
СРЯДА, 22 СЕПТЕМВРИ 2010 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Откриване на заседанието

(Заседанието се открива в 09,05 ч.)

2. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола

3. Заключения от заседанието на Европейския съвет (16 септември 2010 г.)
(разискване)

Председател.   – Следващата точка е изявления на Европейския съвет и на Комисията:
Заключения от заседанието на Европейския съвет (16 септември 2010 г.).

Херман ван Ромпьой,    председател на Европейския съвет. – (EN) Г-н председател,
заседанието на Европейския съвет на 16 септември беше свикано главно, за да се насочи
вниманието към външните отношения на Съюза. Имахме също така кратко планирано
обсъждане по време на обяда относно специалната група за икономическото управление и
непланирано обсъждане относно положението на ромите. Позволете да разгледам тези
въпроси един по един.

Първо, по отношение на външните работи. Когато встъпих в длъжност преди осем месеца,
докато посещавах нашите столици, забелязах известна степен на разстроеност след срещата
на високо равнище в Копенхаген. Съществуваше усещане, че Европейският съюз е изолиран.
Икономическата ни прогноза не беше добра, докато други икономики по света се разрастваха
бързо. Освен това ние започвахме да разбираме как икономическата сила на
нововъзникващите икономики се превръща в реална политическа власт. Г-20, независимо
че е създадена по инициатива на Европейския съюз, също е знак за тази тенденция, както
и разискването относно представителството в Международния валутен фонд. Това ни засяга:
новите участници не винаги споделят нашите интереси и нашите виждания за света.

Договорът от Лисабон изисква Европейският съвет да дефинира стратегическите интереси
на Съюза и да дава стратегическа насока на работата на другите институции. Доволен съм,
че всички държавни глави и ръководители на правителства се съгласиха да се заемат с това
и да задълбочат ангажираността си относно външната политика на Съюза. Те искат по-голямо
участие на Европейския съвет. Искат да поемат отговорността си като членове на тази
институция на Съюза.

Какво обсъждахме? Струва ми се, че беше наложително първо да разгледаме нашите
стратегически партньорства. Въпросът беше да свържем целите от общ характер с конкретни
средства, да постигнем напредък на място. Затова говорихме накратко как да използваме
най-добре Договора от Лисабон с новата Служба за външна дейност. Бих искал да използвам
тази възможност, за да благодаря на Парламента за неговата работа за постигане на съгласие
по този въпрос.

Как да се уверим, че това, което се прави в Брюксел и в столиците, е насочено в една и съща
посока? Как можем да съгласуваме по-добре различните участници в Брюксел? Как можем
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да обединим различните аспекти на нашите отношения с партньорите – например по време
на срещите на високо равнище – в области като икономика, климат, ценности и сигурност?

Истината е в резултатите. Как работим с партньорите си, поотделно? Задаваме приоритети
на редица належащи въпроси. Нашите основни послания за срещи на високо равнище с
трети държави трябва да бъдат подкрепени с конкретни преговори и отстъпки. От
обсъждането в Европейския съвет си спомням следните други точки:

Първо, това е началото на един процес. Второ, нашите основни послания следва да бъдат
одобрени от Европейския съвет, да бъдат подготвени и реализирани от Съвета по външни
работи, Комисията и върховния представител, така, както вече подготвяме срещите на Г-20
в Европейския съвет. Третата ми бележка е, че в отношенията с нашите партньори „взаимност“
е ключова дума. Можем да говорим и за „идентифициране на взаимни интереси“. Общото
усещане е, че това все още не е така. Всички настояваме за резултати и подпомагане. Трябва
да превърнем целите в конкретни резултати. Имаме стратегически партньори, но ни е
необходима повече стратегия.

Разработили сме идеи относно нашата позиция спрямо Китай и как да ги доразвием
по-нататък. Благодарение на обсъждането в Европейския съвет, когато след две седмици
председателят на Комисията и аз ще се срещнем с китайския министър-председател в
Брюксел, няма да говорим просто от името на „Брюксел“. Можем да говорим и от името на
27-те.

Засегнахме и други предстоящи срещи: срещата на Г-20 на високо равнище в Сеул и срещата
на високо равнище ЕС-САЩ, които ще се проведат през ноември, като и двете са решаващи
по отношение на перспективите пред световната икономика. Ще се подготвим допълнително
за тези срещи на Европейския съвет на 28 и 29 октомври. Френският президент, като
предстоящ председател, очерта някои от идеите си за Г-20 през 2011 г. Той получи нашата
пълна подкрепа за създаване на нова динамика за Г-8/Г-20, като подчерта, че те трябва да
се превърнат в процес, а не само събитие.

Относно Близкия изток: успехът на мирните преговори за Близкия изток е от стратегически
интерес за Европейския съюз. Ние приехме конкретна декларация по този въпрос в
съответствие с нашата обща политика от декември 2009 г. Ние участваме в процеса чрез
Четворката.

Нашите съседи, например Западните Балкани и тяхната европейска перспектива и Източното
партньорство, са от най-голямо значение. Репутацията ни по света започва със стабилността
на собствения ни континент. Ако искаме да бъдем участници на световната сцена, трябва
да участваме и на регионалната.

От сега нататък ще обсъждаме външната политика в Европейския съвет в този дух. Можем
да вдъхваме доверие и да бъдем силни само ако сме единни. Показахме нашето единство в
позицията на 27-те по отношение на допълнителните санкции срещу Иран, която не беше
очевидна, и в много важната резолюция на ООН относно диалога между Сърбия и Косово,
изключително важен за Западните Балкани.

Освен обсъждането на стратегията и нашия цялостен подход, ние стигнахме и до заключение
по два конкретни въпроса: Южна Корея и Пакистан. С това показахме веднага, че
Европейският съюз може да постига резултати по въпроси от огромен стратегически интерес.

Споразумението за свободна търговия с Южна Корея е въпрос от голямо външно значение.
Той засяга жизненоважни отношения с нашия осми по големина търговски партньор и
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освен това с цялата азиатска икономика. Бяхме близо до споразумение в продължение на
три години и го реализираме сега. То ще спести на европейските износители разходи в
размер на 1,6 млрд. евро годишно, така че това са добри новини за нашите експортни
отрасли, а също така и за работните места и растежа в Европа.

Относно Пакистан, ние искаме да окажем максимална подкрепа на тази държава, след като
тя беше засегната толкова тежко от опустошителни наводнения. Повече помощ и повече
търговия; искаме Пакистан да се възстанови веднага и да се развива в икономическо
отношение. Ние ще предоставим значително по-голям пазарен достъп. Катрин Аштън ни
помогна да стигнем до съгласие по отношение на тази важна декларация.

Втора бележка: специалната група. По време на обяда на Европейския съвет говорихме за
икономиката, основата за постигане на политическо влияние. През първата половина на
годината Европейският съвет трябваше да се ангажира с неотложни икономически въпроси.
Нашите икономики вече са в по-добра форма, но работата още не е свършила.

По време на обяда информирах колегите си за напредъка на Специалната група за
икономическото управление. Направих го вчера и тук, в Парламента. Всички държавни и
правителствени ръководители искат работата да продължи и да се запази инерцията.

Имаме широк консенсус по някои от най-важните въпроси като рамката за
макроикономическо наблюдение. Тя ще следи и коригира неравновесията, риска от провали
и различията в конкурентоспособността. Съществува съгласие и за засилване на националните
фискални рамки, за включване на европейските правила за бюджетиране в националните
законодателства и за принципа на така наречения „европейски семестър“. Постигнахме
напредък и по отношение на санкциите, макар че е необходима още работа. Както обясних
подробно на среща със седем от председателите на вашите комисии и лидерите на вашите
групи вчера, това е равносилно на укрепване на икономическите стълбове на нашия
Икономически и валутен съюз.

Въпреки, че някои твърдят, че работата ни в това отношение е бавна, ние на практика
свършихме огромна работа за много кратък период. В сравнение с преговорите за създаването
на Пакта за стабилност и растеж през 1997 г. и преразглеждането му през 2005 г., ние
напредваме много бързо, независимо от сложността на въпросите. Ще представя проект на
глобален доклад пред специалната група на 27 септември. Ще финализираме обсъжданията
в средата на октомври, за да може Европейският съвет да стигне до заключение на заседанията
си на 28 и 29 октомври. Комисията възнамерява да внесе законодателни предложения до
края на септември в съответствие с нейното право на инициатива – предложения, които,
разбира се, се представят пред вашия Парламент за разглеждане и приемане в съответствие
със законодателните процедури.

Тези предложения на Комисията могат да допринесат положително за запазване на
инерцията. Тази пролет спечелихме битката за еврото. Уверен съм, че следващия месец ще
извлечем окончателните правилни поуки от тази криза.

Трета тема: ромите. По време на обяда обсъдихме тема, която е от особен интерес за вас.
Около масата беше постигнат консенсус по пет точки, което не беше изтълкувано като
официално заключение на Съвета.

Първо, една държава-членка има право и задължение да взема мерки, за да поддържа
принципите на правовата държава на своя територия. Второ, Комисията има право, и
всъщност задължение, да гарантира спазване на правото на Съюза от страна на
държавите-членки и има право, и всъщност задължение, да провежда разследвания. Трето,
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взехме под внимание декларацията, направена от председателя на Комисията в навечерието
на Европейския съвет. Четвърто, уважението е основното правило в отношенията между
държавите-членки и Комисията. Пето, на бъдещо заседание на Европейския съвет ще обсъдим
въпроса за интегрирането на ромите.

Забраната на всякаква форма на дискриминация на основание на националност или
етнически произход е основен принцип на Европейския съюз. Зачитането на човешкото
достойнство е една от нашите основни ценности.

Срещите на Европейския съвет не бива да се разглеждат като срещи на високо равнище, а
като редовни – дори рутинни – заседания на институция на Съюза. Всъщност позволете ми
да подчертая в този момент на подновено разискване във вашия Парламент относно метода
на Общността, че Европейският съвет е институция на нашия Съюз, а не друга среща от
рода на Г-8 и Г-20. Той е заложен в институционалната рамка на Европа, но той привнася
в Съюза участие на най-високо политическо равнище от държавите-членки и дава на
държавите-членки усещане за отговорност и участие в Съюза и засилва техния ангажимент
за неговия успех.

Той включва не само държавните и правителствени ръководители, но също така и
председателя на Европейската комисия и върховния представител по въпросите на външните
работи. На него често присъства председателят на Европейската централна банка. След
влизането в сила на Договора от Лисабон той се председателства от някого, който не
представлява едновременно с това една от държавите-членки, а който трябва да работи и в
рамките на Европейския съвет, и в тясно сътрудничество с другите институции, за да търси
съгласие в общ интерес за Европа. Ето защо аз влагам време и енергия за поддържане на
редовни контакти с председателите на другите институции, не на последно място с
председателя на Комисията, ротационното председателство на Съвета, Централната банка,
Еврогрупата и, разбира се, с Вас, г-н председател, наред с лидерите на политическите групи
и председателите на парламентарните комисии, много повече от предвиденото в Договора.

Ние наистина работим за общия интерес на Европа. Усилията, полагани от всички европейски
институции през последните месеци, започват да дават резултати. Нашите икономики се
възстановяват с неочаквани темпове. Доверието се завръща, бавно, но сигурно. Благодаря
на Европейския парламент за неговото сътрудничество за възстановяване на доверието чрез
законодателството за финансовия надзор.

Много държави-членки провеждат програми за реформи. Поднасям почитанията си на
онези национални правителства, които вземат смели мерки при много трудни политически
обстоятелства. В повечето от нашите държави-членки кризата още не е отминала,
по-специално не и областта на заетостта, макар че има подобрение. Вече сме в по-добра
форма, отколкото преди лятото. Остава още много работа. Уважаеми колеги, ние ще я
свършим.

(Ръкопляскания)

Марош Шевчович,    заместник-председател на Комисията. – (EN) Г-н председател, за
Парламента винаги е било съвсем ясно, че една от главните цели на Договора от Лисабон е
да направи ЕС по-силен на международната сцена и Комисията споделя изцяло тази цел.
Максималното издигане на гласа на ЕС е добро за Европа и, убеден съм, добро и за света.
То ни позволява да поддържаме нашите интереси, да защитаваме нашите ценности и да
дадем своя принос към усилията в цял свят за преодоляване на общите предизвикателства,
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от изменението на климата до сигурността, и от недостига на ресурси до измъкване от
икономическата криза.

Ние имаме възможности и имаме отговорности, а Договорът от Лисабон ни дава
инструментите да постигнем целите си и в двата аспекта. Както всички знаем, това е
продължаваща дейност; у дома е необходимо да се научим как да използваме структурите
от Лисабон за постигане на най-добри резултати. Що се отнася до нашите партньори,
необходимо е да покажем, че ЕС е убедителен събеседник. Това не става за една нощ, но
миналата седмица Европейският съвет представляваше важно стъпало по пътя към тази цел.

През деветте месеца след влизането в сила на Договора от Лисабон ние постигнахме
значителен напредък. Баронеса Аштън вече е утвърдена като глас на Европа на световната
арена и с подкрепата на Парламента считам, че скоро ще имаме готова и действаща
Европейска служба за външна дейност. Институциите на ЕС постепенно поеха функциите
на ротационното председателство за представителство и координация.

Европейският съвет определи следващите стъпки както по отношение на процедурата, така
и по отношение на съдържанието. По-специално, имаше признание, че ЕС трябва да направи
повече, за да постигне по-последователна и съгласувана политика по отношение на
стратегическите партньори. Може да започне да се вглежда, по-специално, в Китай. Много
е важно Европейският съвет да се връща редовно към задачата за изграждане на общ подход.
Всички знаем някои от съществуващите проблеми: че подходът с липса на конкретизация,
с разкрасяване, подсказва на нашите партньори, че всъщност не можем да се съгласим
относно това, какво искаме, и че разногласните послания между ЕС и държавите-членки
подкопават общото послание.

Необходимо е да достигнем позиция, при която, когато председателят Ван Ромпьой и
председателят Барозу говорят от името на ЕС на срещи на високо равнище, да го правят с
убедителността, която идва въз основа на истинско единодушие – комбиниран ангажимент
на ЕС и държавите-членки – по отношение на общ дневен ред. Затова Комисията счита, че
беше важна първа стъпка да се признае необходимостта да бъдат установени конкретни
интереси в нашите взаимоотношения с всеки от нашите стратегически партньори, и сега да
знаем как да предадем едно и също последователно послание на нашите партньори по цял
свят.

Необходимо е да започнем да прилагаме този дух към основните срещи на високо равнище
тази есен, с Китай, Индия, Русия и Съединените щати, както и по отношение на Г-20, срещата
Азия-Европа и срещата на високо равнище ЕС-Африка. Всички тези събития се нуждаят от
демократичното измерение, реализирано от интереса на Парламента.

Търговията беше призната като един от основните въпроси. Много силен символ беше, че
в рамките на Европейския съвет беше постигнато съгласие за дългосрочно споразумение за
свободна търговия между ЕС и Корея. Това показва какво е възможно: споразумение, което
не беше лесно, но което носи перспективата за огромни търговски ползи.

Беше постигнато съгласие също така, че трябва да намерим начини чрез търговията да
помогнем на Пакистан. Ние вече правим много под формата на хуманитарна помощ и помощ
за развитие, които ще бъдат от решаващо значение за възстановяването на тази държава.
Но също така е правилно да се каже, че трябва да помогнем на дългосрочните перспективи
на пакистанската икономика чрез търговски мерки и Комисията ще направи конкретни
предложения следващия месец.
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Предстоящото френско председателство на Г-20 и Г-8 също беше определено като особено
добра възможност да се осигури яснота на европейските цели. Комисията е поела ангажимент
да използва това като важна платформа за ЕС през следващата година.

Искам също така да кажа няколко думи по две други теми. Относно икономическото
управление: работата на специалната група, председателствана от председателя Ван Ромпьой,
и подготовката на подробни предложения от Комисията означават, че сме изминали дълъг
път от май до сега. Комисията ще внесе предложенията следващата седмица. Сега е подходящ
момент да стартираме фазата на съвместно решение, за да започнем подробно разглеждане
на законодателните предложения с цел да въведем новата система до средата на следващата
година.

Зная, че Парламентът напълно осъзнава колко е важно да се започне бързо разглеждането
на тези предложения. Пакетът ще има три цели. Първо, да подсили съответствието на
държавите-членки спрямо Пакта за стабилност и растеж. Второ, да разшири икономическото
наблюдение по отношение на неравновесията; и трето, да подобри функционирането на
икономическото наблюдение чрез стимули за съответствие и финансови санкции, които са
постепенни, прилагани справедливо и достатъчно рано, за да действат ефективно. Всичко
това означава подсилване на доверието в нашето икономическо управление, по-специално
в еврозоната. Този дневен ред ще бъде задълбочен още повече, когато специалната група
представи своя окончателен доклад пред Европейския съвет следващия месец.

