevam, da bosta gospa de Lange in gospod van Dalen, ki sta izrekla tako sijajne
besede o biotski raznovrstnosti, te besede oblikovala v naših razpravah o teh finančnih
perspektivah. Navsezadnje je pomembno, da mi – Evropa – resnično okrepimo in zaščitimo
našo politiko o biotski raznovrstnosti. Drugače bo ostala še ena prazna lupina.

James Nicholson (ECR).   – Gospod predsednik, v tem poročilu sta zelo modro priznana
vloga kmetov pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in njihov prispevek k dobrim okoljskim
praksam na splošno.

Ko razpravljamo o neizbežni reformi naše skupne kmetijske politike, je eden glavnih
argumentov v razpravi začetek osredotočanja na odgovornost kmetov v tem smislu in
kako bi jim bilo treba nadomestiti te okoljske koristi ali javne dobrine, ki jih ustvarjajo.

Mislim, da moramo spremeniti naš pristop k temu vprašanju. Želim, da se kmete spodbuja,
da se ukvarjajo z kmetijsko-okoljskimi ukrepi, namesto da so predmet strogih pravil
navzkrižne skladnosti.

V tem smislu bolj zagovarjam nagrade kot pa kazni. V poročilu gospe de Lange je omenjena
zamisel o posebnem dodatnem neposrednem plačilu, za katerega menim, da je zelo
zanimiva zamisel in bi kmete spodbudil k temu, da storijo več, da bi pripomogli k varstvu
okolja.

Ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, da potrebujemo direktivo o tleh. Mislim, da tega ne
potrebujemo. Dovolj imamo orodij. Lotiti se moramo izzivov, s katerimi se zdaj na tem
področju srečujemo, in ne dvomim, da bomo to zmožni storiti v reformah.

Elena Oana Antonescu (PPE).   – (RO) Tudi jaz želim čestitati poročevalki, gospe de
Lange, za vsa njena prizadevanja, ki jih je vložila v izdelavo in ureditev tega poročila.

Ne glede na to, ali gre tu za ohranjanje naravnega ekosistema, zakonsko ureditev podnebja,
vodo in zrak, rodovitnost tal ali za proizvodnjo hrane, goriva, vlaken in zdravil, je vse
odvisno od biotske raznovrstnosti. Evropska komisija in zlasti države članice se morajo
aktivno zavezati k ohranitvi naravnih virov, ki so potrebni za trajnostni razvoj skupnosti,
z zagotavljanjem obnovljivih virov in z zagotavljanjem pokrajinske in rekreacijske vrednosti,
varstva in ekološkega ravnotežja, ki je potreben za ohranitev zdravega okolja.

Povečanje sredstev, dodeljenih finančnemu instrumentu EU za okolje, bi bila dobrodošla
novica, čeprav še vedno predstavlja le majhen del proračuna EU. Potrebujemo dodatne
naložbene programe in najti moramo načine za spodbujanje naložb, ki so namenjene
biotski raznovrstnosti, medtem ko po drugi strani odvračajo od naložb, ki škodijo biotski
raznovrstnosti, v javnem in tudi v zasebnem sektorju. Določiti moramo dobre prakse v
smislu učinkovitosti in dodane vrednosti za projekte.
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Prav tako se strinjam s poročevalko, ki zahteva od Komisije, naj obravnava vse dejavnike,
ki so povezani s trajnostjo projektov, in naj uvede sistematično spremljanje teh projektov.

Kathleen Van Brempt (S&D).   – (NL) Gospod predsednik, ko v tem parlamentu poslušam
kolege poslance, ugotavljam, da je med nami glede nujnosti te zadeve široko soglasje. To
je seveda res, a v tem primeru potrebujemo pogum, da resnično pridemo do bistva zadeve.

Okoljski program združenih narodov je izračunal, da se lahko naložbe v biotsko
raznovrstnost obrestujejo; vsak porabljen evro se lahko povrne od tri do 75-krat. To
pomeni, da lahko naložba v biotsko raznovrstnost pomeni pomembno ekonomsko dodano
vrednost. Vendar pa, ker je tako, potrebujemo pogum za dosledno upoštevanje tega pristopa
v vseh naših sektorjih, med njimi tudi v ribištvu, kmetijstvu in naših strukturnih skladih.
Čeprav smo v zadnjih 10 ali 15 letih močno napredovali na področju kmetijstva, pa naš
končni cilj dejansko ostaja zelo oddaljen.

Kmetijstvo lahko, če želimo, pomaga spodbujati biotsko raznovrstnost, namesto da jo
uničuje. Zato izziv, ki se ga moramo lotiti po vsej EU, dejansko ni le to, da izkoristimo
finančni instrument za okolje (LIFE), ampak da tudi dosledno sledimo temu pristopu v
vseh mogočih sektorjih.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Gospod predsednik, pomembnost tega poročila
kaže potrebo po krepitvi prizadevanj v zvezi z biotsko raznovrstnostjo. Obžalovanja
vredno je, da cilj EU, dogovorjen leta 2001 v Göteborgu o stabilizaciji izgube biotske
raznovrstnosti do leta 2010, ni bil dosežen. Posledice izgube biotske raznovrstnosti
ogrožajo našo prihodnost in blaginjo in imajo neposredne gospodarske učinke. Sedanja
uporaba zakonodaje o omrežju Natura 2000 igra pomembno vlogo pri uresničevanju
ciljev glede biotske raznovrstnosti.

V tem smislu opozarjam države članice, naj dajo najvišjo prednost uporabi omrežja
Natura 2000. Prav tako je pomembno, da Komisija zagotovi večjo vključenost vprašanj
biotske raznovrstnosti v druge politike, kot so kmetijstvo, ribištvo, regionalna politika,
turizem in razvoj. Proračun za znanstvene raziskave o okolju in biotski raznovrstnosti je
treba povečati v okviru osmega okvirnega programa, da bi bil ta kos izzivom. Zaradi tega
je treba določiti novi osrednji cilj za leto 2020, ki je usmerjen v preprečevanje izgube
biotske raznovrstnosti v EU na globalni ravni.

Seán Kelly (PPE).   – Gospod predsednik, neka pesem pravi „Vsa božja bitja imajo svoje
mesto v zboru, nekateri pojejo visoke tone, nekateri nizke, nekateri pa le ploskajo“. Žal pa
smo priča izumiranju velikega števila božjih bitij, v glavnem zaradi dejavnosti človeka,
homo sapiensa. Čas je, da celotno vprašanje osmislimo.

Popolnoma se strinjam z gospo de Lange in drugimi govorniki, da je že zdavnaj čas, da
ukrepamo. Ekonomski dokazi za to so neizpodbitni: izguba, ki zdaj znaša 50 milijard EUR,
1 % BDP, in bo do leta 2050 narasla na 14 tisoč milijard EUR, če ne bo preprečena.

To je lahko za vse nas položaj brez poraženca, potrebni sta le dve stvari. Strinjam se z
gospodom Nicholsonom: zagotovo nagrada, ko gre za ribiče in kmete, a tudi izobraževanje,
zlasti ko gre za mlade.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2010
proglasila za leto biotske raznovrstnosti. S tem povezana praznovanja nam nudijo možnost
za izvajanje globalne kampanje za povečanje osveščenosti družbe o biotski raznovrstnosti.
Glede na podatke Evrobarometra iz aprila 2010 le 38 % anketiranih ljudi pozna opredelitev
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biotske raznovrstnosti. Povečati moramo osveščenost o pomenu biotske raznovrstnosti
v zvezi s kakovostjo človeškega življenja in izpostaviti dosežke do danes na področju
varstva naravnih virov, prav tako pa moramo spodbuditi dodatna intenzivnejša prizadevanja
za boj proti izgubi biotske raznovrstnosti.

Dnevi dediščine, ko se običajno slavi zgodovinska ali arhitekturna dediščina, ali „patrimoine“,
kakor temu pravimo Francozi, so zelo uspešni. Mislim, da bi lahko Komisija izvajala
podobno pobudo in ustvarila dneve, ko slavimo našo naravno dediščino, da bi povečala
vidljivost in pomembnost biotske raznovrstnosti. Mislim tudi in glede tega bi rad pozval,
da je ob upoštevanju prihodnje konference podpisnic Konvencije o biotski raznovrstnosti
v Nagoyi nujno, da Evropska unija poda svoje stališče o strategiji glede biotske
raznovrstnosti po letu 2020 v smislu svoje finančne politike in soglasja med državami
članicami o ukrepih, ki bi jih morale v prihodnosti vključiti v svojo nacionalno zakonodajo.

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, z velikim darilom narave moramo ravnati
trajnostno in odgovorno. V tem smislu mislim tudi, da je mogoče naravo ohraniti z
upravljanjem. Upravljanje zemljišč in ohranjanje biotske raznovrstnosti nista nasprotujoča
si pojma. Nasprotno, enotno upravljanje ustvarja habitate.

Temu smo na primer priča v moji matični državi in učinki so povečani na neurejenih
območjih, kjer so bili opuščeni vinogradi. Metulj apolon, ki je redka vrsta metulja, se vrača
na ta območja. Živi v čistih zidovih in ne v grmovju. Uvedba integriranega varstva rastlin
in možnost osredotočanja zaščite rastlin na posamezne patogene, sta zlasti koristni za
biotsko raznovrstnost. Za posebne storitve pa kmetijstvo potrebuje posebne nagrade.
Pomembno je, da zagotovimo, da to v prihodnosti dobijo preko dobre skupne evropske
kmetijske politike.

Začeli smo že s številnimi zakonskimi predpisi. Nekatere od teh je zagotovo treba še
preskusiti. Prav tako ugotavljamo, da se evropski predpisi ne izvajajo v vseh državah
članicah v enaki meri. Glede tega potrebujemo večje obveznosti, v skladu s katerimi moramo
ravnati, pa tudi enotne kontrole v zvezi z izvajanjem. Glede varstva tal lahko države članice
začnejo ukrepati že zdaj. Ni treba vsem čakati na evropsko direktivo.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Zelo sem hvaležen gospe de Lange, saj lahko
povem svojo lastno osebno izkušnjo glede te teme. Številni madžarski kmetje so me v
zadnjem letu obvestili o zmanjšanju števila pašnih dovoljenj v okviru skupne kmetijske
politike, če se ne odstranijo avtohtona drevesa in grmovje. Med kmetijsko podporo in
biotsko raznovrstnostjo je obstajalo jasno nesoglasje. Po eni strani kmetom plačujemo,
da obešajo umetne ptičje hišice, po drugi strani pa jih spodbujamo, da uničujejo naravni
habitat ptic in drugih živali. Nek madžarski rek pravi, da desna roka ne ve, kaj dela leva.
Zato je zelo pomembno, da biotska raznovrstnost dobi prednost pri reviziji programa
Natura 2000, ki bo naslednje leto, v reformi SKP in pri razvoju nove vodne politike v
obdobju 2011–2012.

Rovana Plumb (S&D).   – (RO) Čestitati želim poročevalki za pomembno poročilo.
Omeniti moram ključni instrument EU za varstvo biotske raznovrstnosti in ekosistemov,
in sicer je to omrežje Natura 2000, ki zajema 18 % zemeljske površine EU in 17,84 %
zemeljske površine v Romuniji.

Finančne ocene Komisije kažejo, da se letni strošek upravljanja omrežja Natura 2000
povečuje na 6,1 milijarde EUR, v primeru Romunije pa na 342 milijona EUR. Glede na to,
da moramo ta cilj doseči v smislu varstva biotske raznovrstnosti, menim, da mora Komisija

20-09-2010Razprave Evropskega parlamentaSL54



povečati sredstva, dodeljena zaščiti biotske raznovrstnosti, v novem finančnem okviru, ki
se začne leta 2014, in izvesti srednjeročno oceno sedanjega proračunskega okvira, zlasti
glede na to, da ni bil dosežen cilj ustavitve izgube biotske raznovrstnosti.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, ohranitev
biotske raznovrstnosti je pomembno in aktualno vprašanje, čeprav ga mnogi žal
podcenjujejo.

Mnogo državljanov 27 držav članic ne razume resne nevarnosti izgube biotske
raznovrstnosti niti učinkov, ki jih lahko ima to na podnebje, okolje in gospodarstvo naših
držav.

Prepričana sem, da je popolnoma naša odgovornost, da v celoti in učinkovito izvajamo
veljavno evropsko zakonodajo, povezujemo vire financiranja s politikami za ohranjanje
biotske raznovrstnosti v Evropi in poenostavimo pravila za dostop do financiranja projektov
na lokalni ravni. Govorim o programu LIFE, ki ga je omenila gospa Antonescu.

Poleg tega morajo imeti na evropski agendi prednost kopenski in morski habitati, pa tudi
v vseh državah, ki morajo uskladiti svoje pomoči. Na vseh lokalnih ravneh je treba poskrbeti,
da bo ohranjanje biotske raznovrstnosti postalo merilo.

Za zaključek pa bi poudarila, da je Parlament odgovoren za dajanje močnega signala Evropi
v smislu izboljšanja kakovosti naših življenj, a zlasti življenj prihodnjih generacij.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Rad bi opozoril na zaskrbljujoče razmere, ki so
v ozadju tega poročila. Po številnih študijah, ki so bile izvedene nedavno, je bilo v Črnem
morju opaženo povečanje smrtnosti rib brez primere. Največji onesnaževalci, ki prizadevajo
morsko biotsko raznovrstnost na tem območju, so reke Dnjeper, Don, Dnjester in Donava,
ki vsako leto izlijejo 600 tisoč ton fosforja in 340 ton anorganskega dušika v Črno morje.
Skupina strokovnjakov je ocenila, da bi lahko morsko življenje zaradi vodikovega sulfida
v 30 letih popolnoma izginilo iz Črnega morja.

Mislim, da bi morala ta vprašanja dobiti največjo prednost na evropski agendi. Zato
pozdravljam poročilo, o katerem smo danes razpravljali v parlamentu in tudi poročevalki
čestitam zanj.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Rad bi čestital gospe de Lange za odlično poročilo.
Naša razprava o biotski raznovrstnosti je izredno pomembna, a kaže, da v naših razpravah
nismo uspeli zajeti zelo pomembnega vprašanja, in sicer so to gensko spremenjeni pridelki.
Ti pridelki predstavljajo resno grožnjo za biotsko raznovrstnost. V Evropi se za zdaj še goji
malo gensko spremenjenih pridelkov, a smo pod pritiskom, da dovolimo gojenje več takih
pridelkov. To je zelo nevaren obet. Je vizija kmetovanja, ki predstavlja resno grožnjo za
biotsko raznovrstnost.

Izguba biotske raznovrstnosti je natanko tista cena, ki bi jo plačali, če bi dovolili gojenje
velikih količin gensko spremenjenih pridelkov. Zato bi morala Evropska unija ukrepati in
preprečiti, da do tega pride. Medtem ko je res, da v političnem smislu – kar lahko vidimo
iz stališč, ki so jih sprejele različne skupine – sedaj ni mogoča prepoved v obsegu EU, pa
bi morali razmisliti o odpravi subvencij Evropske unije iz območij, kjer se gojijo gensko
spremenjeni pridelki, saj se ne bi smeli financirati z denarjem Evropske unije.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, biotska
raznovrstnost zadeva vse nas. Enotne direktive so nujne, saj se težav uničevanja ekosistemov
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z izgubo biotske raznovrstnosti ne ustavi na mejah. Zato potrjujem poziv, naj Komisija in
države članice izboljšajo mnoge vidike svojih struktur odločanja in usklajenosti s predpisi.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, biotska raznovrstnost
kaže na ukrep vrste živalskih in rastlinskih vrst v biosferi: je rezultat dolgih evolucijskih
procesov.

Evolucija je mehanizem, ki je več kot 3 milijarde let dopuščal življenju prilagoditve na
spreminjajoče se razmere na zemlji in ki morajo še naprej delovati, da bo lahko podprl
oblike življenja tudi v prihodnosti. Razumeti ga je treba ne le kot posledico evolucijskih
procesov, ampak tudi kot rezervo, iz katere črpa evolucija pri ustvarjanju genskih in
morfoloških sprememb, ki spodbujajo nastajanje novih vrst.

Biotska raznovrstnost je zavarovalna polica našega planeta, zato si je treba brezmejno
prizadevati za njeno ohranjanje, saj pomeni splošno dediščino, ki lahko nudi neposredne
prednosti človeštvu, kot so ohranjanje podnebnega ravnotežja, v lokalnem in tudi v
planetarnem smislu, kot vir materialov, ki jih je treba preučiti, kar nam omogoča, da
pridobimo temeljno znanje za razumevanje bioloških mehanizmov, ki so podobni pri
ljudeh, ali pa trajnostno rabo rastlinskih in živalskih vrst za hrano in zdravstvene namene.

Dokaj upravičeno je njena ohranitev eden od ciljev po letu 2010, letu biotske raznovrstnosti.

Karel De Gucht,    član Komisije. – Gospod predsednik, dovolite mi, da najprej odgovorim
na nekaj aktualnih vprašanj in da potem podam nekatere zaključne pripombe.

Najprej glede skupnih pravil o biotski raznovrstnosti, Komisija sodeluje z državami
članicami in z zainteresiranimi stranmi pri razvoju smernic za ključne sektorje, ki vplivajo
na naravo, na primer, vetrna energija, pristanišča in široka rečna ustja. Prav tako načrtujemo
komunikacijsko kampanjo o Naturi 2000.

Nova strategija za biotsko raznovrstnost bo zelo ostro osredotočena na krepitev integracije
s ključnimi politikami EU, ki imajo učinek na biotsko raznovrstnost, kmetijstvo, ribištvo
in regionalni razvoj. Njen cilj je razvoj izmerljivih ambicij in doseganje ciljev za določanje
prednostnih ukrepov do leta 2020. To bo določeno v novi strategiji ukrepov Komisije.

Glede varstva tal, predlog Komisije za okvirno direktivo, ki jo je podala, je zaustavljen.
Menimo, da je to ključna vrzel v naših politikah za rabo virov in trajnost. Zelo se strinjamo
z vašo zaskrbljenostjo glede degradacije tal in njenih posledic za okolje. Bodite prepričani,
da v zvezi s tem trdo delamo za dosego napredka v Svetu.

Nazadnje pa nam je v tolažbo, da imamo Komisija in poslanci Parlamenta enaka stališča
glede nujnosti in pomembnosti ustavitve izgube biotske raznovrstnosti in obnovitev
ekosistemskih storitev. Prav tako kaže, da se strinjamo glede razlogov, ki so žal privedli
do našega neuspeha pri doseganju našega EU cilja za biotsko raznovrstnost. Poziv resolucije
je jasen in nedvoumen: ne smemo si več privoščiti neuspeha. Ne smemo se leta 2020 soočiti
z državljani EU in jim priznati, da EU ni izčrpala vseh svojih možnosti pri poskušanju
zaustavitve izgube biotske raznovrstnosti v Evropi.