Накрая, въпросът с ромите. Искам да изтъкна тук само един въпрос: Комисията носи
отговорност като пазител на Договорите. Съвсем наясно сме по отношение на нашите
отговорности. Няма да правим компромиси във връзка със спазването на правото на
Общността и ще защитаваме изцяло нашите европейски ценности. Ние работим, за да
установим дали правото на ЕС относно свободното движение и срещу дискриминацията е
било спазено и сега сме във фазата на правния анализ. Много скоро този анализ ще бъде
разгледан от Колегията на самата Комисия.

Не бива да забравяме обаче една много важна – бих казал съществена – част от това
обсъждане: облекчаване на положението на ромите и тяхната по-добра интеграция. Затова
същевременно ние търсим по какъв начин да проследим нашите предложения от април за
използване на средства на ЕС за оказване на реална помощ за интеграцията на ромите.
Създали сме специална група, която да проучи как можем да предприемем реални стъпки
в подкрепа на приобщаването. Специалната група ще се събере за пръв път тази сутрин и
ще представи първите си заключения до края на тази година. Зная, че Парламентът иска да
бъде редовно информиран за напредъка и Комисията ще прави това.

В заключение, г-н председател, на Европейския съвет беше обсъдено как можем да засилим
нашия капацитет да действаме както във външен, така и във вътрешен план, за да постигнем
по-добри резултати за гражданите на ЕС. По всички тези теми беше показано, че
институциите и инструментите на Съюза работят както е предвидено в Договора. Комисията
очаква с нетърпение да си сътрудничи с Парламента, да задълбочи работата и да осигури
ефективното изпълнение на нашите политики.

Joseph Daul,    от името на групата PPE. – (FR) Г-н Buzek, г-н Ван Ромпьой, г-н Шевчович,
госпожи и господа, Европейският съвет обсъди взаимоотношенията на Съюза с неговите
глобални партньори и икономическото управление. Преди всичко обаче, общественото
мнение се интересува от разискванията относно ромите. Искам да повторя позицията на
моята група по тази точка.
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Първо, всяка държава-членка трябва да спазва европейското право, а Европейската комисия,
пазителят на Договорите, трябва да осигурява това по възможно най-безпристрастния начин.
Всички държави-членки на Съюза са равни пред закона. Това е силата на Европа. При тези
условия ние уважаваме решението на Комисията да поиска разяснения от Франция относно
мерките, които е взела, и не се съмняваме, че Франция ще отговори изключително
внимателно.

Второ, групата на Европейската народна партия (Християндемократи) изразява съжаление
във връзка с езиковите несъответствия, възникнали по причина на този случай, и се надява,
че по такава емблематична тема ценностите на отговорността и солидарността, чиито носител
е Европейският съюз, както и безпристрастието и взаимното уважение, ще продължават да
бъдат кодекс за поведение в отношенията между държавите-членки и европейските
институции.

Накрая, моята група призовава отново за европейски решения – решения на Общността –
които да бъдат дефинирани и приложени, за да бъдат интегрирани всички малцинства в
Европа, защото, както добре знаем, настоящата криза разкри дълбоко безпокойство в
отношенията между тези малцинства и населението в държавите домакини.

Госпожи и господа, макар че всички наши съграждани трябва да могат да упражняват
правата си, те трябва и да спазват своите задължения. Да, движението на хора е правилно,
и Парламентът го е доказвал твърде много, за да се откаже от него сега. От друга страна,
спазването на закона, интегрирането във вашата държава домакин, записването на вашите
деца в училище, осигуряването на присъствието им, и зачитането на благоденствието на
другите са също задължения от които нищо, абсолютно нищо, не трябва да се отнема.

Това е въпросът и това е позицията на групата PPE, позиция, която се основава на принципи
и ценности и която надхвърля предубедената критика, която следва да кажа, беше отправяна
от някои тези дни.

Остават ми две минути, за да разгледам две теми от решаващо значение, които обаче бяха
обсъждани на Европейския съвет миналия петък: нашето място в света и икономическото
управление.

По първата точка, как можем да продължаваме все още да приемаме факта, че макар Европа
да е една от главните световни сили, може би най-уважаваната за подхода й към правата на
човека и многостранността, тя вече няма тежест на световната сцена? Повтарям: ние сме
най-големите донори на Палестина, но не сме на масата на преговорите. Г-н Ван Ромпьой,
трябва да направим така, че това да се промени.

Заключенията на Съвета съдържат някои интересни възможности, които биха могли да се
използват, но както знаем, необходимо ни е реално преразглеждане на нашия начин на
действие, за да направим очаквания рязък скок. Имам предвид политическата воля за
упражняване на влияние като една сила, вместо сбора от 27 противоречащи си дипломации.
Тоест, методът на Общността; в това отношение, г-н Ван Ромпьой, разчитаме на Вас. В това
няма нищо лошо; това е начин да направим Европейския съюз силен и признат по света.

Тук имам предвид нашите човешки ресурси, които трябва да бъдат рационализирани, и
службата за външна дейност е първата крачка в правилната посока. Накрая, имам предвид
нашите финансови ресурси, по-специално в областта на сигурността и отбраната, които
трябва да бъдат изразходвани по-добре, а това изисква от нас да полагаме повече усилия за
събиране на ресурсите на едно място. Далече сме от постигането на това, много далече. Бих
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насърчил държавите-членки през предстоящите месеци да реализират поне някои от целите,
заложени в тези заключения.

По отношение на икономическото управление, накрая, моята група подкрепя първоначалните
действия, предприети от специалната група на г-н Ван Ромпьой, и по-специално стриктното
прилагане на правилата на Пакта за стабилност наред с възпиращото действие на санкциите.
Трябва да извлечем поуките от финансовата криза и от илюзиите, с които се заблуждавахме,
като разделяхме финансовото управление и икономическото и социално управление. Двете
трябва да бъдат свързани.

Martin Schulz,    от името на групата S&D. – (DE) Г-н председател, г-н Ван Рьомпьой,
слушах внимателно изказването Ви, което би могло да се обобщи като „всичко е наред“.
Няма проблеми в Съвета. Признавам, че Вие сте били там, а аз не. Били сте свидетел на
обсъждането отблизо, а аз не. Независимо от това, моето възприемане на Европейския съвет
е донякъде различно от представеното от Вас тук.

Считам, че това, на което станахме свидетели, беше, поне в два случая, бунт на
правителствените ръководители срещу европейската реалност. Четирите свободи,
гарантирани след Маастрихт, са свободното движение на услуги, капитали, стоки и хора.
Аз съм с впечатлението, че в Европейския съюз е необходимо да придаваме поне същата
степен на значимост на свободното движение на хора, каквато и на свободното движение
на капитали. Понякога ми се иска също така по отношение на капитала да се действа също
толкова енергично, колкото по отношение на свободното движение на хора в Европа.

(Ръкопляскания)

Това на което всъщност сме свидетели обаче, и Вие го намекнахте, макар че не го казахте
изрично, е, че в процеса след Лисабон, в който се намираме понастоящем, институциите се
борят за власт. В Съвета виждаме новата институция, представлявана от Вас, тъй като
Европейският съвет, съставен от държавни или правителствени ръководители, съществува
като институция едва след Лисабон. Тази нова институция се опитва да си осигури властова
позиция. Това не е непочтено; всички институции правят същото, но съчетано с това, което
става в Европейския съвет, съществува огромен риск в процеса след Лисабон правомощията,
които бяха прехвърлени на ЕС, правомощията, които бяха предоставени на институциите
на Общността според Договора, да станат предмет на одобрение от Европейския съвет – в
последното си изказване тук описах това като един вид директорско управление. Точно
това не трябва да правим. Не можете, от една страна, както направихте, да обявите, че се
нуждаем от общи европейски декларации, общи европейски действия и единен европейски
фронт например в международната политика, международната дипломация и
международната търговия, докато от друга страна, казвате: но само когато това ме устройва
с оглед на моите национални интереси. Ако не отговаря на националните интереси, ако не
е уместно с оглед на вътрешната политика, тогава не го искаме. Точно това обаче става в
момента в Европейския съюз и, бих добавил, това не е нещо свързано само с едно конкретно
правителство. Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) има най-много
правителства, групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския
парламент също има правителства. Всички правителства реагират по същия начин. Това не
е идеологическа реакция, а институционална. Институционалната опасност означава
опасност за Европа като цяло.

Задачата на Европейския парламент, и следователно това е призив към всички групи, е да
заяви, че искаме това, което г-н Daul описа като метод на Общността, което не е нищо друго
освен транспониране и прилагане на съвместни правомощия за решаване на проблеми, да
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се прилага съгласувано на европейско равнище. Може ли някой тук да си представи, че все
още можем да решим някакъв проблем на валутната политика на национално равнище?
Отговорът е „не“. Могат ли някакви предизвикателства, свързани с климата да бъдат решени
на национално равнище? Не. Може ли проблем на политиката по отношение на световната
търговия да бъде решен само от отделна държава-членка? Разбира се, можем да водим
преговори с Китай като ЕС, като ЕС с население от 500 милиона души и силата на
27 комбинирани национални икономики. Това е едната възможност. Бихме могли и да се
разделим на по-малки звена, като Федерална република Германия, Франция, Латвия, Кипър
и Малта действат поотделно. Това също е възможно. Не мисля, че Китай ще бъде много
впечатлен от това, ако отидете там, г-н Ван Ромпьой. Следователно ни е необходим методът
на Общността и според мен задача на Парламента е да осигури прилагането на този метод
на Общността. Комисията показа за пръв път под формата на декларацията на г-н Барозу
във връзка с въпроса за ромите, че е готова да се бори. Ние ще решим, и всъщност трябва да
решим проблема с ромите. Парламентът ще го реши точно както казахме всички тук:
човешкото достойнство е неприкосновено. Това важи и за сложните малцинства. Затова
няма да се спрем пред въпроса за ромите.

Следващите ни предизвикателства обаче идват от съвсем друго място – финансовата
перспектива – и мога да ви кажа, че в това отношение стратегията за ренационализация ще
срещне широка съпротива от целия Европейски парламент.

(Ръкопляскания)

(Ораторът се съгласява да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта, съгласно
член 149, параграф 8)

Krisztina Morvai (NI).   – (EN) Г-н председател, моят въпрос към г-н Schulz е много прост:
как може идеите и вижданията на гражданите в нашите държави-членки на национално
равнище да бъдат напълно пренебрегвани? Според него, доколко е в съответствие с основните
идеи на демокрацията това, че решенията на равнище ЕС, обикновено от лица, които не са
избирани, могат да надделеят над волята на гражданите? Считам, че това е много прост
въпрос.

Martin Schulz,    от името на групата S&D. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа,
всяка държава, която се основава на принципите на правовата държава, е задължена да
осигурява прилагането на правото, което е в нейната сфера на компетентност. Затова съм
сто процента съгласен с хората, които казват: когато има проблеми в отделни случаи с
отделни граждани, независимо от коя държава идват в държава-членка на ЕС, тази
държава-членка и нейните органи са длъжни да се справят с тези проблеми и ако тези
проблеми са от престъпен характер, тогава те са длъжни да започнат наказателно
производство в това отношение.

И обратното, това важи и за прилагането на нашето общо право на Европейския съюз.
Държавите, които се основават на принципите на правовата държава и са членки на тази
правна общност, са длъжни също така да приемат правото на Европейския съюз и когато е
необходимо, да го прилагат. Точно за това призоваваме в този конкретен случай с ромите.
Нищо повече.

(Ръкопляскания)

Guy Verhofstadt,    от името на групата ALDE. – (EN) Г-н председател, преди всичко
искам да благодаря на председателя Ван Ромпьой за доклада относно това важно заседание
на Съвета. Искам да започна с последната част от неговото изявление, с въпроса за ромите.
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Бих казал съвсем ясно и лично на моя колега от групата PPE, г-н Daul, че Комисията е
действала правилно по въпроса за ромите и не бива да я критикуваме. Трябва да помогнем
на Комисията в тази борба. Призовавам Комисията да се придържа към гледната си точка,
защото това, пред което сме изправени днес, е основен въпрос.

Ценностите са също толкова важни, колкото и пазарните правила в Европейския съюз, и е
важно всеки да разбира, че Комисията се отнася равнопоставено към всяка държава-членка
– била тя по-малка или по-голяма. Когато става въпрос за ценности, няма разлика между
малки и големи държави-членки. Всички трябва да прилагат едни и същи правила.

За съжаление, вярно е, че европейската среща на високо равнище беше малко обсебена от
този въпрос, но това се случва в политиката. Със сигурност в Европа нещата понякога биват
обсебвани от темата на деня. Естествено, това е жалко, защото по въпроса за икономическото
управление нямаме време за губене. Не можем да си позволим да се изправим пред нова
икономическа и финансова криза, без да бъдат въведени тези нови инструменти за
икономическо управление.

Знаем, че валутен стълб не може да действа без икономически стълб. Ако погледнете
спредовете днес, спредовете между германските лихвени проценти и другите лихвени
проценти са все още много големи. Необходим ни е пакет за икономическо управление,
който да бъде внесен колкото е възможно по-скоро, и се надявам, че Комисията ще предложи
такъв, както обеща, на 29 септември.

По мое мнение, за да заслужи доверие, защото това е най-важно, този пакет трябва да
отговори на и да изпълни три основни условия. Г-н Ван Ромпьой, първото условие, което
Вие винаги защитавате, е не само прилагане на фискален надзор, но и подобряване на
макроикономическото наблюдение, защото това е поуката от кризата с гръцкия дълг. Не
става въпрос само за Пакта за стабилност и растеж, а също така и за състоянието на
икономиката в тази държава.

Второто условие е, че пакетът следва да съдържа ефективни санкции. Лично аз считам, че
най-добрият начин да се направи това е първо, чрез постепенни санкции; второ, трябва да
има комбинация от финансови наказания и политически наказания – не избор между едното
или другото, а комбинация от двете; трето, в някои случаи това може да означава и временно
отнемане на правото на глас на онези, които нарушават правилата. Това е така в нормалния
живот и трябва да се приложи и в политическия живот, бих казал.

Третото и последно условие по мое мнение е, че спусъкът трябва да бъде в ръцете на
Комисията и ЕЦБ. Уверен съм, и вече съм го казвал неколкократно, че надзорът от страна
на държавите-членки просто не действа. Не подейства с Договора от Лисабон, не подейства
с Пакта за стабилност и няма да подейства и в бъдеще. Видяхме това по отношение на
Германия и Франция, които не приложиха Пакта за стабилност през 2005 г. и просто
промениха Пакта за стабилност в този момент. Това ще се случи отново в бъдеще, така че
спусъкът трябва да бъде в ръцете на Комисията. Надявам се, че на 29 септември също въз
основа на работата на специалната група, един надежден пакет ще бъде сложен на масата
и в Съвета, и в Парламента.

Rebecca Harms,    от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател, г-н Ван Ромпьой,
сега слушам доклада за последната среща на високо равнище, която не следва да наричаме
среща на високо равнище, защото беше заседание на Съвета, за трети път. Дори публичният
доклад ме кара да мисля, че Вие и ние живеем в различни галактики. Това, което очаквам,
когато държавните ръководители от Европейския съюз се съберат в Брюксел заедно с
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министрите на външните работи по време на продължителна и опасна криза, е доста различно
от това, което Вие представихте. Колкото и често да проповядвате за успеха на тази среща
на високо равнище, която можем да наричаме само заседание на Съвета, пак бих казала, че
всъщност не сте постигнали нищо. Вашата роля, по-специално, г-н Ван Ромпьой, като човек,
който трябва да поведе специалната група по пътища за излизане от икономическата и
финансова криза и към повече икономическо управление в Европа, е нещо, върху което сте
длъжен да се замислите.

Радвам се да чуя, че Комисията вече не участва в тази игра на прехвърляне на власт и влияние
към държавите-членки, и че дори още този месец Комисията ще представи предложения
за формата, която би могло да приеме общото икономическо управление в Брюксел. Оставам
с впечатлението, че между другото Вашата почти маниакална съсредоточеност върху
механизмите за наказание, които изобщо не биха били възможни без изменение на договора,
всъщност само е довела до положението днес между държавите-членки, при което ние сме
съгласни да сме на различно мнение, но напредъкът към целта за „повече общо управление“
не е нещо, за което можете да си съставите мнение.

Бих искала да спрете преструвките, защото това е изключително вредно за възприемането
на европейската политика по време на криза. Във Вашата роля имате конкретна отговорност
за облика на европейската политика. Макар че това е трудна роля, с която сте се нагърбили
в резултат от Договора от Лисабон и неговите приумици, впечатлението ми е, че няма да
изпълните тези претенции, че полагате действителни усилия за постигане на повече обща
политика.

Що се отнася до ромите, не съм съгласна с факта, че е имало едностранно извинение от г-жа
Рединг. Все още очаквам французите да обяснят как могат да представят открито лъжи на
Комисията тези дни. Наистина не мога да разбера защо това да не заслужава извинение.

(Ръкопляскания)

Доволна съм, и за мен това е най-доброто, което се получи от срещата на високо равнище,
че г-н Барозу демонстрира подкрепа за г-жа Рединг. Тези процедури за нарушаване на
договора трябва да бъдат започнати. Те могат да бъдат започнати и цялостно. Само за да
продължа идеята, която всъщност водеше г-жа Рединг: това, което ме безпокои е фактът, че
във време на голяма несигурност, на икономическа криза, финансова криза и несигурни
перспективи и нарастваща бедност в Европейския съюз държавни ръководители като г-н
Саркози и дори г-н Берлускони, бих могла да назова други, но това са водещите действащи
лица на държавно равнище в това отношение в Европейския съюз, превръщат своите
проблеми на вътрешната политика и своята некомпетентност в политика по време на криза.
Те се крият зад политика, която се връща към репертоар на расова нетърпимост и ксенофобия.

Считам, че следва, и всъщност трябва, да си припомним миналия век тук, в Европа.

(Ръкопляскания)

Timothy Kirkhope,    от името на групата ECR. – (EN) Г-н председател, искам да се спра
на две конкретни точки, преди да премина към моята главна конкретна точка. Първо, бих
искал да поздравя Съвета за неговата съсредоточеност върху подобряването на
икономическото управление в Европа. Второ, по отношение на ромите, искам да поясня,
че настоявахме много да получим съвсем ясна юридическа декларация от пазителя на
договора, Комисията. Докато не получим такава, трябва да кажа, че атаките срещу французите
от някои политически кръгове сами по себе си не са много поучителни или полезни за
европейското единство.
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Тази сутрин обаче искам да говоря за декларацията относно Пакистан, партньор от
Общността на три държави-членки на Европейския съюз и стратегически съюзник на Съюза.
Ние приветстваме постигнатия напредък в предоставянето на неотложна помощ за Пакистан
и сме доволни, че Съветът се съгласи, че е необходим цялостен пакет от мерки за
възстановяването и развитието на Пакистан.

Помощта за развитие за Пакистан, както и за други места, е жизненоважна и новото
коалиционно правителство на Обединеното кралство е гордо със своя ангажимент да
изразходва 0,7% от БНД за задгранична помощ до 2013 г. И да, г-н Schulz, коалиционното
правителство в Обединеното кралство включва консерватори и либерали – само за да
допълня протокола.

Но помощта е само едната страна на монетата. Бъдещето на развиващия се свят в дългосрочна
перспектива зависи от способността на всяка нация да създаде здрава, динамична търговска
икономика. Убеден съм, че намерението да се предостави на Пакистан разширен пазарен
достъп чрез незабавно намаляване на митата върху ключови стоки за внос в ЕС е важна
стъпка, макар че съжалявам, че политиката ще е необходимо да бъде по-скоро ограничена
във времето, отколкото да стане правило.

Независимо от това, призивът за установяване на важно ново търговско партньорство между
Европа и Пакистан беше смело предложение на министър-председателя на Обединеното
кралство Дейвид Камерън, което беше следвано с решителност от министъра на търговията
от коалицията Ед Дейви. Опасявам се обаче, че необходимостта да се вземе предвид
чувствителността на отраслите, спомената в декларацията, ще превърне една драматична
инициатива в нещо като плаха полумярка. Предвид тежкото положение на народа на
Пакистан, такова предателство би било срамно. Затова ние в моята група ще следим отблизо,
за да се уверим, че амбицията на декларацията няма да бъде пресечена от някакъв егоистичен
протекционизъм.

Patrick Le Hyaric,    от името на групата GUE/NGL. – (FR) Г-н председател, госпожи и
господа, единственият аспект на Европейския съвет, върху който ще бъде насочено
вниманието от средствата за масово осведомяване, е зловещата полемика на френския
президент срещу Комисията в защита на организирания във Франция лов срещу част от
европейското население, ромите.

В името на универсалните ценности, универсалните ценности на правата на човека, френското
правителство, но и други, трябва незабавно да спрат това дамгосване и тези отблъскващи
експулсирания. По същия начин Конфедеративната група на Европейската обединена левица
– Северна зелена левица изисква така наречената Директива за връщане от юни 2008 г.,
наричана още Директивата на срама, както и споразумението за партньорство, което
позволява експулсирането на пакистански бежанци, да бъдат отменени.

Освен това, кои конкретни европейски инициативи възнамерявате да използвате, г-н Ван
Ромпьой, за да измъкнете най-после ромското население от бедността и нищетата? Тази
политика срещу мигрантите унищожава моралното и политическото влияние, което Европа
би могла да има по света.

Бих добавил, че антиевропейският популизъм унижава политиката и насърчава
ксенофобията, национализма и фундаментализма, и подхранва онова, което Бертолд Брехт
наричаше „грозния звяр“. Освен това в Европейския съвет вие отново излязохте със
заключения, които са много неблагоприятни за народите на Европа и за самата европейска
идея.
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Ще спомена няколко примера. Точно в момента, когато ултралиберализмът тласка света
към криза, вие решихте, цитирам вашия текст, да допуснете „амбициозни споразумения за
свободна търговия“. Решихте да ускорите изграждането на трансатлантически пазар, тоест
равняването на нашите стандарти с тези на Съединените щати и по-голяма ангажираност
в НАТО.

Г-н Ван Ромпьой, политиката на свободна търговия, подчинението на Съединените щати и
милитаризмът, който предлагате, ще унищожат Европа. Вие споменавате във връзка с
външната политика плана, цитирам, за „ясни стратегически насоки“, но за какво точно става
дума? Не следва ли една добра външна политика да включва, както твърди групата GUE/NGL,
ангажирането с действия срещу бедността и глада, премахването на дълговете, установяването
на суверенитет по отношение на храните, разоръжаване и мир? Не следва ли да включва
енергични действия за осигуряване на успешна среща на върха в Канкун по въпросите на
климата?

Защо, след като дори вашият текст посочва, че ние сме главната търговска зона, не се
ангажираме с данъчно облагане на финансовите транзакции? Какво възнамерявате да правите,
освен че създадохте този безсъдържателен текст, за да се уверите, че диалогът между Израел
и Палестина има успех? Забелязвам, че не говорите за границите от 1967 г., нито за Източен
Ерусалим като столица и че сте невероятно благосклонен към израелската колонизация.

Накрая, решихте да наложите желязната пета на строгите мерки за икономии, които
наложихте чрез така наречения от вас европейски семестър: надзор със заплаха от санкции
срещу държавите-членки. Защо скривате факта, че дългът на държавите-членки се е увеличил
не поради прекомерни социални разходи, а заради постоянната подкрепа за силите на
парите? Защо няма големи промишлени проекти, проекти за услуги или селскостопански
проекти на нова основа и в сътрудничество, които би могло да насърчи заетостта?

Бих искал да знам на какво правно основание възнамерявате да прилагате такива санкции,
които още повече ще влошат положението на държавите-членки и на народите. Намираме
с в Европейската година за борба с бедността. Кои са инициативите и действията, които
отговарят на този призив?

Niki Tzavela,    от името на групата EFD. – (EL) Г-н председател, що се отнася до въпроса
за ромите, не считам, че проблемът е в депортирането на роми от Франция. Проблемът е в
нечовешките условия, при които живеят ромите в повечето държави в Европа.

Затова, вместо да правим прибързани оценки в момента, предвид това, че ромите са етническо
малцинство във всяка държава в Европа, ние следва да изготвим и предложим паневропейски
план и паневропейска програма за ромите като част от нашите действия по отношение на
социалното изключване. Депортирането е само един аспект на проблема. Проблемът са
условията, при които живеят ромите.

Сега, що се отнася до заключенията на Европейския съвет, вие сте поставили европейските
външни отношения на базата на взаимни интереси. Несъмнено Китай, който има резерв от
2,5 трилиона щатски долара и се стреми да инвестира в Европа, предлага много интересен
съюз. Затова възнамерявате ли след срещата на високо равнище ЕС-Китай да премахнете
препятствията, които Европа е поставила в отношенията си с Китай, особено по отношение
на правата на човека и отношенията с Иран?

Frank Vanhecke (NI).   – (NL) Фактическият официален дневен ред на срещата на високо
равнище миналата седмица беше очевидно напълно засенчен от този пример като по учебник
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за умопомрачена политическа коректност, изключително глупавото избухване на члена на
Комисията Вивиан Рединг срещу френската политика по отношение на ромите.

Крайно време беше Европейската комисия да бъде поставена на мястото й в това отношение.
Държавите-членки имат правото, всъщност не само правото, но и задължението, да вземат
мерки срещу такова неприемливо безобразие, срещу фактически детски труд и липса на
грижи за децата и срещу незаконната имиграция. Те имат задължението да защитават своите
граждани.

Да се преструваме, че ромите/циганите не са проблем, няма да помогне с нищо за решаване
на проблемите ни. Бих искал да знам какво би казала Европейската комисия, ако един
ромски катун се настани на еспланадата на Берлемон. Белгийското председателство на
Европейския съвет, а също така и г-н Ван Ромпьой, така нареченият председател на Съвета,
отново продължават да парадират с безсмислени изявления, говорят ту така, ту иначе и
използват особено неясен език, но бяха напълно безхарактерни в разискванията. Ние
всъщност съвсем свикнахме с това.

Мога само да заключа, и изглежда, че съм в много малко малцинство с това заключение, че
благодарение по-специално на Франция и Италия последната среща на високо равнище на
Европейския съвет беше един от онези редки случаи, когато беше изразено противопоставяне
на завземането на властта от политически назначени длъжностни лица на Европейската
комисия. По изключение, една среща на високо равнище, която не беше лоша за Европа.

Председател.   – Г-н председател на Европейския съвет, предполагам, че искате да кажете
няколко думи.

Херман Ван Ромпьой,    председател на Европейския съвет. – (FR) Г-н председател, госпожи
и господа, бих искал съвсем накратко да кажа няколко думи в отговор.

Винаги има различни начини за представяне на нещата. Човек може да допусне да бъде
воден от възприятията си, или да се води от постиженията и фактите. Аз съм от този тип
хора, които предпочитат да се придържат към постиженията, реалностите и фактите.

Какво направихме през тези първи осем месеца на годината, с една нова Комисия и нови
институции след влизането в сила на Договора от Лисабон?

Успяхме да постигнем съгласие по важния финансов надзор – по една изключително важна
реформа – със съдействието на Парламента, разбира се. Постигнахме съгласие след
продължителни преговори по отношение на външната дейност, за Службата за външна
дейност, ново министерство на външните работи, нова дипломатическа служба на
Европейския съюз. Това са две изключително важни постижения в контекста на сложна
институционална архитектура, но такава, каквато искахме.

Постигнахме съгласие за важен пакет в помощ на Гърция, за да оцелее. Договорихме пакет
от 110 млрд. евро, съчетан с изключително важна програма за реформи, която сега се
осъществява, въпреки големите трудности, които среща гръцкото правителство. Договорихме
пакет от 750 млрд. евро финансова подкрепа за непредвидени случаи – при определени
условия, разбира се – който успокои пазарите и създаде нови перспективи.

По инициатива на Съюза се провеждат важни реформи и аз със сигурност зная, че има
възражения срещу тях и в държавите, и извън тях. Важни реформи се провеждат в доста
европейски държави. Без натиска, оказван от институциите, това не би станало толкова
бързо.
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По отношение на външната политика, повтарям, следвайки Съвета за сигурност, стигнахме
до съгласие между 27-те относно санкциите срещу Иран, относно допълнителните санкции,
което в никакъв случай не беше лесно.

Постигнахме съгласие за резолюция между 27-те относно диалога между Сърбия и Косово,
а както добре знаете, пет европейски държави не признават Косово. Този диалог е
изключително важен за стабилността и мира в този район, който е и европейски район и
който трябва да има европейска перспектива.

Накрая, постигнахме съгласие за търговско споразумение с Южна Корея. Постигнахме
съгласие за пакет за подкрепа, не само финансова, но и търговска подкрепа, за Пакистан.

Постигнахме съгласие за глобален подход към Близкия изток. През декември 2009 г.
разработихме обща позиция на 27-те относно един от най-спорните региони в света, Близкия
изток. Добавихме нова декларация, която беше приета от Четворката преди няколко дни.

Всичко това беше направено. Това са постижения; това са факти; и аз се придържам към
фактите.

Що се отнася до специалната група: не, не работим твърде бавно. Започнахме през май, сега
е септември. За няколко месеца направихме няколко големи крачки напред. Освен това ще
завършим нашата работа не през декември, както се предвиждаше, а в края на октомври.
Уверявам ви, че ще мога да докладвам тук за качествено важни заключения на специалната
група. Няма проблем между нас и Комисията. Работим ръка за ръка, за да получим добри
резултати. Няма институционално съперничество.

По отношение на проблема с ромите, бих повторил петте точки, които не са заключения
на Съвета като такива, но по които има широк консенсус. Сега очакваме разследването на
Комисията. Не трябва да правим предварителни отсъждания. Бих отбелязал също така, че
както беше поискано на Европейския съвет, Комисията започна работа по разработването
на план за по-добро интегриране на определени малцинства, включително ромите, в
Европейския съюз.

Ще добавя няколко думи на нидерландски, който е език на малцинство, разбира се, но
можем да го слушаме от време на време.

(NL) Считам, че въпреки всичко, резултатите от тези първи няколко месеца при
изключително трудни обстоятелства са положителни. Никога не сме очаквали
икономическият растеж да се възстанови толкова бързо. Може да е крехък и това може да
е само началото, но ако някой беше казал преди няколко месеца, че една държава-членка
ще постигне икономически ръст от 3,5%, и че средният европейски ръст ще бъде
приблизително 1,5%, никой не би му повярвал.

Редица държави създават програми за реформи при изключително трудни политически и
социални условия, и това, което ние правим, е създаване на нов тип икономическо управление
за Европа.

Днес, и казвам това предпазливо, икономическото положение, и дори положението на
пазара на труда, е по-добро, отколкото преди няколко месеца. Това не стана случайно, но
ние го направихме благодарение на съвместните ни усилия. Но работата ни съвсем не е
свършила. По мое мнение, и това ще последното, което ще кажа, много малко европейски
граждани днес се интересуват от нашите разправии за това, кой метод е най-добър. Според
мен, макар че методът на Общността би могъл, разбира се, да бъде най-подходящият метод,
нашите граждани очакват преди всичко да видят резултатите от нашата политика. Те очакват
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най-вече бъдеще. Ако бъдещето е по-добро, следва да направим публично изявление в този
смисъл, за да могат европейските граждани отново да имат доверие в нас. Това ще се окаже
важен принос, не само в подкрепа на европейската идея, но и важен принос за икономически
растеж.

Аз съм човек, който се придържа към фактите и не се разсейвам със субективни впечатления.
Фактите доказват, че през последните осем месеца ние и всички наши институции сме
постигнали напредък чрез съвместни усилия и че сме се насочили в правилната посока.
Задачата ни през предстоящите месеци ще бъде да поддържаме по-точен курс в тази посока.

Марош Шевчович,    заместник-председател на Комисията. – (EN) Г-н председател, само
един бърз отговор на изявленията на политическите лидери.

Първо, въпросът за ромите: тук отново искам да уверя Парламента, че Комисията ще следва
две насоки в работата си. Първата е много изчерпателен, точен правен анализ на ситуацията,
а втората е подкрепа за интеграцията на ромите.

Както знаете, всички ние призоваваме отдавна за европейско решение и Комисията свърши
много работа с испанското председателство. Организирахме специална среща на министри
на високо равнище по този въпрос в Кордоба, макар че всички знаем, че участието не беше
най-доброто.

Затова, нека да използваме тази възможност, това разискване, за да съживим целия процес,
да започнем отново да мислим как да използваме по-добре ресурсите и инструментите си
в бъдеще. Съвсем ясно е, че ни е необходим европейски консенсус по този въпрос;
необходими са ни подкрепата и ангажираността на европейските институции, на национални
и местни органи, и на гражданското общество, необходимо е да се движим с всички сили
в една посока. Само по този начин ще можем да се доближим до положително решение за
тежкото положение на ромите в Европа.

По отношение на предложенията за икономическото управление, бих искал също да уверя
политическите лидери, че нашите предложения ще бъдат насочени към
макроикономическите неравновесия чрез по-голямо наблюдение. Ние ще предложим
укрепване на националните фискални рамки и укрепване на Пакта за стабилност и растеж,
по-специално, чрез съсредоточаване върху намаляване на дълга и устойчивост, и чрез повече
внимание за превенцията.