Za zaključek bom s poslanci Parlamenta le še delil slogan naše evropske kampanje za
biotsko raznovrstnost, ki se je začela letos in se v tem letu biotske raznovrstnosti glasi: „V
tem smo vsi skupaj“. Le skupaj bomo lahko dosegli razliko med množičnim izumrtjem
oziroma planetom, bogatim in polnim raznovrstnega življenja.
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Vse vaše pripombe bom prenesel komisarju, ki je odgovoren za to vprašanje,
gospodu Potočniku. Kakor vsi veste, je v New Yorku na pomembni konferenci ravno na
to temo.

Esther de Lange,    poročevalka. – (NL) Gospod predsednik, rada bi se iz različnih zornih
kotov zahvalila kolegom poslancem za njihove prispevke. V vseh primerih so vsi ti prispevki
pokazali na pomembnost celovitega pristopa oziroma vključevanja. Pozdravljam namen,
ki ga je izrazil evropski komisar, da bo to upošteval in v svoji strategiji močno poudaril.
Zato upam, da ta strategija zagotavlja jasnost, ki jo, na primer, potrebujemo glede velikih
razlik med državami članicami – nekaj, na kar je opomnil gospod Seeber.

Glede vključevanja, podane so bile vse nujne pripombe glede kmetijske politike. V vsakem
primeru mora sektor, ki upravlja več kot 50 % podeželja, igrati vlogo pri iskanju rešitve za
ta izziv. Ribiška in strukturna politika sta bili tudi omenjeni in, da takoj odgovorim
gospodu Eickhoutu, da, vključevanje je seveda prav tako povezano s financiranjem in zame
ni kaj dosti pomembno, iz katerega sklada prihaja to financiranje oziroma ali se lopata
imenuje lopata, ampak samo to, ali je učinkovita. Medtem, ko smo nekoč ubijali eno muho
na en mah, namreč dosegali naš politični cilj z enim finančnim izdatkom, pa bomo morali
v prihodnosti ubiti mnogo več – tri – muh na en mah. En izdatek na tem področju bo moral
doseči ne le politične cilje v posebnem zadevnem sektorju, ampak tudi v drugem in še raje
v tretjem. Vse to je povezano s položaji, kjer ni poražencev, nenazadnje v finančnem smislu.

Obravnavana sta bila pomembnost mednarodnega pristopa in uspeh v Nagoyi naslednji
mesec. Še nekaj bi rada povedala o temi tal. Gospod Perello Rodriguez je povedal, da je v
Evropi zelo pomemben enoten pristop do politike v zvezi s tlemi. To je zadnje, kar želimo,
glede na to, da se tla po Evropi povsem razlikujejo. Zelo dobrodošel je, da pride tja, kjer
živim, tri metre pod morsko gladino, in si pogleda. Menim, da so težave s tlemi popolnoma
drugačne od tistih na Iberskem polotoku. Poročilo izpostavlja pomembnost politike v
zvezi s tlemi in poziva države članice, naj prevzamejo svojo odgovornost, a enotnost na
tem področju se mi zdi izredno nevarna.

Že zadnja pripomba: zdaj smo govorili le o javnem posredovanju, nalogah javnih organov
in javnem financiranju. Nismo pa razpravljali o družbeni odgovornosti podjetij, čeprav je
treba tudi to vključiti v to razpravo. Navsezadnje bo mogoče doseči napredek v tej razpravi
šele takrat, ko bodo potrošniki pripravljeni plačati pošteno ceno za trajnostno in pošteno
proizvedeno blago.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Predsednik.   – Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo jutri (v torek, 21. septembra 2010).

Pisne izjave (člen 149)

János Áder (PPE)  , v pisni obliki. – (HU) Gospod predsednik, žal moramo vsi priznati
dejstvo, da cilj ustavitve izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010 ni bil dosežen. Glede
na nekatere ocene je kazalnik stopnje biotske raznovrstnosti padel v zadnjih 40 letih za
30 %, medtem ko se vzroki za prekomerno zmanjševanje biotske raznovrstnosti niso
zmanjšali. Ob upoštevanju teh dejstev je naša prva naloga, da čim prej najdemo rešitev za
vzroke izgube biotske raznovrstnosti v sektorskih politikah. To predstavlja velik izziv za
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politike, ker obstajajo mnogi drugi pomembni gospodarski in družbeni interesi, ki so v
nasprotju s prizadevanji, usmerjenimi v ohranjanje biotske raznovrstnosti. Vendar pa
moramo upoštevati, da v postopku ohranjanja naše blaginje in gospodarskega razvoja,
prihodnjih generacij ne smemo prikrajšati za koristi biotske raznovrstnosti. Mislim, da je
pomembno poudariti del poročila, ki poziva k ustavitvi izgube genske raznovrstnosti
avtohtonih vrst. Koliko bi bila vredna madžarska pokrajina brez sivega goveda, svinje
mangalitza, madžarskega goveda lisaste pasme ali madžarskega piščanca? Lahko bi omenil
še jabolka sorte törökbálint, orehe sorte milota ali slive sorte beszterce. Ohranjanje genske
raznovrstnosti v kmetijstvu in živinoreji je ključnega pomena za številne evropske državljane
v smislu gospodarske, socialne in okoljske vrednote ter nenazadnje vrednote varnosti
hrane avtohtonih domačih vrst. Nazadnje pa glede LIFE+, Komisiji predlagam, naj previdno
premisli o povečanju stopnje sofinanciranja s strani EU, saj ima izredno velik prispevek,
ki ga zahtevajo države članice, za posledico nizko uporabo programa.

Liam Aylward (ALDE),    v pisni obliki. – (GA) Nujno je, da ohranimo biotsko raznovrstnost.
Ocenjuje se, da je globalna stopnja izumiranja med petdeset in tisočkrat večja kot je običajna
naravna stopnja. V EU je v nevarnosti za izumrtje 42 % sesalcev, 43 % ptic in 52 %
sladkovodnih rib. Ocenjuje se, da bo stopnja izgube do leta 2050 desetkrat večja. Zagotoviti
je treba, da se upadanje biotske raznovrstnosti ne bo nadaljevalo po sedanji resni stopnji.

Kakor sem povedal Svetu na zadnjem zasedanju, je glavni razlog za skrb, da cilji EU, določeni
v Göteborgu leta 2001, glede prekinitve upadanja biotske raznovrstnosti do leta 2010,
niso bili doseženi. Če se želimo izogniti velikim okoljskim, ekološkim in gospodarskim
izgubam, je treba ustrezno pozornost posvečati temeljni vrednoti biotski raznovrstnosti.

Pozdravljam dolgoročno vizijo obnove biotske raznovrstni EU do leta 2050, a da bi to
dosegli, mora biti ta na vrhu dnevnega reda v pogajanjih o prihodnosti kmetijstva in okolja,
ki zdaj potekajo, in izvajati je treba oprijemljive ukrepe za doseganje jasnih rezultatov.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    v pisni obliki. – (RO) Navzkrižna skladnost je del skupne
kmetijske politike in sproža mnogo posledic za ohranjanje tal. Prav tako zagotavlja
mehanizem za nadzor in sankcije za zmanjšanje neposredne podpore v primeru neuspeha
pri izpolnjevanju uveljavljenih standardov, ki ne zajemajo le varstva okolja, javnega zdravja,
rastlinskih in živalskih vrst, ampak tudi dobro počutje živali. Navzkrižna skladnost je
povezana z zahtevami, da se poskrbi, da ostane zemlja v dobrem kmetijskem in okoljskem
stanju. Menim, da je treba navzkrižno skladnost uporabljati za neposredna plačila podpore
za prihodke in za večino okoljskih plačil, zagotovljenih kot del razvoja podeželja. Države
članice morajo to prakso vzpostaviti tudi na nacionalni ali regionalni ravni, v skladu z
obstoječim skupnim okvirom EU.

Robert Dušek (S&D),    v pisni obliki. – (CS) Izguba biotske raznovrstnosti se nadaljuje z
zastrašujočo hitrostjo. Stopnja izumiranja nekaterih vrst je med petdeset in tisočkrat večja
kot je običajna naravna stopnja Ustavitev izgube biotske raznovrstnosti mora postati za
nas prednostna naloga, najprej zaradi etičnih razlogov, saj bi morali ohraniti trajnostni
planet za prihodnje generacije, in drugič zaradi okoljskih razlogov, saj vrsta medsebojnega
delovanja med vrstami živih organizmov nujna za zagotavljanje primernosti za bivanje
na našem planetu. Tretjič, izgubo biotske raznovrstnosti je treba ustaviti zaradi gospodarskih
razlogov, saj narava in njena prvotna raznovrstnost zagotavljata temeljne vire
preživetja – hrano, vodo, gorivo in vlakna – in obnavljata rodovitnost tal, zagotavljata pa
tudi opraševanje rastlin. Ohranjanje biotske raznovrstnosti je za nas nujno v smislu
zmanjšanja dokazov in posledic podnebnih sprememb, saj kopenski in morski sistemi
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absorbirajo CO2 in so edini naravni mehanizem za zbiranje in shranjevanje ogljika. Direktiva
o okolju bo omogočila izvajanje ukrepov, prilagojenih lokalnim razmeram. Vendar pa je
nujno zagotoviti, da med državami članicami ne bo velikih razlik v zvezi z varstvom biotske
raznovrstnosti. Nujno je, da določimo načela za varstvo, skladno s katerimi je treba vedno
ravnati. Prav tako je nujno razširiti načela varstva biotske raznovrstnosti v ribištvu. Kmetje
imajo posebno vlogo pri učinkovitem varstvu biotske raznovrstnosti. Kar zadeva rast
prebivalstva, bo nujno povečati proizvodnjo in hkrati podpreti življenje na podeželju ter
ohranjati biotsko raznovrstnost tako, da bomo te tri vidike ohranili v ravnotežju.

José Manuel Fernandes (PPE),    v pisni obliki. – (PT) Generalna skupščina Združenih
narodov je leto 2010 proglasila za leto biotske raznovrstnosti. Žal EU ni dosegla svojega
cilja glede biotske raznovrstnosti za leto 2010. Izguba biotske raznovrstnosti se nadaljuje
z zastrašujočo hitrostjo. Po izračunih se hitrost pospešuje in približuje ravni, ki bo do leta
2050 desetkrat višja od sedanje. V Evropi grozi izumrtje 42 % sesalcev, 43 % ptic, 45 %
metuljev, 30 % dvoživk, 45 % plazilcev in 52 % sladkovodnih rib. V svoji vmesni oceni o
izvajanju akcijskega načrta EU za biotsko raznovrstnost leta 2008 je Komisija navedla, da
je 50 % vrst in do 80 % habitatov, katerih ohranitev je v evropskem interesu, slabo
ohranjenih. Ta izguba biotske raznovrstnosti je nesprejemljiva, ne le z etičnega, ampak
tudi z ekološkega in gospodarskega vidika, saj prihodnjim generacijam ne bi bila
zagotovljena možnost, da bi imele koristi od zdrave biotske raznovrstnosti. Evropske
politike za varstvo biotske raznovrstnosti morajo biti usklajene in povezane z drugimi
sektorskimi politikami, predvsem s tistimi, ki se nanašajo na kmetovanje, gozdarstvo in
ribištvo, in s politikami za preprečevanje naravnih nesreč, da se zagotovi najvišja raven
varstva biotske raznovrstnosti.

Véronique Mathieu (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Vključevanju biotske raznovrstnosti v
dejavnosti, ki jih zajema zakonodaja EU, je treba priznati njegovo gospodarsko vrednost.
K temu poročilu sem želela prispevati tako, da poudarim povračilo dodatnih storitev, ki
pospešujejo biotsko raznovrstnost in jih zagotavljajo kmetje. To bi moralo dobiti obliko
„bonus“ navzkrižne skladnosti, kjer se dejanja, ki se izvajajo poleg obveznosti, nagradijo.
Dokaj upravičeno tudi izpostavljamo potrebo po spodbujanju genske raznovrstnosti z
uporabo tradicionalnih kmetijskih vrst, ki so značilne za nekatere regije.

To vprašanje je pomembno in eno od tistih, ki se jih zelo zavedam, ker bo tradicionalna
mlečna živina, ki jo redijo v Vosgesu, moji domači regiji, izginila, če ne bo pravočasno
zagotovljena zunanja podpora. Prav tako sem želela poudariti, da je treba projekte,
financirane v okviru Life+, izvajati s stališča trajnosti, saj žal ugotavljamo, da se nekateri
projekti ne ohranjajo, ko se prekine njihovo financiranje.

Nazadnje pa se strinjam s stališčem, da zbiranja podatkov ni mogoče zanemariti, in bi rada
pozdravila ustanovitev novega nacionalnega observatorija za divjačino v Franciji.
Observatorij raziskuje migracije in prezimovanje bitij, ki se selijo po deželi in zlasti zaradi
pregledov, ki jih izvajajo lovci, kar dokazuje – če bi bili dokazi potrebni –, da so lovci
dejavno zavezani varstvu biotske raznovrstnosti.

Alajos Mészáros (PPE),    v pisni obliki. – (HU) Ohranjanje biotske raznovrstnosti in
ekosistemov je za družbo neprecenljivo. Glede na zamisel naše zaveze moramo ohraniti
naš planet v takem stanju, ki bo zagotavljalo okolje, v katerem je mogoče živeti, tudi za
prihodnjo generacijo. Žal sedanje stanje ni spodbudno. Biotska raznovrstnost se izrazito
zmanjšuje. Sedanja stopnja izumiranja vrst po svetu bi bila lahko skoraj tisočkrat večja od
naravne. Raziskovalci pravijo, da se bo ta vrednost povečala za desetkrat do leta 2050, če
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ne bomo ukrepali. Posledica uničenja ekosistemov je lahko tudi oddajanje znatnih količini
toplogrednih plinov, ki lahko pripeljejo k dodatnemu povečanju globalnega segrevanja in
k zmanjšanju sposobnosti zemlje, da veže ogljikov dioksid. Najpomembnejši instrument,
ki ga ima Unija za ohranjanje biotske raznovrstnosti, je omrežje Natura 2000, ki ga
sestavljajo posebna ohranitvena območja, ki jih določijo države članice. Njegov
najpomembnejši cilj je prispevati k biotski raznovrstnosti z ohranjanjem naravnih habitatov
in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Vendar pa je, da bi ta sporazum učinkovito
deloval, potrebno nujno usklajevanje zakonov, vključno z usklajenimi in nedvoumnimi
ukrepi, razčlenjenimi na raven držav članic.

Andreas Mölzer (NI),    v pisni obliki. – (DE) Velika izguba čebel, ki smo ji bili priča zadnja
leta, kjer še ni jasno, ali je tako zaradi zmanjšanja biotske raznovrstnosti ali zaradi gensko
spremenjenih rastlin, nam kaže predvsem, da še vedno zelo veliko stvari ne vemo. Ne le,
da še vedno v veliki meri ne poznamo učinkov biotske raznovrstnosti na stabilnost
ekosistemov, ampak niti na regionalni ravni ne vemo, koliko raznovrstnosti je na določenem
območju. Leto biotske raznovrstnosti 2010 bi bilo treba zato uporabiti za pridobitev
znanja, ki nam ga primanjkuje in tudi za povečanje osveščenosti – po eni strani, da lahko
države in lokalni organi upoštevajo biotsko raznovrstnost v svojem trajnostnem razvoju,
pa tudi varstvo močvirij in voda v povezavi s ponovno naturalizacijo, po drugi strani pa,
da lahko povprečni državljan pri tem igra neko vlogo. Pomisliti morate, na primer, le na
japonski Knotweed, ki se je začel kot okrasna rastlina v vrtovih, a je sedaj prerasel in izrinil
avtohtono rastlinstvo, in katerega koreninski sistem povzroča veliko škode strukturam za
ojačanje nasipov. Nikakor nas ne smejo uročiti kmetijske ali gozdarske monokulture.
Kmetijsko reformo je mogoče uporabiti za odmik od množične proizvodnje k trajnosti in
spodbujanju ohranjanja pokrajine. Potrebujemo tudi strategije, da varstvo podnebja v
obliki energetskih tovarn in biotska raznovrstnost ne bosta več tekmovala za isto območje
za gojenje kultur.

Pavel Poc (S&D),    v pisni obliki. – (CS) Pozdravljam to poročilo in menim, da so v njem
predlagani nekateri koraki v pravo smer. Po drugi strani pa menim, da mu primanjkujeta
dovolj kritičen pristop k sedanjim dejavnostim na tem področju in bolj velikopotezna drža
glede prihodnosti. Dejansko stanje je treba končno priznati. Evropska unija ni uspela
izpolniti ciljev za ustavitev izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010. Evropska zakonodaja
in splošni pristop k temu vprašanju se še vedno osredotočata na varstvo vrst. Nujno je
napredovati na varstvo ekosistemov, vključno s zemeljskim ekosistemom. Nujno je, da
brez verskih ali ideoloških predsodkov priznamo, da je človek del zemeljske biosfere in da
ljudje ne moremo obstajati brez planetarnega ekosistema. Sedanje pereče probleme,
vključno s problemi toplogrednih plinov, uničevanja tal, nevarnosti za morske ekosisteme,
pomanjkanja hrane in drugimi, lahko povzamemo v okviru enega samega skupnega
imenovalca, in sicer poselitvenega pritiska homo sapiensa. Če ne bomo na celoten problem
gledali s stališča ekologije naše lastne vrste in pri tem šli mnogo dlje od družbenih,
gospodarskih in političnih sfer, bomo leta 2020 ugotovili, da nam ponovno ni uspelo
doseči naših ciljev za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in, kar je še huje, izvedeli
bomo, da je naš zemeljski sistem še dlje na poti v nevzdržno stanje v smislu nadaljnjega
obstoja naše lastne vrste.

21. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Predsednik.   – Naslednja točka so enominutni govori o zadevah političnega pomena.
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Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE).   – (ES) Gospod predsednik, gospe in gospodje, rad
bi vam prenesel sporočilo Oswalda Paye, ki mu je Parlament podelil nagrado Saharova.

„Dragi prijatelji, kubansko ljudstvo si želi sprememb, radi bi mirno vstopili v novo fazo v
svojem življenju in pustili za sabo vse, kar vključuje sovraštvo, nasilje, zatiranje, laži in
strah ter se tako odprli za spravo in v vseh pogledih so pripravljeni iti po poti napredka.

Te spremembe, ki nam jih nalaga zakon, so že v srcih in duhu kubanskih ljudi, a treba je
spoštovati družbene in politične pravice ljudi. Potrebne so svobodne in demokratične
volitve ter svobodno potovanje, delo in udeležba v gospodarskem, političnem in kulturnem
življenju države.

Spremembe so pravice in teh pravic primanjkuje na Kubi, kjer je mnogo ljudi še preganjanih
zaradi širjenja pravic kubanskih ljudi in zaradi tega so tudi zaprti.

Evropsko skupno stališče je osredotočeno na solidarnost in to stališče je treba ohranjati.
Vedeti morate, da čeprav kubanska vlada ne začenja sprememb, ki si jih želijo mnogi
Kubanci, ki podpirajo projekt Varela in druge državljanske pobude, obstajajo ljudje, ki si
prizadevajo za dosego teh mirnih sprememb. To so pobude, ki jih morate podpreti in pri
tem ostati dosledni v skupnem stališču, da bo to tudi skupni pristop.“

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Varstvo človekovih pravic, spoštovanje razlik
med ljudmi in kazanje tega spoštovanja so v demokratični družbi pomembni tako kot boj
proti nasilju.

Če oseba, ki zavzema visok položaj v družbi, oseba, ki jo ljudje resnično spoštujejo, ne
uspe sprejeti teh načel v svojih javnih govorih ali se iz njih celo norčuje, lahko to spodbudi
ali podpre agresivno vedenje v družbi. Če se vodja vlade Evropske države članice na javnem
zboru šali o Hitlerju in krutostih in jih daje v pozitivno sobesedilo, je treba zato takšno
vedenje javno obsoditi, ker lahko vsak neuspeh obsodbe pripelje do splošnega sprejetja
takšnega vedenja. Zato pozivam Silvia Berlusconija, naj razmisli ne le o svojih idiotskih
šalah o Hitlerju, ampak tudi o svojih neokusnih in – lahko dodam – neumnih priporočilih
mladim ženskam, ki so morda posledica delne izgube presoje ali pomanjkanja dostojanstva
in spoštovanja žensk.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, v soboto je italijanski
časopis Il fatto quotidiano objavil dokument, ki ga je podpisal nekdanji mafijski
župan Palerma, Vito Ciancimino, v katerem je napisal, da sta Marcello Dell’Utri in
Silvio Berlusconi iz istega testa kot on; da pripadata istemu političnemu sistemu, ki mu
vlada mafija.

Ta novica je pritegnila pozornost sodstva, ko prihaja na dan resnica o mafijskih pokolih
leta 1992, ko sta bila ubita sodnika Falcone in Borsellino, in sicer se je država z mafijo
pogajala o koncu „obdobja bomb“ in ta jo bilo naklonjeno, kakor kaže, ustanovitvi stranke
predsednika vlade, Forza Italia, ki je bila res ustanovljena s pomočjo Dell’Utrija, ki je bil
obsojen na sedem let zapora zaradi mafijskega združevanja in je še vedno član senata v
italijanskem parlamentu.

Ob upoštevanju tega in nedavne smrti župana Angela Vassalla, ki ga je umorila Camorra,
ponavljam pomembnost zahteve, ki jo je podala Skupina zavezništvo liberalcev in
demokratov za Evropo, ki je kot rezultat mojega stalnega pritiska od Odbora za državljanske
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ponovno zahtevala poročilo o organiziranem
kriminalu na ravni Evropske unije.
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Evropa ne more še naprej nastavljati drugega lica zaradi strahu pred reševanjem problema,
ki ni več lokalen, ampak globaliziran, in ki zdaj močno vpliva na vlado države članice.

Michail Tremopoulos (Verts/ALE).   – (EL) Gospod predsednik, kot veste, so zelene
površine bistvenega pomena za mestno okolje. Dejansko strokovnjaki vztrajajo na 7 do
10 kvadratnih metrih na prebivalca, kar je enako, kot je evropsko povprečje. Vendar pa se
danes velika grška mesta dušijo z le 25–35 % te zahteve in nujno potrebujejo veliko več
zelenih površin.

Ena očitna rešitev bi bila, da bi se obstoječe javne površine uporabljale vsaj za zelene
površine. Sem bi sodili številne vojašnice, ujete v mestih, in nekdanje letališče Hellenikon
v Atenah.

Memorandum med grško vlado in Komisijo ter Mednarodnim denarnim skladom na
28 strani določa, da je treba ponovno pregledati možnost uporabe javne lastnine za
odplačilo javnega dolga. Če bodo na koncu za ta namen uporabljene omejene zemeljske
rezerve, bo to ostro nagnilo okoljsko ravnotežje v grških mestih, plačevale pa bodo
prihodnje generacije.

Vsaka evropska politika glede mestnega okolja je z le nekaj besedami izpodbita v
dokumentu, ki ga v neki državi članici uveljavlja sama Komisija. Moje vprašanje je, ali so
evropske institucije pripravljene to sprejeti.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Na Poljskem javnost skrbijo zamude pri preiskavi
letalske nesreče poljskega predsednika pri Smolensku, ki je bila 10 aprila. Nesprejemljivo
je biti v položaju, ko ruske oblasti ne predajo dokumentov ali pa to počnejo zelo počasi,
pri čemer je očitno, da poskušajo pridobiti čas. Mislim, da bi morala postati preiskava
mednarodna zadeva, da bi lahko Evropska unija vključno z Evropskim parlamentom
uporabila svoj vpliv za posodobitev raziskav in za izvajanje večjega mednarodnega pritiska
na Rusijo. Bojim se, da brez mednarodnega pritiska in brez pritiska Evropskega parlamenta
in Evropske unije zadeva nikoli ne bo razjasnjena. Zato pozivam k določeni ravni
solidarnosti s Poljsko glede te zadeve.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Po katastrofi, ki jo je povzročila nepreverjena finančna
špekulacija, po več mesecih neukrepanja in obljub o ukrepih, ki naj bi se uveljavljali za
finančne trge, smo ta teden dobili potrditev Evropske komisije. V osnovi se bo vse
nadaljevalo kot prej. Finančne špekulacije se bodo nadaljevale, njihovi glavni instrumenti
se bodo nadaljevali: finančni instrumenti, nezavarovana prodaja, menjave ali CDS (posli
kreditnih zamenjav); tem strupenim neumnostim ni videti konca. Davčne oaze, o katerih
je zdaj smrtna tišina po vsem praznem hrupu in praznih obljubah, da se jim bo naredilo
konec, še vedno obstajajo.

Vse to v nasprotju z globokim nasiljem, s katerim so bile težke žrtve naložene delavcem
in ljudem, ki so bili pozvani, da podprejo zlorabe finančnega kapitala. Odziv na dejstvo,
da se Evropski uniji očitno ne sanja, kaj počne v zvezi s posledicami krize, ki jih je pomagala
tu ustvariti, na Portugalskem, v Franciji, Grčiji, Španiji in povsod po Evropi, ko se ljudje
upirajo globokemu socialnemu nazadovanju, ki jim ga želi naložiti Evropska unija.

Predsednik.   – Naslednji predsednik je gospod Batten, katerega odlika je, da je prvi politik
v zgodovini, ki nosi barve svoje stranke.

Gerard Batten (EFD).   – Gospod predsednik, kaže, da bo Nick Clegg, namestnik
predsednika vlade Združenega kraljestva, kmalu oznanil odločitev koalicijske vlade, da
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ravna v skladu s sodbo Evropskega sodišča za človekove pavice in zagotovi volilno pravico
zapornikom v zaporih Njenega veličanstva.

Predstavnik gospoda Davida Camerona, predsednika vlade, je domnevno dejal, da bi bila
to „nesrečna“ zadeva, če bi bila popolna prepoved popolnoma odpravljena. Ni še naprej
pojasnjeval, zakaj bi lahko bila delna prepoved morda sprejemljivejša v moralnem smislu
in zakaj bi morali imeti ropar, vlomilec ali tat volilno pravico, ne pa morilec, posiljevalec
ali pedofil.

To je žalitev za tiste, ki spoštujejo zakone, in žrtvam zločinov, da bi morali imeti tisti, ki
kršijo zakon, pravico voliti zakonodajalce. S popolno gotovostjo lahko povem eno in to
je, da bo naslednji manifest Stranke za neodvisnost Združenega kraljestva vseboval zavezo
za razveljavitev takega zakona.

Predsednik.   – Odvisno od tega, kdo je vodja stranke UKIP.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Gospod predsednik, danes bi rad ponovno omenil čezmejno
srednjeevropsko alpsko-jadransko regijo, ki jo sestavljajo Furlanija–Julijska krajina, Slovenija
in Koroška. Ta regija kaže jezikovno in kulturno raznolikost Evrope in kaže, kako je mogoče
premagati resne zgodovinske razlike. Na primer Koroška skupina za dosego soglasja si že
več let prizadeva za vzdrževanje mirnega soobstoja nemškega večinskega in slovenskega
manjšinskega prebivalstva na Koroškem in ji je ta parlament tudi podelil Evropsko nagrado
državljanov.

Vendar pa je bilo za to miroljubno sodelovanje škodljivo, da je Slovenija pred referendumom
o mejnem sporazumu z Ljubljano trdila, da so ji bili slovenska Koroška, Trst in Gorica
odvzeti, čeprav so se prebivalci južne Koroške odločili, da postanejo del Avstrije, na
popolnoma demokratičnem referendumu leta 1920, z drugimi besedami, natanko pred
90 leti. Dalje, Slovenija ni nikakor pravna naslednica nekdanje Jugoslavije in tako podpisnica
avstrijske državne pogodbe. V najboljšem primeru z zadrževanjem avnojskih sklepov, kar
je v nasprotju z mednarodnim pravom, hodi po stopinjah Jugoslavije, in to ni dobro.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Rad bi izpostavil izredno pomembno vprašanje,
ki zdaj prevladuje v Romuniji, za katerega pa menim, da v nekaterih oblikah obstaja v vseh
državah članicah. Govorim o resnih razmerah, ki vplivajo na mala podjetja in uničujejo
njihove možnosti za rast in oživitev po gospodarski krizi.

Nacionalni svet za mala in srednje velika podjetja ocenjuje, da 8 od 10 podjetij, ki so prejela
evropska finančna sredstva, opusti projekte zaradi pomanjkanja sofinanciranja. Ta položaj
velja za vse programe, ki vključujejo evropsko financiranje. Menim, da so v teh razmerah
na eni strani Evropska unija in na drugi države članice dolžne prepoznati in izvajati nove
ukrepe za podporo malih podjetij, pri tem pa morajo upoštevati zlasti, da 70 % delovne
sile, zaposlene po EU, dela v teh podjetjih.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Kmalu bomo začeli s srednjeročnim pregledom za
večletni finančni okvir 2007–2013, ki mora temeljiti na medinstitucionalnem sodelovanju
in ponuditi oprijemljive rešitve za blaženje učinka gospodarske in finančne krize. Poleg
tega nudita novo perspektivo začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe in strategije EU 2020
glede srednjeročnega pregleda sedanje finančne perspektive.

Komisijo pozivam, na pokaže prožnost in pripravljenost, ko namerava država članica
zaprositi v skladu z Uredbo ESRR za pregled operativnih programov ali nacionalnega
strateškega referenčnega okvira.
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Sedanja gospodarska kriza bi lahko prinesla nekatere spremembe glede proračunskih
prednostnih nalog, posebno zaradi zagotavljanja ustreznega financiranja za prednostna
področja. Ob tem ozadju pozivam k spodbujanju solidarnosti in učinkovitosti na področju
energetskih virov, pa tudi na področju prometne infrastrukture in kmetijstva ter
širokopasovne infrastrukture na podeželju, vseh prednostnih področjih, ki lahko pomagajo
ustvarjati delovna mesta.

Antonyia Prvanova (ALDE).   – Rada bi pritegnila pozornost k primeru velikega kršenja
človekovih pravic bolgarskega državljana, ki je bil obtožen kaznivega dejanja.
Mario Abdel Gani el Makusi, sin Palestinca, je študent farmakologije, ki je bil 7. junija
aretiran v svojem domu v Sofiji in odpeljan na lokalno policijsko postajo zaradi – po
mnenju policije – napada.

Dve priči trdita, da je bil Mario v času napada doma in da je tudi nakupoval v trgovini, kar
je podprlo 6 posnetkov CCTV iz trgovine. Na podlagi naloga je bil pridržan za nedoločen
čas, kar zdaj traja že 70 dni. V vsem tem času policija ni hotela pregledati posnetkov CCTV
ali izprašati prič, ki sta bili takrat z njim doma, daleč stran od prizorišča dogodka.

Menim, da celoten primer proti temu mlademu moškemu in njegovi družini nima primere,
a takšni dogodki so postali v preteklem letu v Bolgariji vsakdanjost. Zato bi rada izrazila
stališče, da aretacija moškega, ki je nedolžen, dokler mu ne dokažejo krivde, in njegovo
70-dnevno pridržanje na policiji brez neizpodbitnih dokazov, ne moreta biti upravičena.

Pozivam k večji preglednosti na področju delovanja Ministrstva za notranje zadeve in
javnega pregona.

Catherine Grèze (Verts/ALE).   – (FR) Gospod predsednik, 32 zapornikov iz Mapuče
zdaj gladovno stavka že 70 dni in lahko umrejo. Danes so se jim je pridružili poslanci
čilskega parlamenta.

Z gladovno stavko zahtevajo uporabo splošnega prava in njihove pravice do dostopa do
zemljišč. Avtohtoni prebivalci morajo imeti dostop do skupne posesti na ozemljih svojih
prednikov; Parlament je že zagovarjal to načelo in tako je določeno v ustreznih mednarodnih
konvencijah.

Ta pravica, ki v Čilu ni bila nikoli priznana, je povzročila širjenje ukrepov, ki imajo
nepošteno nesorazmeren učinek na prebivalce Mapuče, ki pa vseeno tvorijo 5 %
prebivalstva.

Skupnost Mapuče, ki je obsojena na življenje brez zemljišč ali virov, je treba rešiti; Čile bo
moral najti pogum, da prizna pravice in sprejme zahteve.

Tudi za nas tu v Evropskem parlamentu in za ZN ter tudi za vse druge mednarodne
institucije je pomembno, da se borimo za spoštovanje pravic avtohtonih prebivalcev.
Gospod predsednik, kaj nameravate storiti glede tega vprašanja?

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Pred dvema letoma je propad banke Lehman Brothers
sprožil sesutje finančnih trgov in posledično gospodarsko in socialno krizo, ki jo še danes
čutijo naši ljudje. Odziv mora biti uravnotežen. Evropska unija je hitro, neusmiljeno in
nepopustljivo uporabljala varčevalne programe hkrati pa je bila zelo počasna ali celo
nemarna pri vsem drugem, kar bi lahko zadostilo pravici v gospodarstvu.

Parlament ravno ta teden sprejema prve ukrepe, povezane z nadzorom finančnega sistema;
šele v naslednjih devetih letih bo bančni sistem uporabil pravila, določena za njegov kapital
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in za vse druge zahteve javnosti, namreč boj proti špekulativnemu kapitalu, konec davčnih
oaz ali davek na finančne prenose. Vse to je bilo to odloženo in zato je evropski dan
ukrepanja 29. septembra tako nujen in tako pomemben po vsej Evropi.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Gospe in gospodje, si lahko predstavljate skupino žrtev
zločinov, ki trpijo najhujše oblike telesnega nasilja, udarce, nadlegovanje, spolne napade,
duševno krutost, grožnje in grozo dan za dnem? V mislih imam žrtve nasilja nad ženskami,
zlasti nasilja v družini ali razmerjih. Ena od njihovih pogumnih in močnih skupin je prejšnji
teden stopila v stik z mano in se pritožila, da ravno te skupine ljudi še vedno nikakor ne
podpirajo ali ji pomagajo na Madžarskem. Če se obrnejo na policijo, jim ta pravi, da je to
zasebna zadeva in da se ne bodo vmešavali; če gredo k uradu za zaščito ali varstvo otrok,
jim rečejo, naj naredijo kaj glede tega, ali pa jim bodo vzeli otroka. Rada bi pozvala vse
poslance Evropskega parlamenta, naj glede tega vprašanja stojijo skupaj, naj izvedejo
namensko zaslišanje za žrtve nasilja nad ženskami in zastopajo njihove pravice na vseh
možnih forumih.

Nuno Teixeira (PPE).   – (PT) Gospod predsednik, vse poletje so po Portugalski pustošili
požari, ki so uničili gozdove in kmetijske površine, uničili domove in zasebno infrastrukturo
ter neprestano grozili ljudem, ki so živeli v strahu, da bi jih prizadeli požari, ki so besneli
brez premora.

Na Portugalskem je bilo samo Avgusta zabeleženih več kot 9 tisoč požarov, kar je najvišja
zabeležena številka od leta 2006. Glede na resnost teh razmer je nujno, da ne obravnavamo
le vzrokov, ampak tudi rešitve. Za slednje nimam v mislih le nujnega načrtovanja in
določitve učinkovitih materialnih in človeških virov za boj proti požarom, ampak tudi
potrebo po ponovnem pogozdovanju mnogih področij in podporo za ljudi, ki jih
prizadenejo.

V neodvisni regiji Madeira, od koder prihajam, so požari prizadeli številne občine. Po zadnji
naravni nesreči, ki je bila februarja, so požari avgusta še poslabšali težave, ki so jih doživljali
prebivalci Madeire, ki upajo, da lahko računajo na pomoč in solidarnost vseh, ki pomagajo
njihova življenja spraviti v prejšnje stanje, zlasti po resnih preizkusih, ki so jih prestali v
zadnjem letu.

Alan Kelly (S&D).   – Gospod predsednik, v nikakršno zadovoljstvo mi ni, ko nocoj stojim
tu pred vami, da EU zelo pozorno spremlja gospodarske dogodke v moji matični državi.

Danes so irske obveznice dosegle obrestno mero v višini 6,5 % in razmere na irskem so
zelo zahtevne. Strošek izposoje je v moji matični državi dejansko največji doslej. Ljudje v
mojem domačem volilnem okrožju sprašujejo, kako smo prišli do te točke. Preprost
odgovor je čisti pohlep.

Vesel sem bil, da je komisar Almunia nedavno uspešno vztrajal, da se zapre zadnja irska
zombi banka, Anglo Irish. Komisija je morala ukrepati, saj je ta banka ogrožala prihodnost
moje matične države. Anglo bi nas stala 2 milijardi EUR, nato 5 milijard, nato 10 milijard.
Ali bomo naslednji mesec izvedeli, da nas bo Anglo stala več kot 30 milijard EUR?

Irci smo odporni. To bomo premagali, a le s pomočjo ECB in preko politične stabilnosti,
ki bi ji doma pomagala neposredna sprememba na področju uprave.

Jelko Kacin (ALDE).   – (SL) Ta vikend so Slovenijo prizadela huda deževja, ki so povzročila
velike poplave in hudo gospodarsko škodo. Marsikje so pretoki rek presegli stoletne pretoke.
Imamo tudi smrtne žrtve, vsi utopljeni pa so življenja izgubili v avtomobilih, ki so ostali
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zaliti v cestnih podvozih. Samo v glavnem mestu Ljubljani je še vedno pod vodo več kot
1200 stanovanjskih objektov. Močno je prizadeta tudi prometna in komunalna
infrastruktura.

Slovenija je majhna država, ampak posledice je mogoče primerjati s katastrofalnimi
posledicami, ki so že prizadele na začetku tega leta nekatere srednjeevropske države.
Izkoristil sem priložnost, da vas s tem seznanim, ker verjamem, da bomo z odstranjevanjem
posledic imeli tudi v Evropskem parlamentu še veliko dela.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).   – (DA) Gospod predsednik, od našega zadnjega
srečanja je več kot 50 kurdskih županov v Turčiji dobilo zadnjo kazen. Kaj so storili ti
župani? Torej, dovolili so si napisati odprto pismo takratnemu danskemu predsedniku
vlade. Tako nesmiseln je položaj Turčije, ki je država kandidatka EU, da so župani kaznovani
za pisanje pisem voditeljem držav v državi članici EU. Ta nesmisel pa se tudi nadaljuje. V
ponedeljek, 18. oktobra, se bo 151 kurdskim politikom in odvetnikom sodilo na sodišču,
med njimi tudi županu Diyarbakirja, Osmanu Baydemirju, in Muharremu Erbeyu, ki je
podpredsednik turške organizacije za človekove pravice IHD. Posledica tožbe je lahko
dosmrtni zapor. Predsednika pozivam, naj zagotovi, da bo Evropski parlament prisoten
pri opazovanju teh sojenj.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Izgoni Romov iz Francije so znak nevednosti, kaj storiti,
ravno tako kot, na primer, predpisi, ki izganjajo brezdomce iz mestnih središč.