И така, като цяло, на 29 септември ще предложим пакет от пет предложения за регламент
и едно за директива. Приоритетите, споменати тук от политическите лидери, ще бъдат
отразени по същество в пакета от предложения, който ще ви бъде представен много скоро.

По отношение на Пакистан направихме много. Станахме основен международен донор за
Пакистан. Нашата роля там е много призната, но е много ясно, че тя представлява само
първите стъпки за подпомагане на Пакистан. Необходимо е да бъдем ангажирани повече,
трябва да бъдем по-последователни и трябва да съчетаваме хуманитарната помощ с помощ
за развитие, с разширен търговски достъп до европейския пазар за продукти на Пакистан.

Сега трябва да се съсредоточим върху мерките, които можем да вземем колкото е възможно
по-бързо, и че те трябва да са съвместими с правилата на СТО и ни е необходима подкрепата
на нашите партньори от СТО. Също така търсим начини как да преценим правото на
включване на Пакистан в Разширената обща система за преференции (GSP plus) за 2014 г.
Това би било мярка в дългосрочна перспектива, която считам, че би помогнала на Пакистан
и бързото му и успешно възстановяване.
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По отношение на Близкия изток, напълно се признава в Парламента, в Съвета, в Европейския
съвет и в Комисията, че това е абсолютно най-голям приоритет на световната политическа
сцена. Бих искал също така да уверя всички вас, че баронеса Аштън е ясно и силно
ангажирана в процеса. Тя информира редовно Колегията на Комисията за това, как можем
да сътрудничим и да предприемем още повече действия в бъдеще, и поддържа ежедневни
контакти с всички главни лидери в този процес.

Както каза г-н Daul, ролята на ЕС за ускоряване на този процес е съществена. Мога да ви
уверя от името на Комисията, и сигурен съм, от името на г-жа Аштън, че ще положим всички
усилия и ще играем важна роля в този процес.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Г-н председател, г-н Ван Ромпьой, Вие съвсем правилно казахте,
че европейският гражданин очаква резултати и бъдеще. Първата предпоставка това да стане
реалност е да говорим с един глас, със сигурност в светлината на предстоящите срещи на
високо равнище с Азия и президента Обама през идващите седмици. Когато става въпрос
да се говори с един глас, Вие сте лицето, което неизбежно може да действа като изразител
на общото мнение.

Разбира се, един от абсолютните приоритети пред идващите месеци ще бъде дебатът за
климата. Ние, като Европейски съюз, следва да имаме смелостта да сложим на масата нови
инициативи. Тук имам предвид преди всичко общия подход към финансовите транзакции,
известен като подхода на Робин Худ. Вие бихте могли да бъдете новия Робин Худ! Това
трябва да Ви даде средствата за инвестиции във възобновяеми източници на енергия и
енергоспестяване, не само в Европа, но и в Африка, защото Вие знаете не по-зле от нас, че
сме се ангажирали с рязкото намаляване на бедността в Африка. Инвестициите в устойчива
енергетика могат да бъдат едни от най-ефективните инструменти за постигане на тази цел.
Освен това не следва да оставяме терена в Африка открит само за азиатците, за китайците.

Според мен направихте безпогрешна първа обиколка. Преди една година някои хора казаха,
че очакват много малко от вас, защото в техните очи вие бяхте неизвестна величина. Днес
считам, че можем да кажем, и онези, които Ви отписаха тогава, споделят това мнение, че
през последните месеци Европейският съюз постигна значителен напредък и че издържахме
на икономическата и финансова буря. Бих казал: най-доброто предстои! В крайна сметка,
това очакваме от Вас. Благодаря Ви и Ви желая успех.

Véronique De Keyser (S&D).   – (FR) Г-н председател, моята благодарност към
председателите. Вярно е, че очаквахме Съвет по икономическото управление, но всъщност
получихме проблема с ромите.

Вече говорихме надълго и нашироко за инцидента с г-жа Рединг, но независимо от това аз
бих искала да добавя нещо. Ние подкрепяме нейните изявления и като форма, и като
съдържание. Що се отнася до формата, бих искала да обясня какво имам предвид. Не можем
да оставим Втората световна война в историята, защото няма да извлечем никакви поуки
от нея. В края на краищата не трябва да забравяме, че цигани, също както евреи,
хомосексуалисти и комунисти, са били в лагерите. Били са избивани.

Г-жа Рединг е права като казва, че от този момент, от този определен момент ние сме взели
решение в полза на Европа и мира и никога повече да не проявяваме дискриминация на
основание на расата. Ние стоим зад това. Подкрепяме Комисията, оценяваме нейната роля
като пазител на Договорите и също казваме, както казаха и други: „големите и малките
държави“.
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Бих искала да ви кажа обаче, че след това заседание на Съвета да виждам надигането на
национализма беше едва ли не ужасяващо преживяване за мен. Това е трайно ехо от 30-те
години на миналия век. Трябва да внимаваме за това утре.

Относно икономическото управление, съвсем набързо, Вие ни казахте, г-н Ван Ромпьой, че
специалната група има напредък и ще има заключения през октомври. Бих казала само това:
вие ще въвеждате механизми за надзор в съответствие с най-стриктната политика на
финансова ортодоксалност, но вие ни казахте: „Да, но социалните аспекти, пенсиите и
социалните параметри в тези рамки са все въпроси за държавите-членки“.

Не такова е мнението на моята група. Мнението на моята група е, че трябва да мислим за
надзора докато въвеждаме в него социални параметри. Не можем да направим Европа срещу
гражданите. Това също ще бъде опасно.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Г-н председател, разбира се, това беше
заседание на Европейския съвет, което се съсредоточи наред с други неща върху външната
политика. Почти по същото време в Генералната асамблея на Организацията на обединените
нации Китай и множество развиващи се страни гласуваха против предоставянето на
специален статут на Вас, г-н Ван Ромпьой, а също така и на баронеса Аштън. Това трябва да
бъде разгледано с Китай на срещата на високо равнище на 6 октомври и е необходимо да
бъде обсъдено по недвусмислен начин. То обаче показва съвсем ясно реалното положение:
Европейският съюз все още има да извърви дълъг път, за да постигне политическа власт.
Понастоящем ние сме икономическа сила и по тази причина гражданите очакват от нас да
направим нещо в тази област, за да се борим с икономическата криза.

Това ме довежда до специалната група. Г-н Ван Ромпьой, Вие казахте, че има широк
консенсус. В края на месеца този консенсус ще бъде подложен на изпитание. На 29 септември
Комисията ще представи своите документи. Вие вече казахте, че ще представите проект на
27 септември. Надявам се, че тези документи ще бъдат съгласувани помежду си в известна
степен. Между другото, бих Ви препоръчал да говорите нидерландски по-често; Вашето
изявление относно метода на Общността ми достави голямо удоволствие.

Що се отнася до макроикономическото наблюдение, очевидно има консенсус в специалната
група – чудесно! Мониторинг на националните фискални политики в рамките на
„европейския семестър“ – това е нещо добро, което ние изрично приветстваме. Що се отнася
до санкциите, Вие казахте, че е необходима още работа. Всички знаем какво означава това:
няма консенсус. Следователно изпитанието ще дойде в края на месеца.

Защо като Парламент ние настояваме толкова много за метода на Общността? Г-н Schulz
току-що спомена това. Ние все още сме в процес на оценяване на механиката от Лисабон.
Критичната точка обаче е следната: Европейският съвет сега е орган на Европейския съюз.
Какво означава това от гледна точка на неговото разбиране за самия себе си още не знаем
точно. Често ни се струва, че той е само събиране на държавите-членки, представляващи
само своите национални интереси. Един национален интерес е много ясен: този на
Обединеното кралство, който е да има колкото е възможно по-малко регулиране във
финансовия сектор. Методът на Общността представлява единствения ни шанс интересите
на Европа като цяло да надделеят над отделните национални интереси. Ето защо Парламентът
настоява за прилагането на метода на Общността. В светлината на Вашите изявления на
нидерландски, аз съм доволен, че Вие гледате на нещата по същия начин.

Jill Evans (Verts/ALE).   – (EN) Г-н председател, това е решаващ момент, в който е
необходимо Европейският съюз да покаже своето лидерство в глобален аспект, особено по
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отношение на изменението на климата и борбата с бедността, но също така и по отношение
на управлението, вътрешно. Този въпрос обхваща много повече отколкото само
държавите-членки.

Трябва да подобрим управлението на множество равнища, за да преодолеем недостига на
управление в Договора от Лисабон, а това означава цялостен подход в целия ЕС, който
признава значението на всички региони и равнища на управление под държавното. Това
означава също така ясно потвърждаване на целта за намаляване на регионалните неравенства.

Очаквам с нетърпение да приветствам с „добре дошъл“ председателя Барозу в моя избирателен
район в Уелс следващата седмица. Три четвърти от Уелс получават средства от структурните
фондове за борба с едни от най-високите равнища на бедност в Европа. Очаквам да му
покажа колко е важно финансирането за нашата икономика и нашите общности.

За да продължи този напредък в този и много други региони, регионалното финансиране
не бива да бъде национализирано в държавите-членки, и аз настоятелно призовавам Съвета
и Комисията да не застрашават тази помощ от Европейския съюз за дългосрочно устойчиво
развитие.

Derk Jan Eppink (ECR).   – (EN) Г-н председател, бих искал да помоля г-н Verhofstadt да
остане в залата. Ромите са дълбоко вкоренен социален проблем в Европа и бих искал да
предупредя, че има твърде много лицемерие. Чухме твърде общите изявления на г-н
Verhofstadt на предишната пленарна сесия. Той обвини г-н Саркози в неща, които самият
той е правил. През 1999 г. г-н Verhofstadt като министър-председател депортира групи
роми обратно в Словакия. Те бяха изселвани на групи. Белгия беше осъдена от Европейския
съд по правата на човека. Неправителствените организации протестираха срещу нея.

Госпожи и господа, Парламентът има право да знае. Хората имат право да знаят и затова
казвам това. Имаме твърде общи изявления за всичко – това е причината, поради която г-н
Verhofstadt не слуша, защото не иска да му бъде напомняно. Точно това правя и точно за
това съм избран: да му напомням какво направи. Ако имаше Нобелова награда за лицемерие,
съвсем сигурен съм, че г-н Verhofstadt щеше безусловно да я спечели.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, бих дал наградата за
лицемерие и на г-жа Рединг, която забрави да опише, поне според текстовете, положението
на ромите във Великото херцогство Люксембург, където проблемът с изгонването на ромите
не съществува просто защото установяването на ромски катуни не е позволено от закона;
забранено е. И така, има много различни „Европи“.

Надявам се, че това е показателно за това, какво предстои: на този Европейски съвет най-после
държавните или правителствени ръководители се почувстваха принудени да дадат на
Европейската комисия ясен урок по патриотизъм. Комисията не трябва дори чрез членовете
си да допуска да обижда държави-членки, по-конкретно държава-членка като Франция,
която може да ни даде урок по концепциите за свобода и хуманизъм.

Има огромна разлика между това, което наричате европейско право, и правото на народите.
Европейското право е може би правото да влизате в чужди домове и да крадете, да не
изпращате децата си на училище и да ги експлоатирате, което бе потвърдено не от расистки
популизъм, а – според „Льо Монд“– както бе потвърдено от министър-председателя на
Румъния по време на „déjeuner de fiel“ („горчивия като жлъчка обяд“) на 16 септември.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Г-н председател, преди две седмици Парламентът прие
една смешна резолюция, която обвиняваше Франция във всякакви неща и я призна за
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виновна без съд. Беше любопитна ситуация, в която Европейският парламент се постави на
мястото на съдията и съдебните заседатели. След това дойде членът на Комисията Рединг
да прави сравнения с Втората световна война, дори преди да са известни фактите.

Има нещо фундаментално погрешно в Европейския съюз, след като законодателната и
изпълнителната власт подминават съдебната власт и започват да издават присъди без да
познават фактите по въпроса. Нидерландската Партия на свободата (PVV) се надяваше, че
европейските институции ще реагират на експулсирането с малко повече познаване на
правните и демократичните обичаи. В крайна сметка в сърцевината на нещата тук е правният
въпрос доколко на държавите-членки на ЕС е позволено да експулсират граждани на ЕС и
институционалният въпрос кой има право да контролира този проблем.

Като пазител на Договора, Комисията пое мантията на правоохранител, но тези правомощия
принадлежат на местните съдилища и в крайна сметка на Съда на ЕС, съдилищата на
Общността. Ромите, които бяха доброволно депортирани с 300 евро в джоба следователно
имат възможността да се обърнат към съда. Докато не стане това, Европейският парламент
и Комисията просто не трябва да се намесват.

Правният въпрос не е за експулсиране или депортиране, а за границите на гостоприемството
и до каква степен можете да приемете някой да влезе в дома ви, да разруши дома ви и да
вземе вещите ви. Влудяващо е, че сме в положение, при което очевидно нямаме ясни правила
как да се отнасяме с граждани на ЕС, които се държат неуместно в друга държава-членка
на ЕС.

Отговорът на това, разбира се, е че всяка държава-членка следва да може да изхвърли
всякакви граждани на ЕС, които са без работа, отмъкват помощи и нарушават закона.
Надявам се Съветът да се заеме с това, защото Европейската комисия и Парламентът не могат
да са в услуга на обществото и следователно обществото не следва да разчита на тях.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Г-н председател, г-н Ван Ромпьой, възхищавам се на
оптимизма, с който представяте Вашия междинен доклад за специалната група. Ще видим,
разбира се, по-късно какви реални резултати остават. По отношение на оценката на
икономическото положение обаче, Вие донякъде преждевременно казахте, точно като г-н
Барозу, че икономиката в значителна степен се е възстановила. Докато към нас не се
присъединят Съединените щати, няма да доведем икономическата криза до край. Определено
е добре, че виждате напредък, и всички ние се надяваме, че този напредък ще бъде
реализиран. Обаче, ако твърденията на г-жа Lagarde са верни – и дискусиите продължаваха
до последните няколко дни – че Германия е подобрила конкурентоспособността си във
вреда на другите държави-членки на ЕС, нямаше да имаме този икономически растеж. Без
движеща сила този икономически растеж след кризата не би съществувал. Всеки, който
натисне спирачките на локомотива, осигуряващ тази движеща сила, никога няма да успее
да докара влака до местоназначението му.

Не казахте нищо за свръхзадлъжнялостта или за решението на проблема с дълга. Това е
важно в това отношение. Не е достатъчно да се въведе „европейския семестър“. Правилно и
уместно е да бъде въведен, но без по-висока степен на автоматизация – и всъщност с базиране
в Комисията, а не в Съвета на министрите на финансите – няма да можем да реализираме
обсъжданите мерки на Пакта за стабилност.

Важно е да си върнем доверието, но това ще бъде успешно само ако, както казаха други
колеги, бъде приложен метода на Общността с участието на Парламента.
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Stephen Hughes (S&D).   – (EN) Г-н председател, относно икономическото управление,
моята група подкрепя усилията за постигане на по-силна европейска икономическа
координация, но имаме сериозни съмнения за посоката, която следват Комисията и Съвета.
По същество, те искат да укрепят един небалансиран политически подход, който се проваля
в продължение на повече от десетилетие. Това погрешно виждане се основава на допускането,
че балансираните бюджети, съчетани с по-гъвкави пазари на труда, сами по себе си ще
доведат до правилно споделен растеж и просперитет.

Стабилните публични финанси са много важни, но във всеки момент трябва да имаме
правилен баланс между потенциално противоречиви цели на политиката. Това се
пренебрегва. Какво се предлага за 24 милиона безработни в Европа? Отговорът е фискална
консолидация и постепенно намаляване на социалната защита. Това не е достатъчно.
Необходимо ни е икономическо управление, което може да постигне балансирано съчетание
на политики, със стабилни публични финанси и висококачествена пълна заетост.

Двете цели трябва да вървят ръка за ръка. Реформата на настоящата система ще бъде една
пропусната възможност, ако фокусът на политиката остане единствено върху балансиране
на бюджетите и намаляване на публичния дълг. Тази стратегия е неправилна и от
икономическа, и от социална гледна точка.

( Ораторът се съгласява да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта, съгласно
член 149, параграф 8 )

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Г-н председател, г-н Hughes, работили сме
заедно преди и аз ценя високо Вашата работа. Във Вашия анализ на икономическата криза
и мерките, които трябва да се вземат сега обаче, Вие се отклонявате сериозно от целта, както
и мнозинството от Вашата група. Не бихте ли се съгласили, че свръхзадлъжнялостта – с
други думи, твърде много разходи за постигане на така наречените цели на политиката –
предизвика настоящата криза? Не бихте ли се съгласили също, че по тази причина точното
правилно нещо, което трябва да се направи сега е да се съсредоточим върху стабилността и
разумната фискална политика, за да преодолеем тази криза?