Problem Romov prikriva še en problem ekstremne revščine in socialne izključenosti. Ljudje,
ki živijo v pogojih skrajne revščine, potrebujejo solidarnost in pomoč: matere z otroki,
stari ali slabotni in izolirane skupnosti, ljudje, ki so zašli v tako težke razmere, da si ne
morejo več pomagati. To ni le stvar denarja, ampak tega, da začnemo ravnati kot družba,
ki ji je mar za vse te ljudi, za dobro vsakega in vseh. Zato poiščimo načine, kako vključiti
čim več prostovoljcev, da bodo pomagali socialno prikrajšanim skupinam. Poiščimo načine,
da prostovoljcem poenostavimo in olajšamo uporabo obstoječih finančnih sredstev. Če
nam to ne uspe, se bomo še naprej vrteli v krogu.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Gospe in gospodje, ko je parlament moje matične
države zavrnil spremembe zakona, ki prepovedujejo vsako nasilje nad otroki, vključno s
telesnim kaznovanjem, je to ponovno le pokazalo, da v sodobni družbi vlada nestrpnost
do mnenja najmlajših in najšibkejših članov, pa tudi nepripravljenost in nesposobnost
razumevanja pomembnosti pravic otrok in njihovih interesov. Še enkrat, to je pokazalo
dejstvo, da moramo nujno razpravljati o varstvu pravic otrok in se boriti proti nasilju nad
njimi.

Vendar pa v moji matični državi menijo, da je klofutanje otrok oblika kulturne dediščine
oziroma učinkovita vzgojna metoda. Nikakor se ne strinjam s tem in rada bi poudarila, da
je pomanjkanje čustvenega nadzora in posledično opravičevanje agresivnosti ter imenovanje
tega za vzgojo, napačno in neopravičljivo.

Rada bi poudarila, da nasilje predstavlja resno grožnjo za psihično in duševno zdravje
otrok in njihov osebni in socialni razvoj. Glede na to, da so otroci najbolj ranljiva skupina
v družbi, pozivam Komisijo in Svet, naj okrepita ukrepe za boj proti nasilju nad otroki z
ustanovitvijo obveznih standardov v vseh državah članicah EU in z dejavnejšim
sodelovanjem z vsemi državami članicami in nevladnimi organizacijami za ustavitev nasilja
nad otroki.
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Države članice tudi pozivam, naj izvedejo nujne in sprejmejo preprečevalne ukrepe za boj
proti nasilju nad otroki.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).   – (EL) Gospod predsednik, rad bi pritegnil vašo
pozornost k pobudi, s katero ste morda seznanjeni, a potrebuje več naše podpore: to je
tako imenovana „simulacija Evropskega sveta“. To pobudo in navidezno plenarno zasedanje
v Strasbourgu mnogi Evropejci uporabljajo, da bi bolje razumeli, kako deluje Evropska
unija.

Pomembno je, da ob slabi udeležbi volivcev in splošni apatičnosti podpremo vsakogar, ki
ga to zanima in želi prispevati k procesu povezovanja Evropske unije, in mu pomagamo.
Zato vas v smislu letošnjega poročila o „simulaciji Evropskega sveta“ pozivam, da se
sestanete s člani vaših nacionalnih delegacij, da jim bomo lahko dali pravi občutek našega
načina dela. Bolj bomo spodbujali to pobudo, večjo vrednost bo pridobila za prihodnost
Evrope, ki jo tu gradimo.

Nuno Melo (PPE).   – (PT) Gospod predsednik, nedavna odločitev Sveta, da odpre trg EU
za tekstil in oblačila iz Pakistana, je napaka. Tekstil in oblačila tvorijo 20 % proizvodne
industrije na Portugalskem, in sicer 200 tisoč delavcev in 7 tisoč podjetij. To je ključna
dejavnost v moji matični državi, tako kot je avtomobilska industrija v Italiji, Nemčiji ali
Franciji.

To pomeni, da bodo zdaj ta podjetja dobila neposredno konkurenco pakistanskih podjetij,
ki jim ni treba plačevati za socialno varstvo njihovih delavcev, nimajo okoljevarstvenih
stroškov, ni treba da so posebno previdni pri uporabi nekaterih materialov, in kjer je žal,
kot vemo, celo delo otrok splošna resničnost.

Gospod predsednik, to, kar bi rad povedal, ni, da se evropska podjetja bojijo konkurence
od drugod, ampak da ne morejo delati s porušenimi običajnimi tržnimi pravili.

Zato bi rad tu izrazil svoj protest, gospod predsednik. Poleg protesta ponujam tudi svoje
pripombe glede razmer. Pomembno je, da Parlament ob prvi priložnosti razpravlja o tem
vprašanju, ki je ključno za evropsko tekstilno industrijo in industrijo oblačil.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Socialna Evropa je občutljiv spoj, kjer se odziv na
varčevalne ukrepe kaže preko različnih stavk.

V Franciji stavkajo delavci iz sektorjev izobraževanja, prevoza, pravosodja, uprave in
industrije, v Grčiji stavkajo prevozniki in v Romuniji stavkajo sindikati. To socialno
nezadovoljstvo se bo v prihodnjih mesecih zagotovo povečalo. Zato menim, da mora biti
naša prednostna naloga cilj gospodarske rasti, vendar v tesni povezavi z ustvarjanjem
novih delovnih mest in varstvom obstoječih.

Vsi smo odgovorni za sedanjo krizo. Solidarnost mora biti v srcu evropskih gospodarskih
in socialnih politik. Seveda je treba zagotoviti povečano pomoč državam članicam, ki se
srečujejo s težavami pri izvajanju ukrepov za oživitev gospodarstva, da bi preprečili
povečanje razkoraka med gospodarstvi držav članic in da bi omilili boleč socialni vpliv.

Tanja Fajon (S&D).   – (SL) Ogorčenost, jeza, razočaranje so besede, s katerimi lahko
strnem občutke večine Slovenk in Slovencev ob prvih imenovanjih na visoke položaje v
evropski diplomaciji. Pa ne le zaradi dejstva, da je Slovenija izpadla iz prvega kroga
imenovanj, ampak predvsem, ker bodo 29 vodilnih položajev zasedli le štirje predstavniki
iz novejših članic Unije.
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Ne verjamem, da v teh ni sposobnih kandidatov. Nasprotno, prepričana sem, da sta zagon
in ambicioznost v mlajših članicah še bolj navzoča. Pa vendar v evropskih institucijah
najvišje položaje še vedno po večini zasedajo predstavniki največjih držav.

Sem odločno proti takšni evropski politiki, ki nima političnega posluha za interese mlajših,
novih članic. V Uniji smo za to, da odločitve sprejemamo skupaj. Naj bo to kritika in
opomin našim vladam. Zdaj ni čas za nove razkole in krhanje zaupanja. Ljudje nam bodo
verjeli le, če bomo znotraj trdni in enotni, in le, če bo naš glas skupen glas 27 držav in ne
le peščice.

Gabriel Mato Adrover (PPE).   – (ES) Gospod predsednik, spet bomo govorili o
sporazumih o prosti trgovini med Evropsko unijo in tretjimi državami. Govoril sem že o
sporazumih s Kolumbijo in Perujem, ki sta izredno škodljiva za industrijo banan na
Kanarskih otokih, in danes želim govoriti o Maroku.

16. septembra je Komisija sprejela svoj predlog o novem kmetijskem poglavju sporazuma
o pridružitvi z Marokom: predlog, ki povečuje kvote paradižnika, ohranja obdobje od
oktobra do maja, namesto da bi ga podaljšal na celo leto, in ne pregleda sistema vhodne
cene, ki je dokazano nepošten, kar je priznal sam Evropski urad za boj proti goljufijam.

Ta sporazum je smrtonosen za proizvajalce EU, v glavnem za Andaluzijo, Murcio, Valencio
in Kanarske otoke, in Komisija se tega zelo dobro zaveda. Komisija ne more pogledati stran
in predlagati novega sporazuma brez garancij, ko pa se sedanji sporazum krši brez izvajanja
kakršnih koli ukrepov.

Nujno je potreben pregled sistema vhodne cene in od Komisije zahtevam, naj ga brez
odlašanja izvede. Komisija je dolžna braniti kmete, torej jih branite!

Rovana Plumb (S&D).   – (RO) Vprašanje, ki ga sprožam, je povezano s spoštovanjem
zakona in strokovnosti v upravi v Romuniji.

V začetku leta 2009 je prišlo do spremembe prefektov in podprefektov. V besedilu sklepov
o njihovem imenovanju je bilo navedeno, da bodo zadevne funkcije opravljali začasno,
dokler ne bo organiziran natečaj za stalna imenovanja. Konec septembra 2009 je izvršilni
organ organiziral te natečaje in v začetku oktobra so bili objavljeni rezultati. Vlada bi
morala izdati sklepe o stalnem imenovanju tistih, ki so bili sprejeti, a tega še ni storila.
Glede na te razmere bi rada pritegnila pozornost Evropskega parlamenta k zlorabi, ki jo
je zagrešila romunska vlada in zahtevala od romunske vlade, naj spoštuje načela pravne
države in spodbuja strokovnost in upravo.

András Gyürk (PPE).   – (HU) Dejstvo, da bo kmalu začela delovati Evropska služba za
zunanjepolitično delovanje, je mogoče pripisati k začetnemu uspehu skupne zunanje
politike. Vendar pa smo manj zadovoljni, da se pri imenovanju vodstvene skupine še vedno
ne uporablja načelo geografske uravnovešenosti. Po pregledu seznama, ki je bil objavljen
prejšnji teden, smo ugotovili, da le štirje od skoraj tridesetih vodij misije prihajajo iz novih
držav članic. To je za nas nesprejemljivo. Ne verjamemo, da je poklicna primernost odvisna
od nacionalnosti. Pri imenovanjih bi bilo treba upoštevati strokovno znanje in načelo
sorazmerne zastopanosti. Ob upoštevanju zgoraj navedenega pozivamo gospo Aston, naj
pri nadaljnjih imenovanjih zagotovi ustrezno regionalno sorazmernost. To velja tudi za
obe vodji misije in za druge uradnike, dokler ne bo dosežena geografska uravnovešenost.
Odobritev Evropskega parlamenta ne sme veljati le za golo formalnost.
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Eduard Kukan (PPE).   – (SK) Širjenje Evropske unije je še naprej aktualna tema. Pričakovana
pridružitev Islandije in Hrvaške bo opogumila vse tiste, ki podpirajo postopek širitve in
želijo nadaljevati.

Vsekakor bo opogumila države zahodnega Balkana in to zlasti danes, ko so v regiji razmere
gospodarske krize in vse večja negotovost. Nedavni kompromis, ki je bil dosežen med
Srbijo in državami Evropske unije glede sprejetja resolucije Generalne skupščine ZN o
svetovalnem mnenju Meddržavnega sodišča v zadevi kosovske razglasitve neodvisnosti,
je potrdil potencial EU, ko gre za reševanje občutljivih vprašanj v regiji.

EU se je zavzela, da bo podprla dialog med Srbijo in Kosovom. Ne smemo pozabiti, da od
uspeha tega dialoga ni odvisna le dolgoročna stabilnost regije, ampak tudi verodostojnost
EU in njena zunanja politika.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Hvala za besedo. Rad bi izkoristil to priložnost
in zavrnil burmansko hunto in volilno komisijo, ki je delovala po njenih ukazih in je prejšnji
teden objavila razpustitev Nacionalne lige za demokracijo pa tudi devetih drugih političnih
organizacij. Vodja Nacionalne lige za demokracijo, gospa Aung San Suu Kyi, je dobitnica
nagrade Saharova, ki jo podeljuje Evropski parlament. Podpira dialog med hunto in
opozicijo, kakor je dokazala leta 2000, ko se je z generali pogajala o postopnem umiku
vojske iz političnega življenja. Žal ti pogovori niso pripeljali do preboja.

Volitve, ki bodo novembra potekale v Burmi, bodo prve volitve od leta 1990, ko vojaška
hunta ni hotela sprejeti uničujoče zmage opozicije in je v hišni pripor priprla
gospo Aung San Suu Kyi. Evropski parlament bi moral jasno pokazati naše nasprotovanje
vojaškemu režimu, kršitvam človekovih pravic in pomanjkanju spoštovanja temeljnih
človekovih pravic v Burmi.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Cilji EU 2020 dajejo častno mesto izobraževanju
in razvoju strokovnih znanj.

Med sedanjim programskim obdobjem je glavni cilj dosega gospodarske, socialne in
ozemeljske kohezije, kar ustvarja okvir za razvoj izobraževanja in strokovnih znanj, da
bo mogoče uporabljati lokalne vire.

Vsaka regija lahko ustvari svoj profil z zagotavljanjem regionalnega vidika izobraževanja
in poklicnega usposabljanja. Obstajajo obrti, ki se še vedno opravljajo le na določenih
območjih in za katere obstaja nevarnost, da izginejo, preprosto zato, ker ne dobijo več
možnosti vključitve v nacionalne programe poklicnega izobraževanja. Enako velja tudi za
nekatere lokalne vire, ki preživijo le v ustni zgodovini.

Trdim, da morajo regije prejeti finančno pomoč preko trajnostnih programov in
spodbujanja za razvoj regionalnega vidika izobraževanja in poklicnega usposabljanja. Tu
je lahko koristna uporabna evropskih sredstev, ker lahko drugače izgubimo mnoge obrti.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Gospod predsednik, glede na podatke
evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) je 70 % območja, ki je letos
pogorelo v Evropi, območje Portugalske, pri tem je približno 115 tisoč hektarjev pogorelo
do 3. septembra, 13 tisoč od teh je zavarovanih območij visoke okoljske vrednosti, socialno
gospodarski vpliv pa znaša 385 milijonov EUR.

Vemo, da je posledica uničenja gozdov resna socialno-gospodarska in okoljska škoda in
da je preprečevanje pomembnejše kot zdravljenje, ker obnova poteka počasi, in je zahtevna
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in draga. Vprašanje požarov se vsako leto pojavi v govorih v Parlamentu in če niso povezani
s Portugalsko, so s katero drugo državo.

Ob upoštevanju tega pozivam Evropsko komisijo, naj pozorno obravnava zaporedne
resolucije, ki jih je od leta 1995 izdal Parlament o požarnem varstvu in gasilstvu, zlasti
resolucijo z dne 16. septembra lani in mehanizem za preprečevanje naravnih nesreč in
nesreč, ki jih povzroči človek, za katerega sem imel čast biti poročevalec v senci za Odbor
za kmetijstvo. Ti so se izvajali le deloma in včasih popravilno in neučinkovito. Če se bo to
izvajalo, se nam morda ne bo treba ponovno vrniti na vprašanje gozdnih požarov septembra
2012.

Predsednik.   – S tem se točka zaključi.

22. Dokončno oblikovanje notranjega trga za elektronsko poslovanje (kratka
predstavitev)

Predsednik.   – Naslednje točka je poročilo Pabla Ariasa Echeverríe v imenu Odbora za
notranji trg in varstvo potrošnikov o dokončnem oblikovanju notranjega trga za
elektronsko poslovanje (A7-0226/2010).

Pablo Arias Echeverría,    poročevalec. – (ES) Gospod predsednik, kot vsi veste, internet in
nove tehnologije predstavljajo revolucijo brez primere, ki pomeni, da moramo posodobiti
mehanizme za urejanje elektronskega poslovanja v našem gospodarstvu, da bi lahko
reševali izzive, s katerimi se srečujemo.

Pred le nekaj leti novi sistemi trgovine preko interneta in nove tehnologije in možnosti, ki
jih imamo na voljo sedaj, niso obstajali. Vendar pa so zdaj dejstvo in kmalu bodo osnovno
orodje.

Kot zakonodajalci moramo biti dovolj strpni in ustvariti orodja za javnost, ki bodo reševala
današnje probleme, prav tako pa bodo predvidevala prihodnje probleme in jim jih bo
mogoče prilagoditi. To je zaveza, ki jo moramo prevzeti, in odgovornost, ki smo jo dolžni
sprejeti.

Pripraviti moramo pot za stvari, ki prihajajo, in za ljudi, ki prihajajo, in to pomeni, da
moramo premagati ovire za dosego tega cilja.

Elektronsko poslovanje je orodje, ki nam je na voljo in ima ogromno možnosti za ponoven
začetek in izboljšanje konkurenčnosti našega gospodarstva in tudi za krepitev notranjega
trga. To je orodje, ki lahko ustvari veliko dodano vrednost in nudi velike možnosti
Evropejcem in podjetjem v tej krizi.

Bistvenega pomena je, da vodje Evropske unije izvajajo nujne ukrepe za premagovanje
obstoječih ovir za čezmejno elektronsko poslovanje v Evropi in da ustvarimo zaupanje v
ta medij, ga poenostavimo in poskrbimo za preglednost pravil, ki ga urejajo.

To je edina pot za zagotovitev, da bodo javnost in podjetja lahko požela prednosti njegovih
izrednih možnosti. To je edini način, kako smo lahko konkurenčni na globalnem trgu, ki
ne čaka nikogar. Ali bomo nujne ukrepe sprejeli energično, odločno in vodstveno, ali pa
nas bodo naši tekmeci pustili za sabo.

V poročilu, ki ga predstavljam danes, so predlagani ukrepi za premagovanje ovir za
čezmejno trgovino. Imamo možnost ne le da pripravimo notranji trg za elektronsko
trgovino, ampak tudi, da pomagamo dopolniti notranji trg preko elektronskega poslovanja.
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Ukrepi, ki jih predlagam v poročilu, so usmerjeni v izboljšanje kakovosti dostopa do
interneta v Evropi, izboljšanje zaupanja potrošnikov z izdelavo evropskega znaka kakovosti,
povečati nadzor omrežja in izvajati informacijske kampanje, da se bodo uporabniki zavedali
svojih pravic in da bodo vedeli kako in kje se pritožiti, če bodo imeli težave. Med drugimi
ukrepi so usmerjeni tudi v varstvo osebne lastnine in osebnih podatkov uporabnikov, v
spodbujanje razvoja pobud, ki spodbujajo podjetja, da prodajajo svoje proizvode na spletu,
v izboljšanje plačilnih sistemov in poenostavitev pravil glede plačevanja davkov.

Nazadnje pa sem menil, da moram v tem načrtu izpostaviti potrebo po izboljšanju zaščite
mladoletnikov, ki uporabljajo internet.