Stephen Hughes (S&D).   – (EN) Г-н председател, много е трудно да се сведат сложни
аргументи в рамките на една минута, но аз отделих едно изречение, за да кажа, че разумните
публични финанси са много важни. Напълно сме съгласни с това, но времето и метода на
подхода, който възприемате, също са от решаващо значение. Ако го направите твърде бързо,
както се предлага – да се върнем към критерия за 3% дефицит до края на 2013 г. – това би
отрязало всяка възможност за растеж и ще доведе до дългосрочна стагнация и високи
равнища на трайна дългосрочна безработица. Това е неправилен подход. Необходим ни е
двустранен подход, а не едностранен, който се съсредоточава само върху намаляване на
дефицита.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, имам два искрени въпроса,
които да задам на председателя на Европейския съвет и на заместник-председателя на
Комисията.

Първият е относно обосновката за развитието на Службата за външна дейност: бях особено
учуден от факта, че сред назначенията, направени от баронеса Аштън, има назначение на
нидерландец в Южна Африка, на французин в Чад, на испанец в Аржентина и на италианец
в Албания. Има хора, които вероятно са по-вляво от мен, които без колебание биха описали
тези назначения като основани на неоколониалистични идеи.
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Къде е европейският подход към организацията на тази служба? Това е искрен въпрос, тъй
като считам, че имаме големи амбиции за ролята на Европа в бъдеще, и ако ролята на Европа
е просто да удовлетвори регионалните политики на различните държави-членки, тогава
всичко е съвсем сбъркано.

Вторият въпрос се отнася до ромите. Сега, вярно е, че едно или друго правителство би могло
да бъде критикувано за взети от него решения, но основният проблем остава: искаме ли или
не искаме да изведем на равнището на Общността въпроса за ромите и решението, което
трябва да намерим за проблемите, свързани с ромите, и да изведем на равнището на
Общността усилията на Европа да се справи с епичния имиграционен поток, идващ от юг?

Ако не успеем да отговорим на този въпрос, очевидно ще продължим да се караме помежду
си, без да разбираме истинските трудности, сред които живеят нашите съграждани.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Г-н председател, господа председатели, относно случая
с ромите, считам че може да е полезно на този етап от нашето разискване да повторим мотото
на Европейския съюз: единство в многообразието. Това мото – единство в многообразието
– трябва да важи и за ромите. Нека зачитаме многообразието на ромите и след това нека
приложим стратегията, която току-що създадохме. В стратегията за 2020 година сме
дефинирали борбата срещу социалното изключване и бедността като една от нашите главни
цели. Защо е необходимо да търсим нови стратегии? Нека приложим тази, която току-що
дефинирахме. Нека да й дадем финансовите ресурси, за да успее, и ще сме направили голяма
стъпка по отношение на интегрирането на ромите.

Относно икономическото управление, г-н Ван Ромпьой, всички говорят колко голям успех
е създаването на европейски семестър. Така да бъде. Досега обаче аз не съм разбрала напълно
каква роля би изиграл Европейският парламент в този европейски семестър. Ако е просто
за организиране на разискване тук – такива имаме много – считам, че няма да сме постигнали
целта.

Сега, позволете да Ви попитам нещо. Когато се срещнахте с министрите на заетостта и
социалните въпроси, чухте каквото имаха да Ви казват. Икономическото управление, което
днес би обърнало гръб на целта по отношение на заетостта, няма да отговори на
предизвикателствата, пред които трябва да се изправим. Разчитаме на Вас да установите
форма на балансирано икономическо управление; тоест, със заетост като приоритетна цел.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – (EN) Г-н председател, връщам се към външната политика,
която се предполагаше, че е главната тема на срещата на високо равнище, необходима ни е
външна политика, която е не просто реагираща, а предвидлива, холистична, изпреварваща
и желаеща да постигне дългосрочни цели.

Страхувам се, че настоящото разискване относно Европейската служба за външна дейност
ще доведе до преувеличени очаквания, ако този нов инструмент не бъде придружен от
по-обща политика на ЕС. Това е само инструмент, а не самоцел. Необходима ни е по-голяма
конвергенция на политиката и е необходимо да сближим повече позициите на
държавите-членки. Тук виждам голяма роля за председателя на Съвета, който събира
държавните или правителствени ръководители, за постигане на по-голяма конвергенция
между позициите на държавите-членки. Същото важи и за Европейския парламент и за
националните парламенти, за да се постигне по-голяма конвергенция. Тогава инструментът
може да проработи.

Необходима ни е също така по-компетентна външна политика, а има много неща, които
могат да се подобрят. По-компетентна означава географски по-представителна за Съюза на
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27-те, защото компетентността не е географски неутрална. Можем да си позволим по-богата,
по-добра и по-компетентна външна политика, която да черпи компетентност от опита и
мъдростта на всички 27 държави-членки.

Необходимо е да определим стратегически партньори. Опасявам се, че нашият списък на
стратегически партньори е твърде дълъг, и слагаме всички важни или големи партньори в
списъка. За мен списъкът е твърде дълъг. Необходимо е да го определим. Не трябва да е
синонимен на важните партньори. Само онези, чиято политика съвпада с нашата, и
евентуално споделят ценности и искат да споделят с нас отговорността по глобални
стратегически въпроси, заслужават да бъдат наречени партньори със стратегическо значение.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, миналата седмица
станахме свидетели на смущаващ спектакъл в новия орган, който председателствате: г-н
Саркози и г-н Берлускони поставиха под въпрос договорите, подписани от техните държави.
Разбрахме, че френският президент и италианският министър-председател при сериозни
затруднения в своите държави желаят да имат Комисия, която се подчинява на тяхната
воля.

Първият отказва да приеме критика, а вторият дори иска да лиши членовете на Комисията
от правото да говорят. Не бива да забравяме, както ни напомни Парламентът, че ромите са
европейски граждани на европейска територия.

Договорите трябва да се защитават. Имаме инструментите за това и не бива да се страхуваме
да открием и процедури за нарушения. Нещо повече, ако не защитим принципите на
европейската интеграция, как ще можем да постигнем съгласие по стратегии за излизане от
икономическата криза?

Силите на място, г-н председател, вече имаха думата. Парламентът, неговото председателство
и Комисията трябва да отговорят на популизма, който проповядва Европа, водена от страх,
с подобрена социална Европа и подобрено гражданство, и ние считаме, че това е
предизвикателство, с което това политическо поколение трябва да се справи.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Г-н председател, наистина съм доволен, че
Европейският съвет е обсъждал външната дейност на Съюза. Намираме се в нов свят, който
е многополюсен от икономическа гледна точка и разрастващ се от политическа гледна точка,
с по-малък брой важни участници. Нещо повече, предизвикателствата, пред които сме
изправени, са глобални. Никоя държава не може да се справи сама с тях, включително
държавите от ЕС. Както каза председателят на Комисията преди няколко дни, в един глобален
свят размерът няма значение.

Европейският съюз трябва да бъде един от тези участници. Затова съжалявам за гласуването
в Ню Йорк миналата седмица относно засилването на позицията на ЕС в Организацията на
обединените нации. Това, което се случи, е много обезпокоително.

Считам, че би било много добре да се прави внимателна подготовка в бъдеще за срещи с
другите големи участници. Освен необходимостта за справяне с начина, по който гласуваха
другите участници на 14 септември в Ню Йорк, такава подготовка е необходима и за справяне
с важни двустранни и многостранни въпроси. Наред с други неща, необходимо е да
управляваме глобализацията, да адаптираме институциите, основани след Втората световна
война, и да укрепваме по-новите форуми като Г-20.
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Като правим тези неща считам също, че е необходимо да работим в съзвучие със Съединените
щати. Ние споделяме с тях много ценности и интереси и съм уверен, че се прави солидна
подготовка за срещата на високо равнище на 20 ноември.

Госпожи и господа, благодарение на новите инструменти на Договора от Лисабон външната
дейност на Съюза ще има повече приемственост и последователност. Наред с вътрешната
сила на Съюза обаче политическата воля за съвместни действия на 27-те също е важна,
особено сред най-важните държави-членки.

Този процес на обединяване неизбежно ще бъде продължителен и труден. Той обаче е
необходим, ако искаме да предотвратим Европа да изгуби значението си, и да предотвратим
това, което се описва като начало на следзападна епоха.

Председател.   – Това беше малко по-бързо и преводачите не можаха да го преведат точно.
Моля, не говорете толкова бързо.

Zita Gurmai (S&D).   – (EN) Г-н председател, ЕС има население от половин милиард души
и този брой не е пренебрежим в световната политика. САЩ имат население само
296 милиона души.

ЕС разполага с целия потенциал да бъде велика сила, каквато сме от години в областта на
икономиката и културата. И все пак в политическата сфера все още не сме реализирали
потенциала си, защото Европа често остава разделена, дори когато общите действия биха
били по-ефективни. Европа вече има телефонен номер, но няма истински общ глас. Общата
външна политика и политиката на сигурност (ОВППС) и Европейската политика за сигурност
и отбрана (ЕПСО) понастоящем не са видими политики от политическа гледна точка.

Независимо дали ни харесва или не, един общ глас означава, че ще ни е необходима по-голяма
координация на външната политика и политиката за отбрана. Общи политики като тези
опират до основата на националния суверенитет, но това, което държавите-членки получават
в замяна на части от своя национален суверенитет, е по-голямо влияние в световната
политика. Ето защо аз приветствам инициативата на председателя Ван Ромпьой и затова
насърчавам Съвета да продължи координацията, която започна миналата седмица, и
евентуално да я разшири и задълбочи. Чувствата не бива да ни възпират от достигането на
целите ни, както казахте.

Lívia Járóka (PPE).   – (EN) Г-н председател, бих искала да приветствам топло изявлението
на унгарския министър-председател, Виктор Орбан, относно стартирането на европейска
стратегия за ромите по време на предстоящото унгарско председателство. Парламентът беше
движещата сила зад разработването на обща европейска програма за включването на ромите
и след обявяването на представителите на няколко държави-членки искрено се надявам,
че Съветът също ще подкрепи следващото председателство на ЕС при осигуряването на общо
европейско решение за един общ европейски проблем.

Основната причина за социалното изключване на европейските роми е не главно расизъм
или дискриминация, а взаимозависимостта на няколко исторически и икономически
фактора. Затова стратегията трябва да определи своята целева аудитория не по етнически
произход, а на базата на общи икономически атрибути, и трябва да се съсредоточи върху
облекчаване на географски-концентрираната дълбока бедност, която засяга ромите и
не-ромите в определени микрорегиони в неблагоприятно положение в Европейския съюз.

Тази стратегия трябва да даде възможност за координирана от ЕС верига от комплексни
програми за развитие, основани на ясни и недвусмислени показатели като показателите от
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Лаакен, с подходящ мониторинг от Общността, и с използване на управление на множество
равнища. В краткосрочна перспектива паневропейският план за действие трябва да
предотврати възпроизвеждането на дълбока бедност в поколенията, а в средносрочна
перспектива е необходимо да се изравни регионалната липса на развитие в микрорегионите.

(Прекъсване от председателя)

В дългосрочна перспектива, както казах, безнадеждно поразените от бедност маси днес
трябва да станат равнопоставените данъкоплатци на утрешния ден. Това ще изисква
постоянни, повишени и споделени усилия от всички заинтересовани страни, институциите
на ЕС, държавите-членки, НПО и на самите роми. Европа не може да си позволи обичайната
политика: не и в момента, когато демографските и социалните предизвикателства, пред
които сме изправени, са толкова големи и последствията от бездействието са толкова опасни.
Трябва да действаме бързо и трябва да действаме смело, за да преобразуваме целия наш
подход.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Г-н председател, преди всичко искам да кажа няколко
думи на Комисията. Като някой, който от името на групата критикува силно Комисията,
г-н Барозу и г-жа Рединг за слабата им позиция по въпроса за ромите миналия път, аз бих
искал да кажа, че съм благодарен за ясната позиция, намерена оттогава насам. Много от
онова, което беше казано, може би не винаги беше внимателно обмисляно. В яростта и гнева
поради факта, че ни хвърлят прах в очите, г-жа Рединг може би не винаги избираше
правилните думи. Ние обаче изцяло и искрено поддържаме същността на действията на
Комисията.

Искам все пак да отправя три въпроса към г-н Ван Ромпьой. Оценявам Вашите добри
намерения, но има три неща, които не са ми ясни.

Първо, казахте, че вече можете да говорите с китайския министър-председател от името на
27-те. Но какво ще му кажете? Каква е общата линия по отношение на Китай? Не можах
да намеря това в протокола.

Второ, казахте, че ще разработите стратегии за външната политика. В тази връзка изобщо
не споменахте Комисията, нито дори Парламента. За стратегии за външната политика обаче,
особено за стратегии свързани с търговията, ви е необходим и Парламентът. Ще включите
ли Парламента в разработването на стратегиите за външната политика, и ако е така, как?

Трето, в продължение на онова, което каза г-н Graf Lambsdorff, съгласен съм с него: не
можем да приемем решението на ООН. Не можем отново – и в този случай – да плащаме
сметката, но да не можем да си кажем мнението или да не можем да се изкажем пред ООН.
Какво се обърка там и какво ще правите – включително като Съвет и с правителствените
ръководители – за да влезем най-после в правата си и да се представим и да говорим пред
Организацията на обединените нации като Европейски съюз?

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Съветът се занимаваше главно с външните
отношения на ЕС. Да не забравяме обаче, че настоящият проблем пред гражданите на Европа
е икономическото положение. Доволен съм, че е постигнато споразумение за европейски
семестър, но ако на Европейската комисия не бъде осигурен механизъм за прилагане, който
да включва и санкции, това споразумение е безполезно.

Санкциите са необходими, но те не бива да допускат гражданите да бъдат наказвани двойно:
веднъж чрез неефективно управление и втори път чрез намаляване на подкрепата от
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Европейския съюз. Предложените мерки трябва да помогнат за предотвратяване на
дефицитите и оказването в ситуация, която вече ще има неблагоприятно въздействие.

Що се отнася до въпроса за ромите, всички европейски граждани са длъжни да спазват
закона. Всички държави-членки са задължени да спазват европейското законодателство.
Всеки, който не направи това, било то отделен гражданин или държава-членка, трябва да
приеме последиците.

В този случай обаче считам, че наказването на граждани – или държави-членки – не решава
основния проблем. Положението на ромите може да се реши само с европейска политика.
Категорично считам, че всички държави-членки, било то държави на произход или транзит,
могат да изготвят списък от различни мерки в подкрепа на интеграцията на ромите. Считам,
че европейска политика означава общ списък от мерки и програми, които ще бъдат прилагани
по един и същ начин и едновременно във всички държави-членки. Считам също така, че
реализирането на тази идея не изисква повече отговорности или повече средства, а просто
политическа воля.

Corien Wortmann-Kool (PPE).   – (NL) Г-н председател, г-н Ван Ромпьой, Вие сте изправен
пред голямото предизвикателство да издигнете Европейския съвет над джунглата на
националните интереси, над джунглата на интересите на големите държави-членки и да
осигурите доминиране на нашите общи интереси в Съвета. Това е единственото, което може
да ни помогне да излезем от икономическата криза.

Жизненоважно е да работите за засилване на икономическото управление в Европа. Вие
сте на прав път да постигнете това, защото преди една година би било немислимо Съветът
заедно да подкрепя европейски семестър, не само за да укрепи Пакта за стабилност и растеж,
но и за да засили конкурентоспособността на Европейския съюз.

Надявам се следващата седмица да получите сериозна подкрепа, защото Европейската
комисия ще използва изцяло правото си на инициатива. Това е важно, защото е необходимо
да бъдем по-амбициозни, когато става въпрос за санкции, но също така – а за мен това дори
е още по-важно – когато става въпрос как Съветът в крайна сметка ще се отнесе към
предложенията на Европейската комисия относно различните национални планове. Ако
тези планове се окажат недостатъчни и ако Европейската комисия направи препоръки, ще
бъде ли готов Съветът да действа по тези препоръки, една по една? Дори ако препоръките
са отправени към Париж и Лондон? Това е от значение в крайна сметка, защото би подкопало
Пакта за стабилност и растеж.

Затова съм любопитна да узная Вашите мисли в това отношение, защото в този случай
Съветът накрая ще трябва да се съобрази с независимата роля на Европейската комисия.

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Г-н Ван Ромпьой, преди всичко бих искал да кажа колко
се радвам да видя, че по въпроса за ромите позициите за решаване на проблемите, свързани
с бедността на това население, са балансирани, разумни и далновидни.