Menim, da so vsi ti ukrepi pomembni za spodbujanje elektronskega poslovanja in za
prilagoditev pravil, ki ga urejajo zdaj, na prihodnost, v kateri že živimo. Trgu smo dolžni
ponuditi mehanizme, ki bodo povečali konkurenčnost naših podjetij in okrepili naša
gospodarstva. Ta načrt je nedvomno platforma, na kateri lahko brez kakršnih koli ovir ali
preprek še naprej gradimo.

Zaradi tega bi rad prosil ta parlament za njegovo podporo in da se s to pobudo pomakne
naprej.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Vesela sem, da je poročevalec črpal tudi iz mojega poročila
o zaupanju potrošnikov v digitalno okolje, ki ga je Evropski parlament sprejel na preteklem
zasedanju. Čeprav spletno poslovanje kaže stopnje rasti, ki znašajo 50 %, pa so njegove
možnosti v evropskem gospodarstvu minimalno izkoriščene. Med drugim do tretjina
spletnih trgovcev ali distributerjev noče poslovati s potrošniki iz drugih držav članic.
Razlogi za to so na eni strani poskusi nekaterih podjetij, da umetno ustvarijo ločene
nacionalne trge, da bi uporabljali drugačne cene, pa tudi vztrajne zakonodajne ovire, ki jih
na evropski ravni še nismo premagali. Pozdravljam dejstvo, da poslanec danes v svojem
poročilu predstavlja tudi predloge za večjo internetno varnost otrok in mladih, s katerimi
opozarja na glavne nevarnosti, kot so pornografija, anonimno nakupovanje tobaka in
alkohola, kockanje in komuniciranje s tujci preko socialnih omrežij. Upam, da bo Komisija
bolj uspešna, kot je bila v preteklosti, pri podpori elektronskega poslovanja, vsaj do tolikšne
mere, kot to zadeva zaščito otrok pred nevarnimi internetnimi vsebinami.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Elektronsko poslovanje je še v povojih in povečanje
zaupanja uporabnikov v varnost prenosov je nujno za njegov razvoj in prispevanje k
doseganju boljšega delovanja notranjega trga.

Poročilo pomen elektronskih podpisov in infrastrukture javnih ključev za varnost
vseevropskih storitev elektronske uprave in za varnost elektronskega poslovanja. Menim,
da je treba ukrepati, da bi pospešili ustanovitev evropskega portala organov za potrjevanje,
s katerim bo zagotovljena čezmejna medopravilnost elektronskih podpisov. Komisijo
pozivamo tudi, naj pripravi oprijemljive ukrepe za podporo pobude o elektronskih računih
z namenom zagotavljanja evropske uporabe elektronskih računov do leta 2020.

Nazadnje pa upam, da bo do leta 2015 vsaj 50 % postopkov javnih naročil izvedenih
elektronsko, v skladu z akcijskim načrtom, o katerem je bilo dogovorjeno na ministrski
konferenci o elektronski upravi v Manchestru leta 2005.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Gospod predsednik v tej razpravi o elektronskem
poslovanju bi rada izpostavila tri vprašanja, ki menim, da jih je treba razjasniti.
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Prvo je povezano s potrebo po uskladitvi pravic potrošnikov in avtorskih pravic. Drugo
vprašanje je povezano z varstvom pravic otrok in varnostjo elektronskega poslovanja. Ne
smemo ogroziti pravic otrok in zagotoviti moramo varnost elektronskega poslovanja.
Tretje vprašanje pa je povezano s cilji, ki jih je Komisija določila za širokopasovno omrežje,
zlasti s ciljem, da se osnovno širokopasovno omrežje doseže za vse prebivalce Evropske
unije do leta 2013.

Kako Komisija namerava zagotoviti ta cilj širokopasovnega omrežja za vse do leta 2013,
glede na to, da vemo, da vsaj približno 30 % družin nima niti dostopa do interneta in da
20 % ljudi v EU živi v revščini?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) V predloženem poročilu so obravnavani formalni ukrepi
za izboljšanje elektronskega poslovanja, malo pozornosti pa je posvečene posebnim
socialnim in kulturnim običajnem posameznih držav.

Določeni farmacevtski izdelki se v nekaterih državah prodajajo prosto, v drugih državah
pa je njihova prodaja strogo urejena. Mehke droge ali različno erotično blago je prosto na
razpolago v nekaterih državah, v drugih pa oblasti določajo stroge omejitve glede dostopa
do takšnih izdelkov. Liberalni pristop odpiranja elektronskega trga mora zato posvetiti
pozornost varstvu predpisov posameznih držav glede teh posebnih vrst blaga, zlasti, ko
gre za varstvo mladih.

Seán Kelly (PPE).   – Gospod predsednik, elektronsko poslovanje se je pokazalo za izjemno
koristnega za podjetja in tudi za potrošnike. Vendar pa obstaja en vidik, nad katerim nisem
navdušen in rad bi pritegnil pozornost k njemu: elektronsko izdajanje vstopnic. Vstopnice,
zlasti za velike koncerte in športne dogodke, se prodajajo po pretiranih cenah. To pa ni
sprejemljivo.

V moji matični državi smo imeli za konec tedna vseirski nogometni finale. Gre za amatersko
organizacijo, a najvišja cena vstopnic je znašala 70 EUR. Noben klub ali posameznik, ki
se spoštuje, ne bi teh vstopnic prodal za več kot toliko. Če bi preprodajalce ujeli med
preprodajo na ulici, bi jih aretirali. A vseeno so bile prosto na voljo na internetu po ceni
med 350 EUR in 500 EUR. Lahko bi rekli, da jih ne bi mogli prodati, če ne bi bilo
povpraševanja po njih, a hkrati mislim, da je to nešportna praksa, ki je tudi nepoštena in
ni v pomoč. To je negativna stran elektronskega poslovanja, ki je v veliki meri v korist
potrošnikom.

Karel De Gucht,    član Komisije. – Gospod predsednik, najprej bi se rad zahvalil poročevalcu,
gospodu Ariasu Echeverríi, in celotnemu Parlamentu za to široko oceno evropskega trga
elektronskega poslovanja.

To poročilo služi kot pravočasni opomnik, da trg elektronskega poslovanja v mnogih
podjetjih in pri mnogih potrošnikih še ne obstaja. Razdrobljen trg za elektronsko poslovanje
je tudi zaskrbljujoč simptom manjkajočih povezav znotraj širšega notranjega trga. Večina
potrošnikov ima ob nakupovanju na spletu izkušnje iz prve roke glede notranjega trga.
Poveže jih s prodajalci iz celotne Evrope. Mnogi prodajalci, zlasti MSP, radi razvijajo nove
trge zaradi priložnosti, ki jih odpira internet.

Obravnavanje ovir, s katerimi se državljani srečujejo v spletnem svetu, gre lahko daleč po
tej poti, da obljubo celostnega notranja trga spremeni v resničnost. Kaj torej lahko storimo,
da bi zapolnili vrzeli v notranjem trgu in poskrbeli za boljše delovanje elektronskega
poslovanja?
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Komisija bo podrobno premislila svoj odziv na poročilo. Mnogo izpostavljenih točk je
obravnavanih na različnih političnih področjih, vključno z digitalno agendo. Na kratko,
v poročilu sta skicirani dve poti, ki bi ju morali raziskati. Najprej moramo poenostaviti
življenje potrošnikom in tudi podjetjem. To lahko storimo z usklajevanjem pravil, na
primer za pogodbe s potrošniki, in racionaliziramo lahko postopke, da bodo cenejši za
podjetja, ki opravljajo čezmejne transakcije, na primer glede pristojbin za upravljanje
odpadkov, dajatev za avtorske pravice, obveznosti poročanja o DDV in izdajanja računov.

V tem smislu Komisija pozdravlja podporo poročila za direktivo o pravicah potrošnikov,
ki jo zdaj obravnava Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Potrošnikom bomo
olajšali življenje z uveljavljanjem zakonodaje EU, zlasti glede direktive o storitvah, ki
prepoveduje geografsko diskriminacijo potrošnikov. Izboljšanje vprašanj dostave in plačil
bo tudi ključni dejavnik, če želimo razviti elektronsko poslovanje. Državljanom in podjetjem
lahko tudi poenostavimo medsebojno delovanje z nacionalnimi upravami z vzpostavitvijo
sistema „vse na enem mestu“.

Komisija je vzpostavila namensko skupino komisarjev za digitalno agendo za zagotavljanje
skupnega oblikovanja politik o digitalnih vprašanjih. Prav tako je zavezana gojenju
samoregulativnih rešitev s preverjanjem možnosti, da se ustvari znak zaupanja za
elektronsko poslovanje, ki bo dopolnil kodeks spletnih pravic.

Drugič, bolje moramo uveljavljati pravila in nadzirati notranji trg: pravice, ki se v praksi
ne uveljavljajo, so ničvredne. Alternativno reševanje sporov, kakor je omenjeno v resoluciji,
lahko zagotovi majhne stroške, hitro in privlačno možnost za potrošnike, ki kupujejo v
internetu. Raziskali bomo, kako najbolje izboljšati alternativno reševanje sporov v EU, in
podali predlog za spletni sistem reševanja sporov v obsegu EU za transakcije elektronskega
poslovanja do leta 2012.

Zagotoviti nameravamo tudi, da bodo lahko potrošniki v položajih množičnih zahtevkov
po vsej EU lahko pridobili nadomestila. Predlogi za alternativno reševanje sporov in
kolektivne pravne možnosti so prav tako načrtovani za konec leta 2011. Vedenje, da javni
organi sodelujejo, da bi pozorno spremljali notranji trg, je temelj za ustvarjanje zaupanja.
Kot del odbora za varstvo potrošnikov, nacionalne oblasti redno sodelujejo z namenom,
da bi odpravili nezakonite prakse v internetu.

Komisija prav tako nadzira trg elektronskega poslovanja v okviru letnega pregleda stanja
potrošniških trgov. V začetku tega meseca smo začeli s poglobljeno študijo elektronskega
poslovanja. Na začetku leta 2011 bo oceni uporabe Direktive o elektronskem poslovanju
posvečeno sporočilo in v njem bo obravnavano njeno boljše uveljavljanje.

Nazadnje bi se rad še enkrat zahvalil vsem, ki so bili udeleženi pri tem zelo koristnem in
navdihujočem poročilu. Dovolite mi, da se opravičim v imenu gospoda Dallija, ki ni mogel
priti zaradi osebnih razlogov.

Predsednik.   – S tem se točka zaključi.

Glasovanje bo potekalo jutri (v torek, 21. septembra 2010) ob 12:00.

Pisne izjave (člen 149)

António Fernando Correia De Campos (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Gospod predsednik,
kakor je povedal gospod Monti, je točka, na kateri Evropska unija najbolj potrebuje skupen
trg, točka, ki je najmanj priljubljena. Najti moramo načine za njegovo izboljšanje in
okrepitev in zlasti za zagotavljanje, da bo deloval pregledno, zanesljivo in kakovostno.
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Eden od teh načinov je elektronsko poslovanje. Digitalni trg lahko morebiti ustvari
zaposlitve in trgovino, a da bi se širil preko meja in zagotovil pravice potrošnikom ter
povečal javno zaupanje, mora premagati pravno razdrobljenost. Zaradi tega potrebujemo
jasna pravila o pogodbah, usklajevanju DDV, intelektualni lastnini, plačilnih sistemih in
poštni dostavi po poštenih in konkurenčnih cenah ali hitre načine reševanja sporov.
Zagotoviti moramo, da bo člen 20 Direktive o storitvah izpolnjen in da ne bo diskriminacije,
ki bi temeljila na izvoru potrošnika. Zakon o enotnem trgu predstavlja odlično priložnost
za določitev ciljev. Rad bi se zahvalil gospodu Ariasu za odprtost, ki jo je od začetka kazal
za dosego vseobsegajočega in sporazumnega besedila.

Petru Constantin Luhan (PPE),   v pisni obliki. – (RO) Evropska unija je bila skozi leta
uspešna zaradi trgovine, saj izvaža in uvaža vse od surovin do končnih izdelkov v svetovnem
merilu. Da bi vodili enotni trg v smeri izpolnjevanja ciljev strategije Evropa 2020, moramo
imeti trge, ki delujejo učinkovito in so dobro povezani, kar bo omogočilo, da konkurenca
in dostop potrošnikov povečata rast in inovacije. Kakor potrjujejo raziskave, obstajajo
velike razlike med elektronskim poslovanjem na nacionalni in čezmejni ravni, in sicer v
veliki meri zaradi ovir, s katerimi se srečuje notranji trg. Rezultati preskusa, ki je bil izveden
posebej s spletnimi trgovinami, so zaskrbljujoči, saj približno 61 % vseh čezmejnih
transakcij ni uspelo zaradi različnih razlogov. Ob upoštevanju tega mislim, da je treba
nemudoma pripraviti skupne evropske standarde za to področje, ki odpravljajo razlike
med zakoni v državah članicah. Svoja prizadevanja moramo osredotočiti na urejanje
takšnega poslovanja in se v celoti okoristiti z njegovim potencialom kot delom naše energije
za povečanje konkurenčnosti Evropske unije v globalnem smislu.

23. Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine na notranjem trgu (kratka
predstavitev)

Predsednik.   – Naslednja točka je poročilo o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine
na notranjem trgu, ki ga je v imenu Odbora za pravne zadeve predložila Marielle Gallo
(COM(2009)0467 - 2009/2178(INI)) (A7-0175/2010).

Marielle Gallo,    poročevalka. – (FR) Gospod predsednik, gospe in gospodje, Parlament
mora izkoristiti možnost glasovanja o tem poročilu na lastno pobudo, ki ni moje poročilo,
ampak sad številnih kompromisov, za začetek pomembne razprave. Skoraj 10 let vedno
znova ponavljamo v vseh svojih besedilih, da mora evropsko gospodarstvo temeljiti na
znanju. Eksplozija digitalne dobe pomeni, da se moramo sedaj dvigniti na raven tega
globaliziranega izziva.

Ustvarjalne in inovativne industrije sedaj zagotavljajo 7 % BDP v EU in 14 milijonov
delovnih mest. Medtem ko se srečujejo z resno konkurenco, so in morajo ostati ključno
sredstvo evropskega gospodarstva. Zato jih moramo zavarovati ali pa bodo izginile.

Kakšen aparat jih lahko zavaruje? Kakšen aparat spodbuja ustvarjalce, da ustvarjajo
inovacije? Kakšen aparat zagotavlja evropsko kulturno raznolikost in njeno globalno
širjenje? Kakšen aparat zagotavlja, da so naši raziskovalci, ustvarjalci, umetniki, inženirji
in intelektualci plačani? Kakšen aparat omogoča gospodarskemu sektorju ustvarjalnih in
inovativnih industrij, da deluje in se razvija? Kakšen aparat spodbuja MSP in mlade
ustvarjalce k poslovanju in preoblikovanju evropskega gospodarstva za leto 2020?

Odgovor na vsakega od teh vprašanj je očiten: zakon o intelektualni lastnini. Vsi se strinjamo
glede zakona o intelektualni lastnini v povezavi s fizičnimi sredstvi. Vendar pa se nekateri
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med nami še niso prebudili glede tega, kaj se dogaja od prihoda interneta. Ne razumejo še,
da morajo biti zaščitena tudi vsa digitalna sredstva – glasba, filmi, video igrice, računalniška
programska oprema.

Interneta se ne smemo bati. To je izredna priložnost, ki jo lahko pozdravimo. Zagotavljamo
dostop do interneta za vse državljane EU; internet je pravica. Vendar pa moramo poskrbeti,
da bo internet tudi predmet zakonodaje, ki varuje intelektualno lastnino, ker je to tudi
zakon. Če tega ne bomo storili, bo to divjina, v kateri bodo veljali zakoni divjine.

Je to res tisto, kar hočemo? Ali želimo uničiti sektorje ustvarjalne in inovativne industrije
tako, da jo objestno žrtvujemo? Ali se bomo mi, evropski zakonodajalci, vdali in se zatekli
k demagogiji in populizmu ali lahko o stvareh razmišljamo in prevzamemo svoje
odgovornosti?

To vprašanje vam postavljam, ker je namen tega poročila poslati Komisiji signal, da bomo
lahko kombinirali naša prizadevanja in našli ustrezne rešitve. Znebimo se odzivov, ki
zadovoljujejo množice. Poskusimo premagati naše nepomembne politične nesporazume,
da bomo lahko delali v splošnem interesu. Ne dovolimo Komisiji svobodnega vladanja.
Usoda ustvarjalnih in inovativnih industrij in ljudi, ki so od njih odvisni, je v naših rokah.
Ne padimo na tej oviri; razprava se šele začenja.

Piotr Borys (PPE).   – (PL) Najprej se bi rad zahvalil gospe Gallo za dobro in uravnoteženo
poročilo. Poročilo potrjuje dejstvo, da Evropska unija podpira pravice intelektualne lastnine
in avtorskih pravic in da ščiti najbolj ustvarjalen sektor v Evropi. Ta izziv se dobro povezuje
s sporočilom Evropske komisije o evropski digitalni agendi, ki se prav tako navezuje na
zadeve, kot so osirotela dela ali dela, ki se ne tiskajo več.

Rad bi povedal, da je današnje poročilo uravnoteženo in pozorno premišljeno besedilo. K
problemu piratstva in ponarejenega blaga ne pristopa posebno omejevalno, saj v prvi vrsti
uvaja sistem, ki temelji na preprečevanju, da bi povečalo osveščenost med državljani, ki
neprestano in nezavestno kršijo zakon, da so avtorske pravice temeljno in pomembno
vprašanje. Rad bi povedal, da danes – in tu imam v mislih tudi poročilo
gospe Echeverría – potrebujemo dober poslovni model, ki bi zavaroval avtorske pravice
in pravice intelektualne lastnine, medtem pa bo hkrati omogočal nakup literarnih del ali
filmov po razumni ceni.

Mislim, da bi moralo poročilo služiti kot izhodiščna točka za nadaljnje razprave, a rad bi
se zahvalil poročevalki, ker je zelo v svojem poročilu uspešno izpostavila vprašanje varstva
avtorskih pravic in tudi sistema, ki ohranja največjo raven ustvarjalnosti.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Pozdravljam poročilo, o katerem poteka razprava in je del
splošne pobude Evropskega parlamenta za okrepitev uveljavljanja pravic intelektualne
lastnine. Močno cenim delo, ki ga je opravila poročevalka, gospa Gallo.

Vendar pa bi rad izpostavil nekatere načelne zadeve, ki bi morale biti vključene v poročilu.
Najprej je treba poskrbeti za jasno razlikovanje o socialno-gospodarskem vplivu, ki ga
lahko ima kršenje avtorskih pravic. Nesprejemljivo je, da se resne kršitve z morebitnim
pomembnim vplivom na zdravje in celovitost posameznika vključijo v enako kategorijo
kot tiste z omejenim finančnim vplivom. Nenazadnje pa je potrebna določba, po kateri
ponudniki internetnih storitev ne bodo nosili odgovornosti za dejanja svojih potrošnikov
in se ne bodo dolžni vključevati v nadzor in filtriranje prometa v svojih omrežjih.
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Toine Manders (ALDE).   – (NL) V imenu naše skupine bi se rad zahvalil poročevalki za
značaj našega sodelovanja. Res je, gospa Gallo, v Odboru za pravne zadeve so se združile
vse stranke in dosegle kompromis. To je na koncu pripeljalo do izredno razpršene in
čustvene razprave, s čimer sem se srečal tudi v svoji skupini. Na koncu smo predložili
alternativno resolucijo kot srednjo pot med zagovorniki in nasprotniki poročila.