Бих искал да Ви кажа, г-н Ван Ромпьой, че оценявам Вашия начин за представяне на
постиженията от последните осем месеца. Вие ги представихте енергично и точно. Не говорим
достатъчно за работата на Европа, нито за ролята, която Парламентът играе в нея. Вие
току-що говорихте за сътрудничество, по-специално, за връзката му с надзора. Това е добре,
защото Парламентът искаше агенции с истинска европейска компетентност, която този
надзор може да внесе, защото, както знаете, позицията на Съвета Екофин през декември
2009 г. беше много по-сдържана по този въпрос.
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Трябва да продължим, по време, когато Г-20 ще има европейско председателство чрез
Франция. Трябва да кажем повече и трябва да го кажем по-силно, с един глас. Трябва също
така да имаме конкретни предложения за бъдещето. Разчитаме на Вас, г-н Ван Ромпьой.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Бих искал да помоля председателя Ван Ромпьой,
чиято последователна и систематична работа ценя високо, да убеди държавите-членки с
ромско население да разработят средносрочни държавни програми по ромския въпрос
навсякъде. Осмелявам се да кажа това, защото аз, като заместник държавен секретар,
разработих първата европейска програма за ромите в Унгария. Програмата включваше
крайни срокове, отчетни лица и финансови ресурси. Бих помолил г-н Ван Ромпьой, г-н
Шевчович от Европейската комисия и г-н Jerzy Buzek, председател на Европейския
парламент, да съдействат при разработването на система за мониторинг и надзор, която да
проверява дали държавите-членки изпълняват ангажиментите си. Трето, задача на
Европейската комисия е да разработи стратегия за ромите за Европейския съюз, която да
дефинира роли на местно регионално равнище, правомощия на държавите-членки и
добавената стойност, осигурена от Европейския съюз. Последната следва да представлява
същността на стратегията на ЕС за ромите.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Г-н председател, г-н Ван Ромпьой, знаем колко сте
загрижени да покажете въплъщение на единството на Европа вътре в нея и извън нея. По
мое мнение обаче начинът, по който са представени държавите-членки в Г-20 създава в
рамките на 27-те две категории европейски държави: такива със статут на членки и такива,
които нямат такъв статут: имащи и нямащи. Това е в разрез със законоустановеното единство
и равенство.

Не считате ли, г-н председател на Европейския съвет, че най-добрият начин за гарантиране
на икономическото сближаване и координация на Европейския съюз в контекста на Г-20
би бил този Съюз да бъде представляван там от своите институции, включително Комисията
и Съвета, а не само от няколко държави-членки. Ако е така, възнамерявате ли да работите
за това?

Председател.   – Колеги, ще ви помоля да не вдигате сини карти. Моля, вдигнете бяла карта,
ако искате да участвате в процедурата с привличане на вниманието. Много съжалявам,
синята карта е нещо различно. Всички сте в списъка, но в този списък има 25 имена, така
че няма да бъде възможно да бъдат изслушани изказвания от всички ви. Съжалявам много.

Catherine Grèze (Verts/ALE).   – (FR) Г-н председател, г-н Ван Ромпьой, благодарна съм
Ви, че напомнихте, че човешкото достойнство е основна ценност на Европейския съюз. Но
предвид политическата буря от миналата седмица и ксенофобския тон на френското
правителство, обещанията за бъдеща дискусия не отговарят на нашите очаквания.

Г-н Ван Ромпьой, не изпускайте тази възможност да въплътите европейската дипломация.
Очакваме една държава-членка, която не е спазила европейското законодателство, да бъде
осъдена без право на обжалване. Очакваме конкретни предложения, въвеждането на
стратегии, за които вече е взето решение, средства, оценка на тези средства и използването
им.

В заключение, бих желала да повдигна въпроса за правата и задълженията, които спомена
г-н Daul, и бих му казала, че за да се запишат децата в училище е необходимо да имат
училищни автобуси, а това означава харчене на средства. Както сте разбрали, по темата за
ромите са ни нужни не само речи; преди всичко ни е нужна ясна и недвусмислена
политическа воля.
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Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Главната точка в дневния ред на последния
Европейски съвет беше опит да се даде нов тласък на външните отношения на Съюза на
базата на Договора от Лисабон. Не за пръв път заседанието на Съвета се овладява от тема,
която официално не е предвидена. Този път става въпрос за отстраняването на роми от
определена държава-членка на Европейския съюз. Това потвърждава предишните опасения,
че след приемането на Договора от Лисабон държавите-членки на Съюза ще продължават
да се занимават повече с проблеми от вътрешно естество, отколкото с външни отношения.
Насоките на външната политика, очертани по време на заседанието на Съвета, не се простират
отвъд определянето на стратегически интереси и цели на Съюза и използването на
утвърждаващи методи.

Европейският съвет обяви, че иска да даде нов тласък на трансатлантическите отношения.
Следва да се надяваме, че по време на срещата на високо равнище, планирана за ноември
тази година, на която ще присъства президентът на САЩ Барак Обама, настоящата
антиамериканска фобия ще бъде заменена от прагматично уреждане на общи интереси.
Един от тях следва да бъде въпросът за окончателното премахване на визовия режим за
всички държави-членки на Европейския съюз.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Г-н председател, преди всичко искам да поздравя председателя
Ван Ромпьой за резултатите от заседанието на Съвета и по-специално за систематичните му
усилия да въведе реално икономическо управление за Европейския съюз. Групата на
Европейската народна партия (Християндемократи) и нейните португалски членове
одобряват изцяло тези усилия.

Второ, бих искал също така да изразя признание за усилията, полагани от Комисията, която
в това отношение е отдала пълната си подкрепа и инициатива за установяване на реално
икономическо управление. Накрая, бих искал да кажа няколко думи по въпроса за външните
отношения и по-конкретно за нашето откриване към Пакистан.

Считам, че трябва да покажем пълна солидарност с Пакистан, но трябва винаги да защитаваме
онези държави, които изпълняват задълженията си към техните работници, които налагат
строг контрол върху детския труд и не са против плащането на социални осигуровки. В
този смисъл считам, че трябва да дадем на Пакистан някаква помощ, но не от вида, който
стимулира отрасли, които експлоатират работниците си.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Бих искала да засегна две теми, първата само
накратко, тъй като я разглеждахме в Парламента преди две седмици във връзка с решението
на проблема с ромите.

Парадоксално е, че тези тема се разглежда от някои колеги, които никога не са стъпвали в
ромски катун и които нямат представа какъв е животът в тези катуни, а същевременно
произнасят тук някакви много странни присъди. Оценявам високо факта, че Комисията, и
по-специално членът на Комисията Рединг, но също и председателят Барозу са възприели
правилен подход към този проблем и се надявам той да бъде доведен до задоволителен край
за самите роми.

Втората тема се отнася главно до обсъждането за въвеждане на по-строги правила за
бюджетите на държавите-членки, където от една страна, оценявам високо усилията, полагани
от Комисията, тези правила да бъдат не само политически декларирани, но и правно
приложими и да важат еднакво за всички държави-членки на ЕС. От друга страна обаче,
трябва да кажа, че съм доста разочарована от факта, че почти цялото внимание се насочва
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към бюджетната дисциплина и въпросите не бяха обсъдени по-изчерпателно. Затова се
надявам, че тези въпроси ще бъдат решени по-изчерпателно в бъдеще.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, това разискване отново очерта
сериозните противоречия, с които се бори Европейският съюз. Той иска да бъде най-великата
сила в света и се изтъква като голяма защитник на правата на човека, но някои правителства
като френското продължават враждебните действия, които имат привкус на
държавно-спонсориран расизъм и ксенофобия, както постъпиха с ромите. Междувременно,
що се отнася до капитала, те забавят приемането на мерките, които биха довели до
предотвратяване на свободното му движение и спекулата, и се тревожат единствено за това,
да заплашват държави, които не могат да изпълнят ирационалните критерии на Пакта за
стабилност и растеж. Що се отнася до хората, масовото експулсиране на европейски
граждани е предназначено да скрие пълната катастрофа на неолибералните политики.

Освен това солидарността, която Европейският съюз трябва да предложи на жертвите на
наводненията в Пакистан и за нарастваща подкрепа за сътрудничество, не бива да се дава
за сметка на уязвими отрасли в държави и региони, които са изправени пред сериозни
трудности и където безработицата е вече голяма, какъвто е случаят с текстилната и шивашката
промишленост в Португалия. Следователно време е за промяна на политиката и отдаване
на приоритет на борбата с бедността. Време е да се съсредоточим върху производството,
върху създаването на работни места с права и върху социалния прогрес. По този начин
можем да придадем някакво реално съдържание на Европейската година за борба с бедността
и социалното изключване.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Г-н Ван Ромпьой, бих искала да Ви напомня, че скоро
Ви предстоят две важни международни конференции във връзка с околната среда: едната
ще се проведе през октомври в Япония и ще бъде посветена на биоразнообразието, а другата,
по въпросите на изменението на климата, ще се проведе в края на тази година.

И двете конференции ще се проведат под егидата на Организацията на обединените нации
и Европейският съюз трябва да играе активна роля, но същевременно трябва да се уверим,
че международните заключения и позиции са в съответствие с линията, възприета от
Европейския съюз.

Всички знаем това, но знаем също така какво се случи в Копенхаген, където Европа излезе
с редица различни позиции, а това не беше добра новина за напредъка на действителните
преговори.

Затова, бих искала да Ви попитам: какво всъщност има предвид Съветът, като казва, че трябва
да говорим с един глас? Би ми било интересно също така да узная дали
министър-председателите са готови или не да поемат конкретен ангажимент в това
отношение.

Марош Шевчович,    заместник-председател на Комисията. – (EN) Г-н председател,
бяхтe много щедър да ми отделите време. Ще се опитам да бъда кратък и просто да отговоря
по четирите основни теми, които бяха обсъждани тук тази сутрин.

Първо, считам, че можем ясно да видим, че има силна подкрепа за новия стратегически
подход към нашите ключови партньори, че е необходимо да използваме по-добре рамката
от Лисабон и че е необходимо да използваме по-добре позициите на ЕС и проекциите на
правомощията на ЕС във външната политика. Можем да постигнем това като използваме
по-добре синергията във външната политика и е необходимо да работим повече за това
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държавите-членки и европейските институции „да пеят от един и същ нотен лист с един
глас“.

Затова оценявам високо значението, което председателят Ван Ромпьой отдаде на участието
във външната политика на ЕС, не само от страна на институциите, но и от страна на лидерите
на държавите-членки, защото само по този начин, когато говорим с един глас, не само при
многостранните ни, но и в двустранните ни контакти, ще постигнем необходимите резултати.

Няколко думи за икономическото управление. Тук отново виждам голяма подкрепа в
Парламента за поддържане на инерцията на промяната, която започнахме през пролетта.
Има много ясна подкрепа за изграждане на нова и по-добра система, и бих искал да уверя
уважаемите членове на Парламента, че няма да разглеждаме критично само бюджетния
дефицит. Ще разгледаме много внимателно и въпроса за дълга – как да го управляваме
по-добре и как да го наблюдаваме по-добре в бъдеще.

Парламентът ще има възможност да обсъжда този въпрос ежегодно, защото членовете на
Комисията ще идват всеки януари за ежегодния преглед на растежа, с който ще започне
така нареченият „европейски семестър“, и където ще видите сложната картина на
европейската икономика и икономическото състояние на различните държави-членки.
Това ще бъде една много добра възможност за по-задълбочено разискване по този въпрос
в началото на всяка година.

Същевременно бих искал да ви уверя, че не сме забравили значението на растежа и заетостта.
За тях е необходимо да използваме инструментите от стратегията „ЕС 2020“, защото бихме
искали да поставим европейската икономика на нови основи, на нови колела, и искаме да
се стремим към интелигентния, включително зелен – което означава здравословен – растеж
на европейската икономика. Затова е необходимо да се съсредоточим повече върху заетостта,
върху по-доброто образование, върху висококачествени политики по отношение на младежта
и, разбира се, върху намаляването на бедността.

Тези две силни страни – по-добро наблюдение и по-интелигентна икономическа политика
– трябва да вървят ръка за ръка, защото само по този начин ще постигнем желаните резултати.
Така че, ако Комисията подкрепя нещо, то е интелигентната консолидация.

Когато става въпрос за Службата за външна дейност, мисля, че баронеса Аштън заяви съвсем
ясно, че се е ангажирала изцяло с изграждането на професионална Европейска служба за
външна дейност, която ще отразява европейските ценности, сила и европейския ландшафт.
Затова географският баланс и балансът между половете, както и договореният баланс между
източниците за Европейската служба за външна дейност от нашите институции и
държави-членки, както беше договорено, са много важни за изграждането на новия
професионален състав на Европейската служба за външна дейност.

Кати Аштън се ангажира да ви информира редовно за напредъка в изграждането на службата.
Считам, че напредъкът, постигнат в преходния период до 2013 г., ще отговори на настоящата
загриженост, която напълно разбирам.

По последната точка, позволете ми да благодаря на всички ви за вашата настойчивост да се
спазва европейското право, да се отстояват европейските ценности и да се търсят по-добри
начини за облекчаване на тежкото положение на ромите и за тяхната интеграция. Повече
от 17,5 млрд. евро са отпуснати от Комисията и 12 държави-членки за мерки в полза на
ромите и други уязвими групи, по-голямата част от Европейския социален фонд.
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Трябва обаче да погледнем как изполваме нашите средства и инструментите на наше
разположение. Призовавам за по-ефективното им използване. За целта е необходимо да
разгледаме отново как да правим това в бъдеще. Ако го направим заедно, определено ще
бъде много по-ефективно и ще донесе много по-добри резултати, отколкото в миналото.

Херман Ван Ромпьой,    председател на Европейския съвет. – (FR) Г-н председател, преди
всичко благодаря на всички оратори, които участваха в разискването. Знам, че това е трудна
за изпълнение задача, но знам също, че е много трудна задача да се синтезират в една минута
гледните точки, които искаме да развием. Затова няма да мога да отговоря на всички
забележки. Бих искал да направя кратък коментар само по две важни теми.

Първата тема е външната политика. Изминахме дълъг път. Разполагаме с ценния труд на г-н
Солана. Твърде често забравяме това. Предоставил съм ви списък само за последните няколко
месеца на общите позиции, които успяхме да развием с Европейския съюз, относно Иран,
относно Близкия изток и по определени търговски въпроси.

Но направихме и крачка напред, особено по отношение на нашата позиция в Г-20,
най-голямата ежегодна глобална конференция. Когато идвах като министър-председател
на Европейския съвет, преди една година все още имаше отделни заседания на всички
държави-членки, които са част от Г-20. Те установяваха обща позиция помежду си. Исках,
настоявах всъщност, както правим оттогава насам, че трябва да има обща позиция на 27-те.
Дори всички държави да не присъстват на Г-20, г-н Барозу и аз представляваме Съюза като
Съюз и затова имаме обща позиция.

Мога да ви уверя, че по време на срещите на Г-8 и Г-20 държавите-членки и представителите
на Съюза носят едно и също послание. Също така понякога имаме положителни неща и
напредък и бих искал да подчертая, че в това отношение има такива неща. Говоря за
най-голямата международна глобална конференция Г-20.

Има ли все още проблеми? Разбира се! Нещо повече, все още страдаме от ефектите на травмата
от Копенхаген. Имахме обща позиция. Имахме общо послание. Не успяхме обаче да го
наложим, да накараме другите да приемат нашата позиция. Резултатът: всички губят, защото
резултатите са изцяло незадоволителни. Така че по различни точки има напредък, но трябва
да работим повече в правилната посока.

Хората ме питат: какви ще бъдат вашите послания по време на срещата на високо равнище
с Китай? Бих ви приканил да прочетете внимателно – не повърхностно, а внимателно –
какво се съдържа в заключенията на Европейския съвет. Съветвам ви да го направите. Разбира
се, няма да кажем в заключенията на Европейския съвет каква стратегия ще развием и какви
баланси ще представим на нашите стратегически партньори, като нашите китайски
партньори. Ако прочетете текста обаче, ще забележите, че всъщност има нови акценти и че
ще въведем идеята за реципрочност. Не само ние реагираме във връзка с посланието на
други. Ние станахме „молители“ в отношенията си с доста много от нашите партньори и
затова ни е необходима концепцията за реципрочност.

Европейският парламент участва – още повече след Договора от Лисабон – в търговски
споразумения и допълва съвместното законодателство по отношение на международните
споразумения и международните търговски споразумения. Така че също има напредък, но
ни е необходимо повече. Срещата на високо равнище с президента на САЩ ще бъде
подготвена на Съвета през октомври. Ще се споразумеем за посланията, които г-н Барозу и
аз ще предадем на президента на САЩ. Ще постигнем съгласие, за да можем да говорим от
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името на Съюза, от името на 27-те. Така че отново ще вървим в правилната посока, стъпка
по стъпка.

Второто ми наблюдение засяга икономическата политика. През последните две години
следвахме разумна икономическа политика, много по-разумна, отколкото в миналото.
Изгубихме 10 години. Бихме могли да действаме навреме по бюджета и
конкурентоспособността, но не го направихме. Именно поради това имаме проблеми днес.

Какво направихме след финансовата криза? Освен че спасихме банките и други, провеждахме
много рискована политика на разширяване през 2008 г. и до голяма степен и през 2009 г.
Това беше рискована политика, защото тя добави още към бюджетните дефицити. Но след
появата на нарастваща тенденция на растежа, която считахме, че ще бъде бавна в началото
на годината, въведохме политика на бюджетна консолидация, на постепенно намаляване
на бюджетните дефицити, не незабавно, а постепенно.

Дори и тази година все още има лек ефект на разширяване. Следвахме разумна парична
политика. Пазарите винаги бяха ликвидни, така че нямаше прекъсвания на ликвидността,
както през 30-те години на миналия век. Следвахме лихвена политика, при която лихвените
проценти са достатъчно ниски, за да дадат възможност да се осъществи възстановяване и
бюджетите на държавите-членки да не страдат твърде много от много високи лихвени
проценти.

По отношение на бюджетните и паричните въпроси следвахме предпазлива, мъдра и
постепенна политика. Защо? Не заради удоволствието да продължим – както ще направим
сега – със сериозни бюджетни съкращения, нито заради удоволствието да намалим дълга,
а за да имаме траен икономически растеж, да имаме политика по отношение на заетостта,
която носи плодове. Всички тези усилия са, за да получим заетост, да намалим безработицата.
Съществува забележителна социална цел във всички усилия, които полагаме. Не го правим
заради удоволствието да намалим дълговете и дефицитите. Това е само инструмент: целта,
разбира се, е заетост и намаляване на безработицата.

Както току-що каза заместник-председателят на Комисията, за да направим всичко това по
по-социален начин, ние включихме целта за бедността в нашите цели за 2020 г. Трябваше
да се борим, за да постигнем това. Имаме цялостна политика по отношение на образованието
и поддържаме политика на сближаване. Поддържаме структурните фондове и се надявам,
че ще ги поддържаме и във финансовата перспектива, която разработваме, така че жизнените
стандарти да бъдат колкото е възможно по-балансирани в целия Европейски съюз.

Следователно целта зад всички наши действия е очевидно социална; всичко останало са
само инструменти. Това исках да ви кажа в края на разискването.

Председател.   – Г-н Ван Ромпьой, много благодаря за Вашия доклад от заседанието на
Европейския съвет и за разискванията с нас. Очакваме Вашите следващи важни разисквания
с Европейския парламент. Следващият Европейски съвет ще бъде през октомври, така че
няма да има голяма пауза между заседанията.

С това разглеждането на тази точка от дневния ред приключва.

Писмени изявления (член 149)

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) По време, когато последиците от
кризата на капитализма в Европейския съюз снижават жизнения стандарт на милиони
европейци и причиняват обезпокоително влошаване на икономическото и социалното
положение в различни държави-членки, Съветът реши да подмине тези въпроси и да затвърди
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старите политически насоки, които ни доведоха до днешното положение. Това е
единственият начин да се разбере настояването за либерализация и дерегулация на световната
търговия и в рамките на Световната търговска организация – с призив за приключване на
кръга от преговори в Доха – и в нови двустранни споразумения. Това създава ситуация, при
която може да се окаже още по-голям натиск върху най-уязвимите производствени системи
и върху работната сила, с което да се занижи цената й. Резултатът е повече безработица и
по-малко сигурност на работните места. Съветът счита, че е време да се пожънат ползите от
Договора от Лисабон и „Европа да отстоява интересите и ценностите си“ в света. Пътят
напред е ясно очертан: повече равняване с НАТО и Съединените щати, нарастваща външна
намеса и тревожно трупане на оръжия в международните отношения. Що се отнася до
„пакета за финансов надзор“, споменат в заключенията, посланието е ясно: главните
механизми за финансови спекулации остават недосегаеми. Спекулата ще продължи да се
шири неограничено, както и досега.

Kinga Göncz (S&D),    в писмена форма. – (HU) Събитията, на които станахме свидетели
през изминалите няколко седмици, доказват, че нашите искания, които изразяваме от
известно време насам, са законни. Европа се нуждае от последователна стратегия за
улесняване на социалната интеграция на ромите. Експулсирането на роми от Франция
веднага насочи вниманието към проблемите на най-голямата малцинствена група на
континента, с което я направи европейски въпрос. Уверена съм, че тревожните събития от
изминалите няколко седмици ще дадат тласък на общи действия. Решенията, взети на
срещата на високо равнище на ЕС миналата седмица, носят надежда. Европейският парламент
настоява за разработване на европейска стратегия за ромите от доста време. Една такава
стратегия би попречила на държавите-членки да си прехвърлят отговорността за коригиране
на положението на тази общност. Любопитна съм да видя какво ще направи унгарското
правителство, като следващо председателство на Съюза, за придвижване напред на тази
стратегия. Надявам се, че Европейската комисия ще завърши разследването си на законността
на мерките на френското правителство много бързо и, ако е необходимо, ще предприеме
незабавни юридически стъпки за премахването на практики, които нарушават основните
права на Европейския съюз. Намирам, че е неприемливо френското правителство,
представител на една от държавите-членки основателки на Европейския съюз, досега да
игнорира мнението на Европейския парламент и предупрежденията на Европейската
комисия.

Sandra Kalniete (PPE)  , в писмена форма. – (LV) Приветствам включването на Източното
партньорство в заключенията на Европейския съвет като една от общите стратегически
насоки на външната политика. Подкрепям целта на инициативата за европейско управление
на икономическата политика да укрепи функционирането на Пакта за стабилност и растеж
и да засили мониторинга на макроикономическите неравновесия. Важно е да се установи
механизъм за по-строги санкции за онези държави-членки, които не изпълняват изискванията
на Пакта за стабилност и растеж, тоест, които игнорират бюджетните дефицити или
увеличават несъразмерно външния си дълг. Същевременно използването на бюджета на
Европейския съюз за санкции е възможно само ако бъдат включени всички видове бюджетни
разходи, а не само европейските фондове например. Важно е да се очертаят ясни и
последователни принципи и критерии за прилагането на механизма за санкции.

Tunne Kelam (PPE),    в писмена форма. – (EN) Както каза председателят Ван Ромпьой,
правителствата в ЕС знаеха отдавна за своите финансови проблеми, но не реагираха.
Необходима ни е нова архитектура за финансов надзор в Европа. Постигането на консенсус
за рамката за макроикономическо наблюдение е решаваща стъпка в дългосрочното
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предотвратяване на бъдещи кризи. На Комисията обаче й предстои решителна битка, за да
се противопостави на все още доминиращия краткосрочен подход, при който се правят
опити първо за възстановяване на икономическия растеж, а бюджетната дисциплина не се
счита за толкова важна в обозримото бъдеще. Всички държави-членки трябва да разберат,
че бюджетната дисциплина (балансиран бюджет) е единствената предпоставка за надеждна
макроикономическа стабилност. Затова новите правила и механизми за контрол в ЕС ще
помогнат на държавите-членки за възстановяване на самодисциплината. Също така
предотвратяването на кризи в дългосрочен план изисква силни структурни реформи. Готови
ли са държавите-членки за тези усилия? Приветствам концепцията на председателя за
реципрочност в отношенията на ЕС с неговите стратегически партньори. Един такъв подход
означава балансиране на това, което ЕС желае и цени, и онова, което нашите партньори
искат да получат от нас. Понастоящем в отношенията ЕС-Китай се наброяват до 56 различни
сектора на диалог. За да бъде превъзмогната тази гротескна ситуация е необходима
политическа воля с отдаване на приоритет на общи политики, вместо двустранна ориентация.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Проблемите, свързани с
положението на ромите в една от държавите-членки на ЕС, отнеха голяма част от времето,
предвидено за разисквания в Европейския съвет. Без да се опитвам да омаловажа сериозността
на тези проблеми, считам, че този подход към въпросите на базата на циклични кризи или
ситуации е повърхностен и неефективен. Трябва да се признае, че позициите по този въпрос
бяха балансирани и насочени към намиране на решения. Но, за да бъдат преодолени
проблемите, свързани с ромските общности, живеещи в Европейския съюз, са необходими
дългосрочни мерки с визия, а не просто срещи на високо равнище на ЕС. Като оставим
настрана тази трудност, трябва да кажа колко съм доволен, че европейските институции
разбраха, че в това разискване ще играят своята активна роля на пазители на Договорите и
правото на ЕС, което е едно и също за всички граждани на Европейския съюз, независимо
от коя държава-членка идват и от техния етнически произход. Правото на свободно
движение, предвидено от Директива 2004/38/ЕО, не може да бъде поставяно под въпрос
за който и да е европейски гражданин, тъй като самото предоставяне на такава възможност
създава опасен прецедент.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) Криза като тази, която преживяваме
понастоящем, не трябва да се случва никога вече. Новото икономическо управление на
Европа обаче трябва да вземе предвид не само равнището на държавния дълг, но и неговата
устойчивост в средносрочна до дългосрочна перспектива. Частният дълг и устойчивостта
на системите за социално осигуряване са не по-малко важни от държавния дълг като такъв
за стабилността на публичните финанси. Всъщност държави с контролиран държавен дълг
попаднаха в дълбока криза точно поради сериозната задлъжнялост на семейства и дружества,
докато държави с голям държавен дълг като Италия се справиха добре. Суверенният дълг
трябва да бъде поставен под контрол чрез задължения и по-ограничителен и ефективен
мониторинг. Не са ни необходими обаче нови механизми за справяне с дълга, които са
прекомерно автоматизирани и проциклични, които рискуват да не постигнат целта и, ако
не друго, да попречат на действия за засилване на икономическия растеж. Не са ни
необходими санкции, когато все още се опитваме да предотвратим преразходите: това би
било почти като да се издаде присъда преди процеса. Вместо това, по-добре да помислим
за структурните реформи, необходими за стимулиране на конкурентоспособността и
икономическия растеж в Европа. Конкурентоспособността води до икономически растеж;
растежът носи повече данъчни приходи и ефективна финансова консолидация.
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Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    в писмена форма. – (RO) 2010 година е Европейската
година за борба с бедността и социалното изключване. Понастоящем 84 милиона европейски
граждани, 16% от населението на ЕС, са изложени на риск от бедност. На фона на
икономическата и финансовата криза главната загриженост на европейските граждани е да
не загубят работните си места. На този кръстопът Европейският съвет следва да разгледа
основните предизвикателства пред ЕС и да посочи решения и приоритетни области, в които
Европейският съюз да инвестира, за да запази своята глобална конкурентоспособност и да
осигури минимална заетост от 70%. Считам, че области като енергийната сигурност и
ефективност, инвестициите, иновациите и изменението на климата следва да бъдат в дневния
ред на Европейския съвет. Приветствам факта, че по време на Европейския съвет през
октомври ЕС ще потвърди своя твърд ангажимент в борбата срещу изменението на климата
и ще постигне съгласие относно позицията на ЕС за конференцията в Канкун. Свободното
движение на хора е един от основните принципи на ЕС, подкрепян и от Хартата на основните
права на Европейския съюз. Затова ние искаме от Европейски съвет, държавите-членки и
Комисията да зачитат правото на ЕС и прилагането му. Като потвърждение на значението
на Източното партньорство за насърчаване на ценностите на ЕС призовавам да бъде изготвена
стратегия на ЕС за Черно море.

Traian Ungureanu (PPE),    в писмена форма. – (EN) Разгорещеното на моменти разискване
в Европейския съвет относно кризата на ромите във Франция беше стъпка в правилната
посока. То подчерта необходимостта от паневропейски подход за справяне с ромския
проблем. То доказа също така, че широко разпространените клишета на левицата служат
само за да оставят нерешен или дори да влошат този въпрос.

От това бурно разискване възникнаха три главни идеи: 1) проблемът на ромите не е проблем
на една или друга държава-членка. Той е европейско явление, което изисква координирани
европейски политики; 2) правото на свободно движение не бива да се превръща в
ограничение на правото на сигурност; 3) правата на малцинствата не следва да изключват
правни задължения.

Разискването в Съвета доказа неправилността на допускането, че Румъния и България не
осъществяват програми за интегриране на ромите. Накрая, позицията на Съвета беше ясно
отхвърляне на внушения, които свързваха въпроса за ромите с присъединяването на Румъния
и България към Шенген. Убеден съм, че Франция и Румъния ще поддържат високо равнище
на сътрудничество и ще представляват пример в тази област. Въпросът за ромите беше
систематично изкривяван и използван за политически цели. Този тъжен прецедент следва
да бъде заменен от подходящи и енергични политики.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) За съжаление, последното заседание
на Съвета остави нерешени много конкретни мерки. Необходимо е най-после да укрепим
икономическия и валутен съюз, и при това да извлечем необходимите поуки от
икономическата криза, с други думи необходимо е да приложим стриктно Пакта за
стабилност и да дефинираме точно данъка върху финансовите транзакции. Това обаче не
бива да става за сметка на нашите граждани. Новата Европейска служба за външна дейност
би могла да бъде значително постижение за Европейския съюз, при условие че основната
идея, стояща зад включването й в Договорите, може да бъде реализирана на практика.
Трябва да търсим, да намерим и да използваме съществуващи синергии, за да може Европа
да действа като едно цяло на световната сцена – и това със сигурност също ще увеличи
влиянието на ЕС по света. Що се отнася до климата, виждаме, че тук също е важно да се
извлекат необходимите поуки и да се извърши съответната подготовка за срещата на високо
равнище в Канкун. Нарушенията на правата на човека не трябва да бъдат толерирани в ЕС.
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Човешкото достойнство трябва да остане неприкосновено – популизмът във всякаква форма
неизбежно води до национализъм и това в никакъв случай не спомага за постигането на
европейския идеал.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

4. Пакет за финансов надзор (разискване)

Председател.   – Следващата точка са изявления на Съвета и на Комисията относно пакета
от мерки за финансов надзор.

Proinsias De Rossa (S&D).   – (EN) Г-жо председател, бих искал да попитам нещо. Мислех
си, че ще има процедура с вдигане на ръка при това разискване. Така ли е?

Председател.   – Ще използваме процедурата с вдигане на ръка за изявлението относно
пакета от мерки за финансов надзор. Трябва обаче ясно да заявя, че ще бъда много стриктна
по отношение на времето за изказване, тъй като доста закъсняваме, a гласуването отнема
много време. Ето защо при изтичане на времето за изказвания трябва да ви прекъсна, а що
се отнася до процедурата с вдигане на ръка, ще се наложи да се вместим в рамките на пет
минути. Съжалявам, но тази сутрин се налага да работим по този начин

Дидие Рейндерс,    действащ председател на Съвета. – (FR) Г-жо председател, госпожи
и господа, с голямо удоволствие заставам пред вас, когато законодателният пакет в областта
на надзора е внесен за гласуване в Парламента, за да обсъдим още веднъж мерките за финансов
надзор, след като вече имахме възможност да говорим по въпроса след последното заседание
на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН).

Това е сборник от текстове, който въвежда изключително важна реформа в Съюза и отговаря
на няколко предизвикателства. Първото предизвикателство – председателят на Съвета
току-що говори за него – е свързано с действията в отговор на кризата. През десетилетието,
което е към своя край, архитектурата „Ламфалуси“ беше въведена и разположена във всички
финансови сектори.

По един или друг начин присъствието на комитетите на надзорниците вече се усеща. Те
допринесоха за развитието на европейското финансово законодателство и за процеса на
постепенно сближаване на пруденциалния надзор. Този процес беше важна и положителна
стъпка към един европейски подход, но на фона на кризата наистина трябва да кажем, че
в крайна сметка се оказа твърде амбициозен.

Той не ни позволи да предотвратим или да задържим финансовата криза, нито да
координираме бързи и ефективни ответни мерки по места, особено в областта на
презграничното сътрудничество. Това е причината, поради която се опитваме да създадем
оперативен Европейски съвет за системен риск с цялата административна подкрепа на
Европейската централна банка, която, под ръководството на своя председател, е повече от
готова да работи за създаването и въвеждането на този съвет.

Не се съмнявам, че г-н Трише ще използва своите способности и влияние за това,
включително при издаваните по време на неговото председателство последващи
предупреждения и препоръки. Точно поради тази причина искаме също така по-силни,
по-отговорни и по-добре оборудвани надзорни органи да изготвят техническите стандарти
на Общността и да гарантират пълното им прилагане, включително по време на криза.
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В случай че даден национален надзорен орган не предприеме действия, тези органи ще
разполагат с правните средства да накарат финансовите институции да спазват стандартите.
Те ще спомогнат за създаването на истинска европейска надзорна зона, която е абсолютно
необходима за укрепване на вътрешния пазар. По този начин ще участват в дейността на
надзорните колегиуми и ще спомогнат за решаване на всякакви спорове между националните
власти, като, разбира се, им позволяват ежедневно да упражняват пруденциален надзор.