Upam, da bo jutri ta resolucija izglasovanja, a sramotno je, da je bila ta razprava tako
razvlečena in da je treba rešitev šele najti. Vsi si želimo več inovacij, več elektronskega
poslovanja in notranji trg, a vseeno ne želimo varstva pravic intelektualne lastnine, ki na
koncu predstavlja osnovo naših inovacij. Mislim, da je to velika sramota in zato bi vse
pozval, da jutri glasujete pravilno – za kar bi si drznil reči, da je alternativna resolucija, ki
jo je predložila Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo.

Potreben je evropski pristop in prav tako bi pozval komisarja Barnierja, naj poda predloge
za pravni okvir EU za pravice intelektualne lastnine, ker, na primer, obstaja velika potreba
po podeljevanju večozemeljskih licenc. To je zdaj nemogoče, s čimer se ovira razvoj
notranjega trga.

Eva Lichtenberger (Verts/ALE).   – (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, ni
naključje, da nam je težko doseči dogovor glede te zadeve, saj združujemo dve nezdružljivi
vprašanji. Če bi se osredotočili na zaščito blagovnih znamk, bi verjetno lahko dosegli dober
dogovor. Vendar pa je mešanje tega vprašanja z vprašanjem interneta tudi vsebinsko
nepravilno, ker so tu potrebne drugačne in novejše strategije v primerjavi s tistimi, ki jih
zahteva materialno pravo. Teh strategij ni lahko prenašati iz ene v drugo.

Prav tako moramo pri sebi razjasniti, da bomo plačali za vsak pregon v internetu s kršenjem
državljanskih pravic, ker teh stvari ne moremo videti ali izvedeti avtomatično.

Tretjič, če dam na internet kulturno posest pod grožnjo kazni, tako da sem dejansko v
nevarnosti, da me pošljejo v zapor vsakič, ko brskam po internetu, mi je zelo jasno, da ne
bom mogla izkoristiti možnosti, ki jih internet nudi za umetnost, kulturo in ustvarjalnost.
Zato vas rotim, da o tej zadevi razpravljamo dalje. To bi bil inteligentnejši pristop.

Martin Ehrenhauser (NI).   – (DE) Gospod predsednik, seveda ima boj proti ponarejenemu
blagu največjo prednost, tudi tu v tem parlamentu. Vseeno pa moram povedati, da v sredo
očitno ne morem podpreti tega poročila, ki ga je izdelala kolegica poslanka, med drugim,
ker se strinjam z zaskrbljenostjo mnogih mladih ljudi in državljanov, da se tu poskuša – na
primer v členu 22 – skozi zadnja vrata ponovno doseči, da bi bila cenzura sprejemljiva.

Prav tako je obžalovanja vredno, da Komisija in to poročilo piratstvo in ponarejanje
uporabljata kot sopomenki. To bo ustvarilo dodatno pravno negotovost. Pojem piratstvo
ni primeren za uporabo v netrgovskih storitvah internetne izmenjave. To bi de facto
spremenilo mnogo milijonov državljanov v zločince, kakor je upravičeno poudarjeno v
alternativnem poročilu, ki sta ga predložili skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze in
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu.

Sem tudi odločno proti ustanovitvi novega organa. Menim, da bodo lahko to zadevo zelo
varčno reševale tudi strukture, ki veljajo sedaj.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, lastnina – ne glede na to, ali je intelektualna
ali fizična – je temelj tržne ga gospodarstva. Zato je pomembno, da premislimo, kako to
zadevo zakonsko urejati z visoko stopnjo medsebojnega soglasja. V vsakem primeru
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potrebujemo sistem „vse na enem mestu“. Za potrošnike, samozaposlene ter mala in srednje
velika podjetja je potrebna poenostavitev pridobitve ustrezne licence v tem smislu.

Razpoložljivost licenc za pravice intelektualne lastnine v obsegu EU je še zlasti pomembna.
Potrebujemo notranji trg za intelektualno lastnino. Predvsem pa potrebujemo tudi izviren
jezik, ki bo na voljo po vsej Evropi. Vsak jezik je pomemben kulturni proizvod in omogočiti
bi bilo treba, da bi se licence, ki se zagotavljajo za en jezik, uporabljale po vsej Evropi in
da jih lahko tako uporabljajo vsi državljani. Da bi lahko ustrezno uporabljali to intelektualno
lastnino, potrebujemo medopravilnost in tehnično nepristranskost. Predvsem pa
potrebujemo sankcije za tiste, ki kršijo konkurenčno in poslovno zakonodajo.

Christian Engström (Verts/ALE).   – Gospod predsednik, s tem poročilom je povezanih
več težav, a izpostavil bom eno temeljno težavo: nedoslednost. Začne se z izjavo, da
nimamo dejstev in številk, potrebnih za ustvarjanje zakonodaje, zato bi morali imeti ta
observatorij na področju intelektualne lastnine za pridobivanje teh dejstev in številk. Potem
je v poročilu na Komisijo naslovljena kritika, ker ni predlagala zakonodaje. V nadaljevanju
je predlog nezakonodajnih ukrepov itd.

Strinjam se s tem, kar je bilo povedano na začetku: oblikovalci politik nimamo na voljo
dejstev in številk; to je temeljna težava in vzrok, zakaj evropske institucije niso uspele najti
dobre politike za te zadeve. Zato predlagam resolucijo Verts/ALE, S&D in GUE/NGL, v
kateri je navedeno, da bi morali vsekakor pridobiti dejstva in številke, nato premisliti, kaj
storiti, nato pa lahko oblikujemo zakone.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, različni predpisi v državah članicah na
področju intelektualne lastnine preprečujejo, da bi bi bila ta lastnina povsod zaščitena do
enake mere. To ima škodljiv učinek na svobodo notranjega trga in ovira inovacije in naložbe
na tem področju. Kršitve pravic intelektualne lastnine se vedno pogosteje pojavljajo tudi
v zvezi z organiziranim kriminalom. Žal internet zagotavlja za ta namen platformo, ki je
enostavna za uporabo.

Enotno raven zaščite je tako mogoče doseči le s ciljno usmerjenim skupnim pristopom
Evropske unije. Usklajevanje nacionalnih predpisov je treba zato pozdraviti in je nujen
predpogoj za delovanje notranjega trga.

Najlepša hvala poročevalki, ki se je tu lotila pomembne teme. Prepričan sem, da bomo v
tem parlamentu še velikokrat razpravljali o tej temi.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Kot poročevalka mnenja za odbor IMCO sem razočarana,
da se moja kolegica, gospa Gallo, ni držala besedila naših priporočil. Medtem pa je seveda
v odgovor na moje vprašanje Evropska komisija potrdila, da bo naslednje leto obravnavala
predlog, da se ustvari evropsko varstvo registriranih blagovnih znamk. Hvala, komisar.
Boriti se moramo proti ponaredkom, zlasti tistim iz Azije, z vsemi sredstvi, ki jih imamo
na voljo in so upravičeno predlagani v poročilu gospe Gallo. Seveda mi je žal, da se je med
poslanci odprla nepremostljiva vrzel v zvezi z bojem proti prenašanju in kopiranju del iz
interneta. Množično sporočanje del z avtorskimi pravicami v internetu je treba zakonsko
urediti, a to je treba storiti z uravnoteženimi ukrepi in ne s kriminalizacijo srednješolcev.
Zakonodaja o avtorskih pravicah v Evropi ni ustrezno določana in ne zagotavlja sodobnih
pravil, ki bi podpirala avtorje in široko uporabo njihovih del s strani javnosti. Nasprotno,
prednost daje interesom imetnikov avtorskih pravic in skupnim upravljavcem na račun
dejanskih avtorjev in uporabnikov del. Skrbi me, da to poročilo nima niti ambicije, da
ustvari zelo potrebno ravnotežje za zakonodajo o avtorskih pravicah v digitalnem svetu.
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Predsednik.   – Prepričan sem, da lahko Komisija zadovolji vse. Gospod Barnier, beseda
je vaša.

Michel Barnier,    član Komisije. – (FR) Gospod predsednik, vedno zelo pozorno poslušam,
kar povedo poslanci Evropskega parlamenta. Komisija ne more vedeti vsega in vedno
potrebuje te analize in predloge. Zato bi se rad iskreno zahvalil gospe Gallo in Parlamentu
za zanimanje, ki ga še naprej kažeta – to poročilo je dodaten dokaz za to – v izboljšavi in
krepitvi spoštovanja pravic intelektualne lastnine.

Vem, da smo o tem poročilu razpravljali ob številnih priložnostih in to je dokaj običajno.
Vendar pa mislim, da ponuja dobro ravnotežje med vsemi interesi, ki jih to zadeva. Zlasti
bi rad še enkrat povedal, pri čemer ponavljam pripombi gospoda Borysa in gospoda Rübiga,
da učinkovito varstvo intelektualne lastnine dejansko goji ustvarjalnost in inovacije in da
ščiti delovna mesta v Franciji.

Vendar pa mi dovolite, da dodam, da ko govorimo o varstvu in poštenem plačilu za
ustvarjanje, nimamo v mislih le kulturnega ali industrijskega ustvarjanja, ampak tudi
poseben pojem demokracije. Tu imam v mislih delo novinarjev v tisku, ki si tudi zaslužijo
ustrezno plačilo. Nato – mislim, da je bil gospod Borys tisti, ki je omenil zdravstvene
težave – vemo tudi, kaj je običajno vključuje nevarnost, povezana s ponarejanjem.

Gospe in gospodje, rad bi izpostavil zavezanost Komisije za zelo tesno sodelovanje z vsemi
parlamentarnimi skupinami v prihodnjih mesecih, da bi pospešili boj proti ponarejanju
in piratstvu, ki ga je ravno omenila gospa Roithová. Komisija bo nadaljevala s svojim bojem
proti kršitvam intelektualne lastnine z uporabo zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov.
Prav tako mislim, da je treba vsak boj nujno združiti s pozitivnimi ukrepi, kot sta
spodbujanje in razvoj zakonitih proizvodov.

Rad bi poudaril potrebo, kakor jo vidim sam, po povečanju osveščenosti med državljani
in seveda mladimi – a ne le med mladimi – glede tega pojava – in tu bi rad ponovil zahtevo
gospoda Engströma – z uporabo neizpodbitnih statističnih informacij o posledicah in
obsegu ponarejanja in piratstva pa tudi analizo, ki mora biti čim bolj pravična glede njunega
vpliva na družbo in gospodarstvo. To je točka, ki jo je pred kratkim omenil gospod Enciu.

Komisija bo posebno pozornost posvetila razvoju observatorija in drugim ukrepom, ki
smo jih oznanili v svojem sporočilu iz septembra 2009, povezanem z upravnim
sodelovanjem in dialogom v industriji.

Gospe in gospodje, naslednjo jesen bom predstavil akcijski načrt, ki se ukvarja s temi
vprašanji ponarejanja in z vsemi vidiki ponarejanja in piratstva. Ta akcijski načrt bo v
smislu sporočila temeljil na raziskavah in usposabljanju osebja mejnih kontrol v vsaki naši
državi, na delu in strokovnem znanju observatorija, ki ga bomo ustvarili na zelo
verodostojen in oprijemljiv način.

Posebno pozornost bomo posvetili tudi izboljšanju zakonodajnega okvira, povezanega s
spoštovanjem intelektualne lastnine in – seveda to naslavljam na gospoda Jahra – z
evropskim okvirom. Rešitev bo temeljila na uravnoteženem in sorazmernem pristopu, ki
spoštuje temeljne pravice državljanov. Dalje, gospe Lichtenberger bi rad povedal, da ne
nameravamo, kakor smo že povedali pred vašimi odbori, kriminalizirati določenega
vedenja, zlasti ne vedenja mladih ljudi. Tu ne gre za to.

Komisija za jesen pripravlja poročilo od Direktivi 2004/48/ES o izvrševanju pravic
intelektualne lastnine. Zato želim potrditi gospodu Mandersu, ki me je spraševal glede tega
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vprašanja, zlasti pa povedati vaši poročevalki, gospe Gallo, ki je to zadevo izpostavila, da
bomo na podlagi tega poročila predložili – saj menim, da bo to potrebno – nekatere predloge
sprememb k temu besedilu, da bi izboljšali izvrševanje pravic intelektualne lastnine v
Evropi.

Predsednik.   – Hvala, komisar. To je bilo zelo dobro sprejeto.

S tem se točka zaključi.

Glasovanje bo potekalo jutri (v torek, 21. septembra 2010) ob 12:00.

Pisne izjave (člen 149)

Proinsias De Rossa (S&D),    v pisni obliki. – Poročilu gospe Gallo sem nasprotoval kot
nazadujočemu in neizvedljivemu predlogu, ki je v nasprotju z odprtostjo interneta in
temeljnimi pravicami in pušča mnogo vprašanj v pravnem sivem območju. Nenazadnje
meša ponarejanje z izmenjavo datotek. Skupina S&D je predložila alternativno resolucijo,
ki je osredotočena na potrebo po varstvu pravic in interesov umetnikov in delavcev
ustvarjalne industrije in hkrati na potrebo po zagotavljanju širokega dostopa do kulturnih
dobrin in storitev za evropske potrošnike. Je konstruktivna in napredna vizija uveljavljanja
pravic intelektualne lastnine, ki poskuša doseči razvoj poštenega, uravnoteženega in v
prihodnost usmerjenega okvira za pravice intelektualne lastnine v Evropi v korist
ustvarjalcev in potrošnikov. Pomembno je, da je razlikoval med tem, kako se obravnava
poslovna in nekomercialna izmenjava datotek, pri čemer je nasprotoval kriminalizaciji
slednje. Z alternativno resolucijo smo poskušali prav tako zagotoviti nepristranost mreže,
varstvo osebnih podatkov in drugih temeljnih pravic, zagotoviti pravno možnost; zavrniti,
da se zakon treh stavk (HADOPI) uvede po vsej Evropi; in predlagana je bila izdelava
inovativnih poslovnih modelov. Upoštevajte, da to poročilo ni zakonodajno. Komisija
mora kmalu predložiti zakonodajne predloge.

Adam Gierek (S&D),    v pisni obliki. – (PL) Intelektualna lastnina je širok pojem, ki zajema
patentno pravo, blagovne znamke in logotipe, pa tudi avtorske pravice. Poročilo je omejeno
na reševanje vprašanja piratstva, ki vključuje kršitev avtorskih pravic, kar na splošno pomeni
blagovno znamko druge stranke. V poročilu je obravnavano uveljavljanje pravic
intelektualne lastnine z izdelavo observatorija, izvajanjem upravnih postopkov in ustreznih
mednarodnih sporazumov. Blagovne znamke se uporabljajo za razlikovanje blaga ali
storitev, ki pripadajo različnim gospodarskim subjektom. Subjekti, ki se ukvarjajo z
nepoštenimi trgovinskimi praksami, bi lahko poskušali izkoristiti ugled nekega proizvoda
ali storitve na trgu. Vsi predlagani načini za boj proti piratstvu vključujejo razvoj nekakšnega
političnega sistema, ki ga financira davkoplačevalec. Mi dejansko potrebujemo prizadevanja
za krepitev carinskih oblasti v glavnem, da bi izboljšali odkrivanje groženj, kot so škodljiva
fitofarmacevtska sredstva, ponarejena zdravila, škodljivi prehranski izdelki in živalska
hrana. Liberalci na eni strani poskušajo oslabiti vsako stanje, ki ustvarja poceni proizvode,
po drugi pa ga silijo v zaščito monopolov. Te zadeve bi lahko prepustili za reševanje
sektorskim združenjem. Edina vloga države bi morala biti reševanje morebitnih sporov.
Da bi dosegli ta cilj, mora Evropska unija izdelati in izvajati zakonodajo o patentih,
uporabnih modelih in blagovnih znamkah, prijavljenih do datuma, pa tudi zakonodajo o
avtorskih pravicah. Izboljšati moramo tudi nadzor zunanjih meja Evropske unije, presežen
dotok blaga iz tretjih držav, ki tekmujejo s proizvodi EU, in kakovost tega blaga.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    v pisni obliki. – (CS) Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine
na notranjem trgu (Mario Gallo, A7-0169/2010). To poročilo, medtem ko vsebuje številne
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dragocene zamisli in sklepe, pa je žal tipičen primer pomanjkanja načrtovanja in celo
neodločenosti na področju pravic intelektualne lastnine na ravni Skupnosti. Seveda je še
bolj izrazit tovrsten primer sporočilo Komisije z naslovom „Krepitev uveljavljanja pravic
intelektualne lastnine na notranjem trgu“ (COM 2009(467)), ki je med drugim omenjeno
v tem poročilu. Menim, da je zlasti zaskrbljujoče, da Komisija še vedno ni uspela izvesti
temeljite analize učinkov Direktive 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 na področju pravic
intelektualne lastnine. Nadaljnje pomanjkanje patenta Skupnosti je pomembna ovira za
izgradnjo učinkovitega sistema Skupnosti za varstvo pravic intelektualne lastnine. Zadnja
pripomba je povezana s predlogom, da se ustvari evropski center za nadzor ponaredkov
in piratstva. Nobene potrebe ni po dodatnih organih, birokraciji in stroških. Komisija ima
dovolj sredstev za reševanje nalog, ki naj bi bile dodeljene temu centru.

Iosif Matula (PPE),    v pisni obliki. – (RO) Pozdravljam pripravo osnutka te resolucije,
katere določbe so v veliki meri povezane s področjem kulture in izobraževanja, to pa je
odbor, v katerem sem. Široko priznano je, da h konkurenčnosti evropskega gospodarstva
bistveno ne prispevajo le znanstvene in tehnične inovacije, ampak tudi kulturne dejavnosti.
Evropska izobraževalna in razvojna politika morata temeljiti na prenašanju znanja, širjenja
informacij in poenostavitvi dostopa najširše mogoče javnosti do tehničnega napredka in
proizvodov kulturne ustvarjalnosti. Da bi to dosegli, je treba zagotoviti boljše pogoje v
smislu stroškov za potrošnike, vključno s storitvami z neomejeno naročnino ali po nizki
ceni, zlasti v izobraževalnih, kulturnih in nekomercialnih ustanovah. Zato bi rad naredil
koristno razliko med uporabo za izobraževanje in za trženje, kar bi očitno pomagalo
povečati inovacije na evropski ravni. Hkrati pa je za nas pomembno, da našo mlado javnost
izobražujemo tako, da bodo razumeli vprašanja, povezana z intelektualno lastnino. Še en
ključni vidik je zaščita prihodkov avtorjev del. Za ta ukrep so potrebna stroga pravila, ki
urejajo uporabo teh izdelkov ali storitev s strani tretjih strank. Nenazadnje pa je treba večjo
pozornost posvečati osirotelim delom, točki, ki je ni v osnutku resolucije.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    v pisni obliki. – (FI) Tatvina je vedno tatvina. Kraja posnetka je
kot kraja enake vsebine v glasbeni trgovini. Vseeno pa je odnos do internetnega piratstva
še vedno mnogo popustljivejši in prizanesljivejši kot tisti do kraje v trgovini. Glede
internetnega piratstva moramo zavzeti resno stališče. Informacijska omrežja so praktična,
učinkovita in naravna sredstva za širjenje digitalne vsebine, a to ne pomeni, da mora biti
njihova ustvarjalna vsebina prosto na voljo vsem, brez kakršnega koli plačila. Žal kaže, da
nekateri, ki nasprotujejo temu poročilo, mislijo tako. Prihodnost ustvarjalnega sektorja,
in enako velja za vse sektorje, je odvisna od tega, ali ljudje dobijo plačilo za delo, ki ga
opravljajo, ali ne. Ko pridejo plačila glasbenikov, igralcev ali filmskih režiserjev v kremplje
piratov, je rezultat kulturno osiromašenje, saj poklicni umetniki ne morejo zaslužiti za
življenje. Je to tisto, kar želimo? Druga možnost, predlagana v poročilu, je razvoj poštenih
pravil, da informacijska omrežja zaščitijo avtorske pravice. Temeljili bo na starem nauku,
za katerega od nekdaj obstaja zakon: ne kradi.

24. Preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek (kratka
predstavitev)

Predsednik.   – Naslednja točka je poročilo o sporočilu Komisije: Skupnostni pristop k
preprečevanju naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, ki ga je v imenu Odbora
za okolje, javno zdravje in varnost hrane pripravil João Ferreira (COM(2009)0082 -
2009/2151(INI)) (A7-0227/2010).
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João Ferreira,    poročevalec. – (PT) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, v
zadnjem letu so bile naslovnice in časopisne strani zapolnjene z nevihtami, poplavami,
vročinskimi vali, požari in drugimi nesrečami, ki so imele resne posledice za javnost, zemljo,
gospodarstvo in okolje.

Vendar se to ni zgodilo samo v tem letu. V prvih šestih letih Solidarnostnega sklada EU je
Komisija prejela 62 zahtevkov za finančno podporo iz 21 različnih držav. Približno tretjina
le teh se uvršča v kategorijo večjih nesreč. Pri ostalih nesrečah ni prišlo do zahteve, da se
uporabi sklad, čeprav so imele precejšnje in v mnogih primerih dolgotrajne vplive na
prizadeto prebivalstvo, okolje in gospodarstvo.

Nesreče so skrajno nepoštene. Skoraj vedno imajo največji učinek na tiste, ki imajo najmanj
možnosti, da se zaščitijo, naj bodo to ljudje ali države. Zaradi tega poročilo navaja, da bi
moral imeti pristop Skupnosti k preprečevanju naravnih nesreč kot svojo osnovno skrb v
tej zadevi zmanjšanje sedanjih razlik med regijami in državami članicami, zlasti glede
pomoči za izboljšanje preprečevanja v regijah in državah članicah, ki so visoko izpostavljene
tveganju in imajo nizke gospodarske zmogljivosti.

Naravne nesreče in, z razširitvijo, nesreče, ki jih povzroči človek, je mogoče in potrebno
preprečiti.

Nesreče so pogosto prepletene s politiko, ki ustvarja neuravnoteženo razmerje med
človekom in okolico.

To poročilo priznava, da so nekatere sektorske politike EU, kot je na primer skupna
kmetijska politika, prispevale k večji izpostavljenosti tveganju za določene regije in njihove
prebivalce, v tem primeru s spodbujanjem opuščanja proizvodnje in posledično širjenjem
puščav.

Zato je pomembno, da se usmerimo k izboljšanju in položaj obrnemo. Spodbujanje
smiselne uporabe zemljišč in gospodarskega ter socialnega razvoja v ravnovesju z naravo
je pomemben dejavnik pri preprečevanju nesreč.

To poročilo je polno smernic in priporočil; k temu sta veliko prispevali razprava, ki je
potekala v okviru različnih odborov, in razprava s poročevalci v senci in s poročevalci o
različnih stališčih in predlogih, ki so jih v zvezi s končno različico poročila pripravile vse
strani. Rad bi se zahvalil vsem za njihov prispevek in zanimanje, ki so ga izkazali, ter
odprtost za razpravo, ki se je ob zaključku izkazala kot globoka in bogateča.

V nadaljevanju bi rad na kratko izpostavil nekaj priporočil iz poročila: ustvarjanje
primernega finančnega okvira za preprečevanje nesreč, ki krepi in povezuje obstoječe
finančne instrumente; opredelitev niza ukrepov, ki bodo usmerjeni v posebno podporo s
strani držav članic z namenom, da se odpravijo tvegani položaji; okrepitev sistemov
zgodnjega opozarjanja v državah članicah ter vzpostavitev in krepitev vezi med različnimi
sistemi opozarjanja; ustvarjanje javne kmetijske zavarovalne sheme; ustanovitev Evropskega
centra za nadzorovanje suše in širjenja puščav; in sproženje posebne pobude na področju
gozdov in preprečevanja požarov.

Nazadnje, če nadaljujem pri preprečevanju in upoštevam izkušnje, pridobljene med
preteklimi nesrečami, postaja nujno, da se pregledajo pravila solidarnostnega sklada, da
se omogoči bolj prilagodljivo in pravočasno aktiviranje tega instrumenta.

Gospod predsednik, komisar, vprašanje nesreč je bilo že večkrat predmet resolucij v
Parlamentu. Nekatera priporočila iz tega poročila so že bila vključena v teh preteklih
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resolucijah. To samo stopnjuje njihovo nujnost. Ta priporočila je potrebno nadgraditi in
uporabiti v praksi. Na žalost je bilo na tem področju narejenega zelo malo in posebno
odgovornost za takšno odlašanje nosi Komisija.

Komisijo pozivam, naj preveri splošno soglasje, ki ga je poročilo pritegnilo, ko se je o njem
glasovalo in razpravljalo v odboru – in upam, da bo potrjeno na glasovanju na tej seji –
kot jasen znak, da je treba to resolucijo jemati resno, in da so ukrepi, določeni v njej, vredni
uporabe v praksi.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Gospod predsednik, komisar, to poročilo je
zelo pomembno, še zlasti zdaj, ko so naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek,
vse pogostejše in z vedno večjimi človeškimi, socialno-ekonomski in okoljskimi stroški.
Zato je bistvenega pomena, da ukrepamo hitro in učinkovito, še posebno v smislu
preprečevanja, ki je glavni poudarek tega poročila.

Imela sem čast biti poročevalka za mnenje Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja na
tem področju in rada bi izkoristila to priložnost, da čestitam gospodu Ferreiri, ki je omogočil
izdelavo donosnega dela v smislu povezovanja elementov mnenja Odbora za kmetijstvo
in razvoj podeželja v to poročilo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Naše glavne skrbi v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja so povezane z vplivom, ki
ga imajo poplave, suše in zlasti požari na kmetijsko proizvodnjo in gozdarstvo.

Spomnimo se, kakšen udarec so takšni dogodki letos zadali Portugalski, ko so poplave v
Madeiri povzročile materialno škodo v vrednosti 1,3 milijarde EUR in ko so gozdni požari
poleti povzročili škodo, ocenjeno na 385 milijonov EUR.

Glede na to menimo, da je nujno, da se vzpostavijo ne le metode preprečevanja, ki so
izpostavljene v tem poročilu, temveč tudi, v smislu intervencije, skupen in obvezen evropski
sistem zavarovanja in vzajemnih skladov za kmetijstvo ter reforma Solidarnostnega sklada
EU.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Evropska unija je doživela znatno povečanje
števila in silovitosti naravnih nesreč. To dokazujejo poplave in gozdni požari, ki so se
zgodili to poletje. Poleg izgube človeških življenj so te nesreče povzročile znatno škodo v
mnogih državah članicah, kjer so vplivale na infrastrukturo, ekonomske cilje, kmetijske
površine in tudi na naravne in kulturne dobrine.

Poudariti želim zlasti pomembno vlogo kohezijske politike pri preprečevanju tveganja
naravnih nesreč. Menim, da si moramo prizadevati za zmanjšanje obstoječih razlik med
evropskimi regijami, predvsem s pomočjo izboljšave preprečevanja v regijah in državah
članicah, ki so izpostavljene tveganju in imajo manj finančnih sredstev. Evropska sredstva
so edina rešitev, da se tem državam omogoči, da se spopadejo s škodo, ki so jo povzročile
nesreče.

Seán Kelly (PPE).   – Gospod predsednik, rečeno je bilo, da so naravne nesreče in nesreče,
ki jih povzroči človek, v zadnjih letih eksponentno narasle in povzročile ogromne izgube
premoženja in seveda tudi življenj. Preteklo leto je bilo v moji državi zaradi poplav najhujše
leto doslej; rad bi se zahvalil komisarju Barnierju in Komisiji za prožnost, ki sta jo pokazala
pri zagotavljanju sredstev za nas iz solidarnostnega sklada – 13 milijonov EUR.

Na žalost, nekatere od irskih oblasti niso pokazale enake prožnosti. V Bandonu, na primer,
je bilo splošno dogovorjeno, da je potrebno takoj vzpostaviti začasne ukrepe in očistiti
dno reke, da se v primeru podobne poplave v tekočem letu zagotovi, da ne pride do enake
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škode; vendar je organ celinskega ribištva ugovarjal in tako so zdaj ponovno izpostavljeni
tveganju, če pride do novih poplav.

Vse to kaže na potrebo, kot je dejal poročevalec, da Komisija uporabi svojo moč in silo in
vpliv za zagotovitev, da se v prihodnosti izvedejo ukrepi za ublažitev teh nesreč. Upajmo,
da se ne bodo ponovile.

Predsednik.   – Sporočilo se glasi: „Ne zapustimo Bandona“!

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) V preteklem letu so mnoge države članice močno
prizadele številne naravne nesreče, ki so poleg resne materialne škode terjale tudi izgube
človeških življenj, ki jih ni mogoče izračunavati v finančnem smislu.

Glede na to, da naravne nesreče presegajo zmogljivosti posameznih držav za spopadanje
s povzročeno škodo, bi rad še enkrat poudaril potrebo po posodobitvi solidarnostnega
sklada. Konkretno, gre za povečanje preglednosti in prilagajanje meril kot tudi za
omogočanje hitrejše mobilizacije virov. Zlasti pri spremembi pogojev za črpanje sredstev
iz solidarnostnega sklada moramo upoštevati tudi regionalni vidik, tako da finančna pomoč
ni paradoksalno izključena iz regij, ki jo najbolj potrebujejo. Ker naravni elementi ne
spoštujejo državnih meja, bi rad omenil tudi potrebo po izmenjavi izkušenj, izboljšanju
usklajevanja in sodelovanja, zlasti v obmejnih regijah.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, želel bi poudariti, da je potrebno moje
komentarje obravnavati kot dopolnilo h komentarjem prejšnjega govornika. Poleg temeljnih
finančnih pogojev, ki jih potrebujemo, da bi lahko odpravili škodo zaradi poplav in sprejeli
preventivne ukrepe v moji domači regiji – zvezni deželi Saška – kjer smo nazadnje doživeli
poplave, smo ugotovili tudi, da moramo predvsem znatno izboljšati sodelovanje med
državami članicami. To je preprosto stvar našega strinjanja s preventivnimi ukrepi.
Nesmiselno je, če je vse v redu v spodnjem delu reke, ko pa ni bilo mogoče izvesti ustreznih
ukrepov pred poplavami v zgornjem delu reke. Prav tako je pomembno zagotoviti
učinkovito komunikacijo.

Glavni poudarek mora biti torej na čezmejnem sodelovanju, saj se naravne nesreče ne
ustavijo na državni meji. Le skupaj se nam bo uspelo učinkovito spopasti s temi nesrečami.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Gospod predsednik, kot poročevalec Odbora
za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve bi želel dodati, kar smo v našem
mnenju zapisali o povedanem.

Naš prispevek je v dejstvu, da nad vsem, kar je bilo povedanega o sistemih zgodnjega
opozarjanja, solidarnostnih skladih in operativnem sodelovanju, posebno pozornost
namenjamo dejstvu, da je treba, ko gre za zagotavljanje pomoči, uporabiti načelo
nediskriminacije.

Z drugimi besedami, pomoč mora biti zagotovljena na prizadetih območjih na podlagi
potrebe, in sicer brez diskriminacije na podlagi rase, barve kože, spola, jezika, vere,
političnega ali drugega prepričanja, narodne ali socialne pripadnosti, premoženja, rojstva
ali drugih okoliščin prejemnikov, ki so žrtve nesreč, ki jih povzroči človek, ali naravnih
nesreč.

Prav tako bi radi spomnili, da so v nesrečah in izrednih razmerah v nevarnosti temeljne
človekove pravice in da morajo biti zaščitene.

Predsednik.   – Najlepša hvala. Hvaležni smo vam tudi za grško besedo za „katastrofo“.
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Michel Barnier,    član Komisije. – (FR) Gospod predsednik, v imenu kolegice in prijateljice,
Kristaline Georgieve, ki nocoj ne more biti prisotna, bi se rad zahvalil gospodu Ferreiri za
kakovostno ter zelo izčrpen in uravnotežen značaj tega pravočasnega poročila.

Kot ste že dejali vsi in predvsem, kot je pred nekaj trenutki dejal gospod Mikolášik, smo
bili priča povečanju nesreč zunaj Evrope – predvsem v Pakistanu, pa tudi v Haitiju – in tudi
doma, na evropskem ozemlju, predvsem v srednji Evropi. V vaših govorih ste omenjali
Madeiro, Irsko, Portugalsko in, gospod Jahr, poplave na Saškem. Vendar pa nisem pozabil
poplav iz leta 2002, ki so me spodbudile, ko sem bil komisar za regionalno politiko, da s
podporo gospoda Prodija oblikujem in končno predlagam oblikovanje solidarnostnega
sklada, ki je bil od njegove ustanovitve pogosto uporabljen.

Ti dogodki nas opominjajo, da ne smemo postati samozadovoljni, ampak moramo svoje
postopke stalno izboljševati, krepiti svoje sposobnosti odzivanja na nesreče in spodbujati
preventivno politiko – vedno je bolje preprečevati kot zdraviti –, da bi zmanjšali tragične
posledice teh nesreč.

Komisija je zavezana k ohranitvi tega uravnoteženega pristopa, da bi zajela tri elemente
preventive, pripravljenosti in odziva. Gospod Ferreira, vi poudarjate pomembnost evropskih
finančnih instrumentov za podporo ukrepom držav članic na področju preventive.

Gospod Luhan je omenil regionalne sklade, ki lahko prav tako podpirajo nacionalne
preventivne ukrepe. Tu je solidarnostni sklad, katerega pomembnost je omenil gospod Kelly
in za katerega menim, da lahko trdim, gospa Papadopoulou, da se upravlja objektivno,
čeprav je vedno možno oceniti pravila o njegovi rabi. Solidarnostni sklad, s katerim sem
dobro seznanjen, podpira tudi nujne ukrepe, s katerimi se nadomesti škoda prebivalstvu.

Komisija zdaj ocenjuje učinkovitost vseh teh obstoječih instrumentov. Obravnavamo
skupino preventivnih ukrepov, ki bi jih lahko države članice sprejele v primeru zahtev za
financiranje EU. Naš cilj je tudi povečati stopnjo prevzemanja sredstev, k čemur mislim,
da je pozvala gospa Patrão Neves.

Vlaganje v preventivo je potrebno, saj je to drugi način za zmanjšanje stroškov popravil
in obnove. Kot ste poudarili, gospod Ferreira, moramo razviti metodologijo za določanje
območij tveganj.

Prizadevamo si za določitev smernic, ki temeljijo na obstoječih nacionalnih pobudah, in
sprejetje najboljše prakse, da se lahko določi skupni pristop EU za posebna tveganja. V
mislih imam gozdne požare, ki so v preteklih letih prizadeli Grčijo, Portugalsko in Španijo
in ekstreme podnebne katastrofe. Do konca leta 2012 bomo spodbujali države članice, da
sprejmejo preventivne ukrepe, ki temeljijo na dobri praksi.

Letos smo tudi sprejeli zeleno knjigo o varstvu gozdov in ustanavljamo observatorij, da
bomo lahko analizirali suše, ki vplivajo na EU.

Nazadnje, potekajo številne pobude za povečanje našega znanja o nesrečah in njihovem
vplivu. Zato bomo lahko v prihodnosti bolje razpravljali o teh vprašanjih.

Kakor veste, bo Komisija – in njen predsednik, ki me je v letu 2004 po zgledu in kot del
analize posledic cunamija in drugih nesreč prosil, naj obravnavam to zamisel evropske
enote civilne zaščite – pod vodstvom gospe Georgorieve kmalu predstavila predloge za
okrepitev sposobnosti EU za odziv v primeru nesreče.
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Nadaljevali bomo tudi s pripravo predlogov za izboljšanje preventive. Zato menim, da bo
to, kar bo Komisija naredila, kar vam bo predlagala in kar bo predlagala državam članicam,
zmanjšalo skrbi, ki jih vaše poročilo, gospod Ferreira, zelo uporabno in učinkovito poudarja
po vseh teh nesrečah.

Predsednik.   – S tem se točka zaključi.

Glasovanje bo potekalo jutri (v torek, 21. septembra 2010) ob 12:00.

Pisne izjave (člen 149)

Luís Paulo Alves (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Podpiram to poročilo in menim, da je to
vprašanje bistvenega pomena, zlasti za prebivalce držav, kot je Portugalska, ali regij, kot
sta Madeira in Azori, od koder prihajam, ki so pogosto pod vplivom katastrofalnih požarov,
neviht in potresov. Za prebivalce takšnih regij je možnost, da bi bili bolje zaščiteni, z boljšim
zavarovalnim okvirom, da bi jih bolje podprla stalna evropska sila in da bi bili bolje podprti
z večjo prožnostjo v solidarnostnem skladu, izjemno pomemben korak naprej.

Prav tako bi morala biti povečana skupina preventivnih ukrepov in prejeti bi morala
posebno podporo, ki zajema področja, kot so gozdovi, obale ali kmetijske dejavnosti na
demografsko ogroženih območjih, kjer obstaja tveganje naravnih nesreč. Zato pozivam
Komisijo, naj predstavi zakonodajno pobudo za zaščito gozdov, preprečevanje gozdnih
požarov in potresov, kakor tudi za oblikovanje evropske kmetijske javne zavarovalne
sheme, ki bo na voljo kmetom. Pregledati in prilagoditi je treba tudi pravila solidarnostnega
sklada EU v korist regij, ki se srečujejo z dodatnimi težavami, kot so na primer najbolj
oddaljene regije, kar je bilo nazorno prikazano v tragičnem primeru Madeire.

Edite Estrela (S&D),    v pisni obliki. – (PT) Poročilo o preprečevanju naravnih nesreč in
nesreč, ki jih povzroči človek, za katerega sem bila poročevalka v senci, kaže na široko
soglasje o potrebi po proaktivnem in celovitem pristopu s strani veliko različnih sektorjev
in posameznikov, udeleženih v preprečevanje naravnih nesreč. Določa tudi izmenjavo
najboljših praks in boljše sodelovanje v skladu z načelom solidarnosti. Kljub dejstvu, da
odgovornost za preprečevanje naravnih nesreč pade zlasti na države članice, poročilo
navaja vrsto osnovnih ukrepov, med katerimi jih je bilo nekaj vključenih tudi v mojem
poročilu, ki ga je pred tem sprejel Parlament, kot so določitev zemljevidov ogroženih
območij, krepitev in povezovanje finančnih orodij, pregledovanje pravil solidarnostnega
sklada, raziskovanje in razvoj sistemov zgodnjega opozarjanja in ustanovitev Evropskega
centra za nadzorovanje suše in širjenja puščav. Poudariti želim tudi pomen predlogov, ki
jih je predstavila Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem
parlamentu, ki med drugim določa predlog direktive za spodbujanje sprejetja politike EU
na področju pomanjkanja vode, suš in prilagajanja podnebnim spremembam skupaj z
zakonodajnimi predlogi o varstvu gozdov in preprečevanju požarov.

Rovana Plumb (S&D),    v pisni obliki. – (RO) V zadnjih letih so države članice EU žrtve
precejšnjega števila nesreč, kar je imelo za posledico 62 prošenj za finančno podporo iz
21 različnih držav. Škodo je največkrat težko oceniti, zlasti zaradi izgube človeških življenj.
Države članice so v prvi vrsti in predvsem odgovorne za zaščito svojih državljanov in za
preprečevanje nesreč. Zato je okrepljeno sodelovanje na področju preprečevanja popolnoma
upravičeno, enako pa velja tudi za boljše usklajevanje prizadevanj, okrepljeno solidarnost
in vzajemno pomoč, še zlasti, ker nesreče navadno v večji meri vplivajo na tiste, ki so
najbolj v stiski in nimajo na razpolago virov, s katerimi bi zaščitili sebe, svoje družine in
premoženje.
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Zavzemam se za sodelovanje med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, ki
temelji na upravljanju prevzemanja odgovornosti za nesreče, prostorskem načrtovanju
ter načrtovanju in upravljanju tveganja, in tudi za ustvarjanje omrežja, ki zagotavlja forum
za izmenjavo izkušenj in preventivnih ukrepov s sodelovanjem civilne družbe. Hkrati je
pomembno in potrebno ustvariti primeren finančni okvir za preprečevanje naravnih nesreč
in nesreč, ki jih povzroči človek, na ravni EU, ki bo potrdil in povezal obstoječe instrumente,
vključno s tistimi na področjih kohezijske, in regionalne politike ter politike razvoja
podeželja.

Georgios Stavrakakis (S&D)  , v pisni obliki.  (EL) Želel bi začeti s čestitko gospodu Ferreiri
za njegovo izjemno poročilo. Obsežno sklicevanje na osnovno vlogo, ki so jo imele lokalne
in regionalne oblasti v ciklusu upravljanja nesreč, je zelo pomembno, saj so oni tisti, ki
nosijo breme, ko udarijo nesreče. Prav tako želim pozdraviti posebno navajanje potreb
gorskih in otoških regij ter potrebe po zmanjšanju neenakosti med regijami, v smislu
njihove sposobnosti, da zaščitijo svoje prebivalstvo. Ne smemo pozabiti, da so bile izkušnje
in pobude v tem sektorju dosežene in razvite na vseh stopnjah: lokalni, regionalni,
nacionalni in evropski. Zdaj je potrebno okrepiti sodelovanje med agencijami in uskladiti
politike. V tem okviru in, kot sem že dejal v spremembah, ki sem jih vložil pri Odboru za
regionalni razvoj, moramo, če želimo izboljšati preprečevanje:

- uporabiti dragocene izkušnje, pridobljene v okviru pobude Skupnosti INTERREG;

- okrepiti in graditi na nadnacionalnem, čezmejnem in medregijskem sodelovanju;

- v celoti izkoristiti evropsko enotno telefonsko številko za klic v sili „112“;

- poenostaviti pravila upravljanja in omogočiti prožnejši Solidarnostni sklad EU. Vsi
moramo sprejeti svojo odgovornost pri uresničevanju predlogov poročila v praksi.

Dominique Vlasto (PPE),    v pisni obliki. – (FR) Naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči
človek, so v zadnjih letih v Evropi vedno pogostejše in močne in povzročajo precejšnjo
človeško in materialno škodo. Evropski sistem preprečevanja je torej potrebno izboljšati.
Zlasti bistvenega pomena je, da se, kar se da hitro, opredeli, katera območja so v nevarnosti,
da bi ugotovili verjetnost poplavljanja, ljudi, ki jih lahko poplave prizadenejo, in morebitno
škodo. Ta pristop, določen v Direktivi o poplavah, bo pomenil, da smo učinkovitejši v
ciklusu upravljanja nesreč. Neurja, ki so 15. junija 2010 prizadela območje Vara, služijo
kot opomnik, da je potrebno dalje krepiti sposobnosti odzivanja na nesreče. V mislih imam
predvsem instrument za pomoč žrtvam naravnih nesreč – Solidarnostni sklad EU –, ki je
izjemno neprožen in neodziven. Mejne vrednosti, ki jih je potrebno doseči, preden se ga
lahko aktivira, so visoke in zelo stroge, tako zelo, da ocenjevanje škode pusti prizadeto
prebivalstvo v negotovosti ali jim celo odreka nujno pomoč. Nujno je ustvariti pogoje, da
se evropska solidarnost izvaja čim hitreje in v čim večjem možnem obsegu v korist
prizadetim prebivalcem in regijam.

25. Zmanjševanje revščine in ustvarjanje novih delovnih mest v državah v razvoju
(kratka predstavitev)

Predsednik.   – Naslednja točka je poročilo Eleni Theocharous v imenu Odbora za razvoj
o zmanjševanju revščine in ustvarjanju novih delovnih mest v državah v razvoju: pot naprej
(2009/2171(INI) (A7-0192/2010).
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Eleni Theocharous  , poročevalka. – (EL) Gospod predsednik, vsi vemo, da so zlasti Afrika
in ostale regije sveta, ki so omejene zaradi revščine in tudi zaradi demokratičnih
primanjkljajev, šibka točka mednarodnega sistema.

V trdnem prepričanju, da lahko Evropska unija na več načinov pomaga v boju proti revščini,
predvsem pa z ustvarjanjem delovnih mest, sem se strinjala, da izdelam osnutek tega
poročila, seveda s pomočjo vseh političnih skupin. Evropska unija mora seveda pomagati
približno polovici prebivalstva našega planeta, ki živijo pod pragom revščine.

Glede na pomanjkanje zaupanja in sum s strani narodov nerazvitih držav do razvitih držav
ter možne reakcije narodov Evrope na stalno odtekanje sredstev za pomoč revnim smo
že v začetku poskušali pojasniti, da bo imel razvoj tretjega sveta v vseh smereh pomembne
koristi za Evropsko unijo: na primer, ustvarjanje delovnih mest lahko pomaga pri reševanju
nenadzorovanih migracij in hkrati zmanjša nestabilnost v revnih državah.

Seveda smo to ob upoštevanju, da so osnovni pogoji za razvoj vzpostavitev, obnova in
izboljšanje demokracije in demokratičnih institucij ter demokratizacija institucij in seveda
tudi varovanje človekovih pravic in pravic otrok ter ukrepi in udeležba civilne družbe, to
vključili kot zelo pomemben dejavnik.

Posebno pozornost smo namenili izboljšanju izobrazbe in svobodni izbiri znanstvenikov
ter strokovnih delavcev, da ostanejo v svoji državi.

Upoštevane so bile zlasti pandemija aidsa in njene posledice kot posebno obremenilni
dejavniki, ki pomagajo ohranjati začaran krog revščine, zato smo določili ukrepe, ki jih je
potrebno sprejeti za odpravo teh dejavnikov, da ne bi upočasnili razvoja in ukrepov v zvezi
z revščino.

Nazadnje smo upoštevali številna prizadevanja, brez uspeha, s strani svetovne skupnosti
in vseh mednarodnih konvencij, ki se uporabljajo za reševanje problema revščine.
Sedemindevetdeset predlogov sprememb je bilo vloženih in za mnoge izmed njih nam je
uspelo doseči dogovor.

Tako so nam ostali nekateri predlogi sprememb bolj ideološkega značaja, za katere nismo
dosegli celovitega dogovora, in nekatera formalna vprašanja. Vendar menim, da nimajo
kakšne posebne pomembnosti, če želimo resnično odpraviti revščino.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Ob ozadju sedanje gospodarske krize, ki se obširneje kaže
v višjih cenah hrane in goriva, se je bilo več milijonov ljudi prisiljenih spopasti z revščino.
To je velik izziv za države v razvoju. Čeprav je EU največja donatorka na svetu, pa ostaja
napredek v boju proti revščini še vedno dokaj počasen. Nujno je potrebno ponovno
premisliti politiko razvojne pomoči, izvajati inovativne metode financiranja in se boriti
proti davčnim utajam v teh državah.

Upam, da bo vrhovno srečanje o razvojnih ciljih tisočletja, ki poteka zdaj, razvilo učinkovite
mehanizme za pospešitev procesa zmanjševanja revščine.

Kot država članica EU je Romunija postala donatorka razvojne pomoči. V aprilu je moja
država Republiki Moldaviji odobrila nepovratno pomoč v višini 100 milijonov EUR.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Gospod predsednik, želel bi predstaviti dodatno stališče z vidika
kmetijstva. Kmetijstvo igra pomembno vlogo pri zmanjševanju revščine po svetu in
oskrbovanju prebivalstva s hrano. Vendar, da bi razvili trajnostno in stabilno kmetijstvo,
potrebujemo primerne cene za kmetijske proizvode na svetovnem trgu. Ustrezne ceno so
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pomemben gospodarski pogoj za vzpostavitev funkcionalnega kmetijstva v državah v
razvoju. Po drugi strani je potrebno tudi, da so tam stabilne politične razmere in da ni
prisotna korupcija. To je priložnost za boj proti lakoti, ustvarjanje delovnih mest in
zmanjšanje revščine.

Imam še eno pripombo v zvezi z izvoznimi subvencijami. Evropska unija je v tej zadevi v
preteklosti delala napake. Vendar smo težave prepoznali in jih odpravili. Ponovno očitanje
Evropski kmetijski politiki za te izvozne subvencije, je preprosto napačno.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Naložbe v zdravstvu in izobraževanju običajno vodijo
k povečanju blaginje državljanov držav v razvoju in so predpogoj za trajnostni razvoj na
vseh ravneh družbe. Mislim, da je zelo žalostno, da državni proračun teh držav, da ne
omenjam razvojne pomoči Evropske unije, tega dejstva ne upošteva dovolj, in ne dodeli
niti minimalnih 20 % svojih izdatkov za zdravje in osnovno izobraževanje.

Popolnoma podpiram zahtevo, da osnovno izobraževanje in javno zdravje postaneta
temelj razvojnih politik, da se zagotovi, da na teh področjih ni znižanja domačih izdatkov
ali mednarodne pomoči. Komisija mora zagotoviti, da se finančna sredstva učinkovito
porabijo za doseganje teh ciljev v okviru načrtovanih lokacij in za določene najbolj prizadete
skupine prejemnikov.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Gospod predsednik, zmanjševanje revščine in ustvarjanje
novih delovnih mest v državah v razvoju zahteva sodelovanje in politiko razvojne pomoči,
ki jo vodi pristna solidarnost in prispeva k zagotovilu avtonomnega in neodvisnega razvoja
v teh državah.

Zaradi predvidljivega neuspeha pri pravočasnem doseganju razvojnih ciljev tisočletja je
še toliko nujneje, da se odpravi pomanjkljivosti in nedoslednosti na tej ravni.

Brez izobraževalnih sistemov in univerzalnega, brezplačnega, visoko kakovostnega
zdravstvenega varstva in brez prednostnega razvoja v kmetijskem sektorju pa tudi
prehrambne suverenosti in varnosti ne bo prišlo do zmanjšanja revščine. Brez raznolikosti
gospodarstva, podpore lokalne proizvodnje ali poštenih in pravičnih trgovskih odnosov,
ki so nezdružljivi s prosto in deregulirano trgovino, ne more biti ustvarjeno trajnostno in
trajno delovno mesto s pravicami.

Rad bi zaključil z mislijo, da je žalostno, da se omejitve, naložene manj razvitim državam
z zunanjim dolgom in servisiranjem dolga, še naprej zanemarjajo. Odpis dolga je preprosto
stvar pravičnosti.

Michel Barnier,    član Komisije. – (FR) Gospod predsednik, še vedno v imenu svoje kolegice,
gospe Georgieve, bi se želel zahvaliti gospe Theocharous za to zelo izčrpno in uravnoteženo
poročilo o aktualni temi, saj je to eno od vprašanj, o katerih zdaj v ZN na najvišji ravni
razpravljajo svetovni voditelji. Vaše delo upravičeno poudarja temeljno skrb našega
mednarodnega sodelovanja: zmanjševanje revščine in ustvarjanje delovnih mest. To
vprašanje je še toliko nujnejše v sedanjem času, glede na gospodarsko in finančno krizo
in zelo strme rasti cen nafte, surovin in – kot ste sami dejali, gospa Băsescu – nekaterih
živil.

Kot oseba odgovorna za finančne storitve sem tudi osebno zaskrbljen zaradi te špekulacije,
te hiperšpekulacije za surovine. Pravzaprav sem to vprašanje danes izpostavil zjutraj pri
svojem kolegu, gospodu Cioloşu, v razpravi v Bruslju, in zavezala sva se – poleg tega, kar
sem ta teden že predstavil o urejanju derivatov – k uvedbi instrumentov za obvladovanje
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in zmanjšanje te špekulacije – ki se meni osebno zdi škandalozna – na blago, zlasti kmetijske
proizvode, v škodo držav, ki so najmanj sposobne izpolniti svoje potrebe po hrani.

Ustvarjanje delovnih mest in socialna zaščita sta se izkazala za učinkovito politiko za
splošno zmanjševanje revščine in predvsem za boj proti negativnim vplivom krize na
socialnem področju. Aprila 2009 je Komisija prejela sporočilo o zavezanosti za pomoč
državam v razvoju pri premagovanju krize in Svet je prav tako zagotovil podporo tej
pobudi. To kaže našo zavezanost k zaposlovanju in napredku v socialnem varstvu za
najbolj ranljive. Kljub temu pa se ne smemo preprosto odzvati obrambno, ko pride do
krize; delovati moramo tudi dolgoročno. Mislim, da je to jedro vašega govora, gospod
Ferreira; dolgoročno moramo sprejeti ukrepe za podporo tem državam, predvsem
najšibkejšim.

Evropski ministri so tudi potrdili svojo zavezanost razvojnim ciljem tisočletja v sklepih
Sveta, ki so bili sprejeti ta teden, in kot veste, prav zdaj poteka vrhovno srečanje v New
Yorku. Spodbujanje zaposlovanja in politika socialne zaščite, ki ju je omenil gospod
Mikolášik, sta opisana v sklepih Sveta, kot pomemben element razvojnih ciljev tisočletja.
Komisija je prepričana, da se je preprosto nemogoče boriti proti revščini brez upoštevanja
teh dveh vidikov in, kot ste zelo učinkovito izpostavili, gospa Theocharous, je treba najbolj
ranljive postaviti v središče naših razvojnih prizadevanj.

Seveda pa so naše politike neuporabne, če se jih ne izvaja, če z njimi ne pridemo preko
stopnje razpravljanja. Uvedba ad hoc mehanizma „FLEX za ranljivost“ je dober primer,
kako lahko donatorji pomagajo vzdrževati raven izdatkov v družbenem sektorju. Želel bi
tudi citirati sklad EU za preskrbo s hrano, preko katerega se socialna pomoč razdeli med
najbolj ranljive. Gospod Jahr upravičeno poudarja vprašanje kmetijskih proizvodnih
zmogljivosti za podporo suverenosti in neodvisnosti – raje rečem neodvisnost kot
samozadostnost – držav na regionalni ravni. To so tudi prizadevanja, ki jih v okviru razvojne
politike zelo zavzeto podpira moj kolega, gospod Piebalgs.

Gospa Theocharous, vaše poročilo upravičeno poudarja pomembnost Agende ZN za
dostojno delo, svetovnega pakta o zaposlovanju. Te pobude podpiramo in popolnoma se
strinjam z vami, ko pravim, da moramo ustvariti evropsko vizijo in podporo socialne
zaščite. Komisija je začela izvajati nekatera pripravljalna dela, ki bodo privedla k oblikovanju
skupne vizije. Prvi korak je mogoče videti v evropskem poročilu o razvoju, izdaja 2010,
ki se posebej ukvarja s socialnim varstvom v najmanj razvitih državah.

Prav tako moramo najti inovativne rešitve. Menim, da so organizacije socialnega
gospodarstva ravno tisti subjekti, ki bodo lahko delno zagotovili te inovativne rešitve.

Na koncu bi se želel zahvaliti, da ste našo pozornost usmerili k pomembni vlogi enakosti
med spoloma pri zmanjševanju revščine. Komisija in države članice se v tej točki popolnoma
strinjajo z vami. Še več, to je razlog, zakaj je 14. junija Svet sprejel akcijski načrt za podporo
enakosti med spoloma na evropski ravni, ki je priložen sklepom o razvojnih ciljih tisočletja.

Predsednik.   – S tem se točka zaključi.

Glasovanje bo potekalo jutri (v torek, 21. septembra 2010) ob 12:00.

Pisne izjave (člen 149)

Corina Creţu (S&D),    v pisni obliki. – (RO) Glasovanje o poročilu o zmanjševanju revščine
in ustvarjanju novih delovnih mest v državah v razvoju, sovpada z 10. obletnico začetka
razvojnih ciljev tisočletja. Kljub doseženemu napredku je očitno treba pospešiti hitrost
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ukrepanja, da bi lahko do leta 2015 uspešno izpolnili te izzive. Prvič v zgodovini, je zaradi
lakote ogrožena milijarda ljudi. Samo v tem letu se je nadaljnjih 64 milijonov ljudi pridružilo
tistim, ki so že trpeli zaradi skrajne lakote. Ta realnost nas prisili, da se osredotočimo na
ustvarjanje delovnih mest v državah v razvoju, saj je to najbolj učinkovit način za
premagovanje revščine in socialne izključenosti. Ob upoštevanju tega je potrebna
doslednejša pomoč za podporo izobraževalnega procesa in ustavitev odseljevanja dobro
izobraženih delavcev. Nedavna kriza na področju cen hrane je poudarila napetost, ki jo
povzroča pomanjkanje zanesljive preskrbe s hrano v revnih državah. Zato je treba več
pozornosti nameniti kmetijstvu, ko za večino prebivalstva v državah v razvoju, katerih
75 % je zgoščenih na podeželskih območjih, nudi edino sredstvo za preživetje.

26. Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik

27. Zaključek seje

(Seja se je zaključila ob 23.00)
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