Не се плашете от думи. Както вече многократно беше споменато в Парламента, въвеждането
на тези органи е историческо споразумение. Белгийското председателство превърна това в
свой основен приоритет в областта на финансовите пазари, както и в универсален модел.
Нека не допускаме грешки. По този начин продължаваме да градим оригинален модел за
надзор – ще се върна към този въпрос, но трябва също да вземем предвид развитието на
надзорните структури на основните ни партньори. Това е второто предизвикателство – да
покажем, че Европейският съюз, който се състои от 27 държави-членки, може да реформира
структурите си за финансов надзор, без да допусне да изостане – най-вече спрямо
Съединените американски щати.

След доклада „дьо Ларозиер“ от февруари 2009 г., който Европейската комисия горещо
приветства, на няколко пъти разискването в Европа тръгваше в обещаваща посока, а ние
трябваше да оправдаем тези надежди за реформа. Междувременно Съединените американски
щати предприеха мащабен преглед в областта на своя надзор, като приеха закона
„Дод-Франк“. Гласувайки днес, надявам се, в подкрепа на законодателния пакет, който е
плод на едногодишно проучване, преговори и сътрудничество между различните институции,
Европейският парламент ще покаже, че Европейският съюз не изостава, както и че той също
така има водеща роля в процеса на реформа, подкрепен на срещата на Г-20.

Все пак можем да бъдем истински лидер само в дългосрочна перспектива. Освен днешния
исторически вот ще трябва да гарантираме, че нашата нова система работи и се развива.
Това е третото предизвикателство. Първо, нашата цел е модел на макропруденциален надзор,
който до голяма степен да бъде децентрализиран и при който органите подкрепят и
координират националните надзорни органи, без да заемат тяхното място.

Второ, искаме също така система, която да стане по-убедителна, а не такава, която не се
развива. Чрез Европейския съвет за системен риск ще въведем важен орган за разискване и
вземане на решения в областта на макропруденциалния надзор, включително на
трансатлантическо и дори на световно равнище.

Ако дадем на европейските надзорни органи правомощия да извършват дейността си, ще
имаме ефективни участници при предотвратяване на риска и справянето с него. Това отчасти
важи за директивата „Омнибус I“, по която вече беше поискано Парламентът да изрази
позицията си днес. Ще последват обаче и други законодателни мерки като част от прегледа
на съществуващите текстове.

С това, г-жо председател, госпожи и господа, бих искал да завърша. Днес приключваме една
решителна първа стъпка и, надявайки се на положителен резултат от вашия вот, сега бих
искал да благодаря в частност на председателя на комисията по икономически и парични
въпроси, г-жа Bowles, на различните парламентарни докладчици, г-жа Goulard,
г-н García-Margallo y Marfil, г-н Skinner, г-н Giegold, г-н Sánchez Presedo и техните
докладчици в сянка, както и на членовете на Комисията – г-н Рен и г-н Барние, които
присъстват в тази зала, и, разбира се, на всичките им сътрудници. Имаше плодотворно и,
струва ми се, конструктивно сътрудничество между нас във връзка с пакета от изменени
текстове, подложен на гласуване днес.
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Все пак се надявам, че стремежът за постигане на резултати, който ни вдъхнови, ще продължи
да ръководи преговорите по бъдещите текстове с цел по-нататъшното допълване и
модернизиране на тази система. Мисля, че от името на онези, които ще ме наследят като
действащ председател на Съвета през следващите няколко месеца, и предвид преговорите,
мога да кажа, че съм сигурен, че ще стане така. Надявам се, че скоро ще можем да дойдем
тук с нови споразумения – особено по отношение на инвестиционните фондове – и че заедно
с г-н Барние ще можем да подкрепим цял набор от дейности за прилагане на нови
законодателни текстове.

Мишел Барние,    член на Комисията. – (FR) Г-жо председател, госпожи и господа, мога
да кажа, че споразумението относно пакета от мерки за финансов надзор, по който ще
гласувате след малко – почти година след датата, на която предложенията бяха приети от
Комисията – е исторически момент в развитието на финансовото регулиране в Европа.

От началото на финансовата криза Европейският съюз реагира на международно равнище.
Той положи началото на процеса Г-20, започнал на срещата на високо равнище във
Вашингтон през ноември 2008 г. Работната група начело с г-н Дьо Ларозиер направи първите
основни изводи от кризата и веднага след това Комисията изготви своите предложения.
Позволете ми да изкажа благодарности на г-н Дьо Ларозиер за ерудираната работа, на която
дължим много в момента.

Ако пожелаем, с това споразумение ще имаме рамка, при която отсега нататък всички
инициативи ще бъдат включени продукт по продукт, пазар по пазар, участник по участник,
за да изпълним поетите от нас ангажименти и ангажимента, който аз лично поех, когато
говорих пред вас на 13 януари: интелигентно регулиране и ефективен надзор.

Рамката, която ще приемем, е основата, която осигурява надеждност на всички
секторно-базирани инициативи, които искаме да предприемем. Дължим това споразумение
на личната отдаденост и компетентност, която повечето от вас засвидетелстваха. Позволете
ми да благодаря и на докладчиците, г-н García-Margallo, г-н Skinner, г-н Sánchez Presedo,
г-жа Goulard, г-н Giegold, г-н Tremosa i Balcells и г-н Balz, както и на докладчиците в
сянка.

Бих искал да благодаря също на г-жа Bowles, която води преговорите с голяма решителност.
Благодаря и на председателя на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН),
г-н Рейндерс, за активната роля, която той и неговите екипи изиграха – тя беше решителна
– и продължи добрата работа, която испанското и шведското председателства свършиха
преди тях.

Позволете ми, може би по твърде необичаен начин – ще обясня защо – да кажа няколко
думи на благодарност на човека, който седи до мен, г-н Wright, защото след няколко дни
той ще се оттегли от поста на заместник-директор на Генерална дирекция „Вътрешен пазар
и услуги“. Искам да кажа, че съм убеден, че този човек е пример за европейските публични
услуги.

Госпожи и господа, добавената стойност на Парламента е неоспорима. Той действа
решително. По-конкретно благодаря за укрепването на компетентността на европейските
надзорни органи, сред които посредническа роля, неотложни мерки, изготвяне на правни
и технически стандарти с роля за защита на потребителите (към което ще се върнем), наред
с предотвратяване на и защита от някои токсични финансови продукти, и трансграничният
характер на институциите, който ще се отчита в по-голяма степен.
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После следва създаването на Европейския съвет за системен риск (ESRB), за който дължим
много на Парламента и по-конкретно на неговото председателство, и тук бих искал да
благодаря на моя колега и приятел, г-н Рен, и на неговите служители.

Всичко това, разбира се, е компромис. Някои биха искали много повече. По много въпроси
самата Комисия направи големи компромиси и отстъпки. Съжаляваме например за приетото
в крайна сметка решение относно процеса на изготвяне на техническите стандарти, които
според нас не трябва да служат като прецедент за всички останали сектори. Нещо повече –
ще потвърдим това в изявление.

Като цяло обаче след единодушния вот на Съвета, след вашия вот днес, ако пожелаете, от
началото на следващата година Европа ще разчита на надзорен модел, пригоден към нейните
нужди и реалността на финансовия сектор в нея. В повечето европейски държави по-голямата
част от банките са притежавани от друга държава. Това определя транснационалното
измерение както на финансовите институции, така и на рисковете, които поемат.

Ще имаме надзорен модел, приспособен за по-ефективно предотвратяване на кризи. Ще
можем да покажем на гражданите, които са заинтересовани и се питат дали Европа реагира,
че тя си извлича конкретни поуки от кризата и прави това едновременно с американците,
а, надяваме се, и с други континенти, в рамките на решенията на Г-20.

Що се отнася до органите, предстои ни – предстои на мен – огромно количество техническа
и бюджетна работа, която с готовност ще свършим, за да може органите ефективно да
заработят на 1 януари 2011 г. След споразумението с Европейския парламент ще трябва
да назначим бъдещите председатели и генерални директори на тези институции. Бих искал
да кажа пред вас, че единственият критерий, от който ще се определят тези назначения,
трябва да бъде независимостта и компетентността, за да може тези нови институции да
работят успешно и съм убеден, че бъдещият председател на Европейския съвет за системен
риск, който благодарение на вас е председателят на Европейската централна банка, ще
отговаря на тези условия за независимост и компетентност.

След това, госпожи и господа, решително ще изпълним тази рамка със съдържание на
1 януари. Европейският орган за ценни книжа и пазари бързо ще набере скорост
благодарение на ролята, която ще има за решенията, които се вземат или ще бъдат взети:
предложението надзорът на агенциите за кредитен рейтинг да бъде поставен на европейско
равнище, проектите на регламенти за извънборсовите деривати и късите продажби, а след
това и суаповете за осигуряване срещу кредитен риск, приети само преди няколко дни.

Ние няма да спрем дотук. Това е цялостна интегрирана програма за консолидиране,
стабилизиране и повишаване на прозрачността на финансовата система, която ще следваме
заедно с вас стъпка по стъпка: регламентът за хеджинговите фондове и фондовете за дялово
участие, по който работим в момента; прилагането на споразумението „Базел III“ за капитала
на банките; прегледът на директивата за финансовите пазари през следващата година;
утвърждаването на санкциите в рамката на прегледа на директивата относно пазарните
злоупотреби и въвеждането на Европейска рамка за управление и разрешаване на кризи.

Всички тези мерки трябва да ни позволят да предотвратим повторната поява на сериозни
кризи, да защитим потребителите, които са и данъкоплатци, и да подкрепим устойчивия и
справедлив растеж, за който призоваваме.

Госпожи и господа, винаги съм считал, че в областта на финансовите сектори, както и в
областта на околната среда превенцията винаги е по-евтина от лечението. Бих искал да ви
напомня, че по време на тази финансова криза по един или друг начин мобилизирахме 17 %
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от европейския БВП, за да спасим финансовата система. Банките са тези, които трябва да
плащат за банките, а не данъкоплатците. Превенцията винаги ще бъде по-евтина от лечението.

Ще представим всички тези мерки в рамките на приетия от Комисията и подкрепен от Съвета
ЕКОФИН на 2 юни 2010 г. дневен ред, а нашата цел е те да бъдат прилагани и представяни
с решителност, да бъдат подложени на гласуване, и ако желаете, при всички случаи да бъдат
приети и предложени от Комисията до края на 2011 г.

Госпожи и господа, г-жо председател, бих искал да кажа нещо лично, а именно, че качеството
на нашите отношения и увереността – без самонадеяност – от които бяхме водени по време
на нашите разисквания, за мен са окуражителен знак за целия този твърде строг и взискателен
дневен ред. От името на всички служби на Комисията бих искал да ви благодаря за това.

José Manuel García-Margallo y Marfil,    от името на групата PPE  .  – (ES) Г-жо
председател, днес е добър ден за Европа. През декември имахме слабо споразумение, а сега,
благодарение на сътрудничеството между Парламента, действащото председателство на
Съвета и Комисията, имаме добро споразумение.

Това е добро споразумение, с което ще бъдат учредени истински силни европейски органи,
които ще подлежат на демократичен контрол от страна на Парламента – органи, които ще
бъдат проектирани така, че да гарантират, че всички банки в Европейския съюз се подчиняват
на едни и същи правила. Те ще могат да налагат решенията си върху националните надзорни
органи и ако последните не ги спазват, върху частните банки, за да защитят домакинствата
и предприятията. Това ще им даде възможност да се справят с банките, които биха могли
да причинят системни рискове, и да предпазят данъкоплатците от това, отново да плащат
за неразумното разхищение на някои финансови институции.

Изводите, които можем да направим от това разискване, са, че Парламентът не е куче, което
лае, но не хапе и което би подкрепило всеки малък жест от страна на Съвета: Той твърдо
отстоява позициите си. Не и егоист – той е добър партньор на Съвета и Комисията за
напредъка на процеса на европейска интеграция.

Благодарение на моите колеги от Парламента, на г-н Барние и на г-н Рейндерс сега имаме
отлично споразумение, с което трябва да се поздравим.

Peter Skinner,    от името на групата S&D  .  – (EN) Г-жо председател, бих искал да
благодаря на г-н Барние и г-н Рейндерс, както и на г-н Дейвид Райт и на своите колеги в
залата за тяхната работа. Постигнахме голям успех.

Човек обаче или улавя момента, или моментът улавя него. Финансовата криза вдъхна живот
на нови агенции, които в този момент наистина са необходими и се посрещат добре в
Европейския съюз, а може би дори в световен мащаб, но наред с правомощията, които им
се дават, те трябва да носят и отговорност. Ето защо, за да бъде реализирана, амбицията
трябва да има цел и да се споделя от нашите граждани, чиито работни места и ежедневие
зависят от това, доколко добре си вършим работата.

Няма съмнение, че по време на този дебат често възникваше напрежение при разискванията
между държавите-членки и Парламента, но никой от нас не постигна изцяло своето и всички
заедно успяхме да изготвим това споразумение, което, струва ми се, ще бъде успешно.

Парламентът настояваше за повече правомощия на европейско равнище. Разбира се, това е
в противовес с желанията на държавите-членки. Някои от присъстващите в залата искат да
стигнат по-далече при създаването на пряк надзор, особено в областта на централните
контрагенти например. Всички ние трябва да се въздържаме и да не позволим амбицията
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да се превърне в приключение. Вместо това трябва да имаме добре премерени ответни
действия, когато ще трябва да попълваме пропуските, които ще установим малко по-нататък.

На този етап финансовата стабилност зависи от дългогодишния, понякога от десетилетния
опит на хиляди хора, които имат опит в областта на финансовите услуги на национално
равнище. Те са първото звено за предотвратяване на проблеми. Националните правителства
доказаха, че могат и да ни спасяват при срив. Тук обаче става въпрос повече за късмет,
отколкото за формулировка. Тези нови институции ни дават възможност да планираме.
Това липсваше – ето защо е толкова важно да го изпълним.

Агенциите ще се занимават и с практически въпроси. Ще имаме съвместен комитет, който
с гордост помогнах да бъде подкрепен. Съвместният комитет ще бъде механизъм за
координиране, обмен на информация и съвместно вземане на решения. Той ще бъде
платформата за съсредоточаване. Тези агенции работят за отстраняване на системни рискове.
Настояхме също така председателят на ЕЦБ да може да контролира наблюдението на риска
на агрегирано равнище, но ако трябва да попитаме г-н Бернанке дали репутацията му се е
подобрила, според мен ще отговори, че няма такива правомощия.

И така, съгласен съм, че трябва да се избягва хазартният стил на финансовите операции от
миналото, но ние като регулатори трябва да бъдем отговорни и много внимателни. Трябва
да има амбиция за регулиране, но става въпрос също така за пенсиите на хората, за техните
спестявания, жилища и работни места. Одобрявам надзорната инфраструктура, която имаме.
Тя е млада, но всъщност бързо ще трябва да порасне.

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) Г-жо председател, бих искал да попитам
г-н Skinner на какво основание допуска, че преценките и решенията на новите европейски
институции ще бъдат по-добри от решенията, които се вземат от регулаторните институции
на национално равнище?

Peter Skinner (S&D).   – (EN) Г-жо председател, ако графът на Dartmouth беше следил
внимателно моето изказване, щеше да чуе, че според мен тези дейности трябва да се
извършват, като се съгласуват с националните органи, а не в разрез с техните интереси – и
само тогава, когато законодателството, което предлагаме за тази цел, е готово и е преминало
през демократичните процедури на Парламента.

Считам, че това ще бъде от полза и за двете страни. Ако си представяте, че като си стоите
на вашия остров, един ров би ви защитил от истинските проблеми на реалния свят, опасявам
се, че грешите, защото в действителност световната финансова криза ни даде истински урок.

Sharon Bowles,    от името на групата ALDE. – (EN) Г-жо председател, успяхме! Влакът
на надзорната архитектура потегли и очакваме много от общите ръководни правила. Нашето
финансово законодателство обаче все още е като швейцарско сирене с дупки и ниши –
местенца, до които общите ръководни правила никога няма да достигнат. Това е срам, който
ще носим, докато всички ние наистина се включим в единния пазар на финансови услуги.

Новите органи ни дават допълнителна възможност за постигане на трансгранично
сътрудничество, а това означава, че трябва да се положат повече усилия, за да се уверим, че
решенията се вземат отговорно и по-близо до пазарите. Необходимо е европейските надзорни
органи да бъдат свързани помежду си и с националните надзорни органи. Всъщност те ще
трябва да участват във всички дейности, за да се вземат подходящи решения, като не се
забравя, че лошото решение не става по-добро чрез популяризирането му.
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Sven Giegold,    от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-жо председател, днес всъщност
е ден, в който положихме още един камък за изграждане на Европа. Денят е добър и
опровергава всички твърдения, че след финансовата криза нищо няма да се случи, както и
всички онези, които вярват, че започва един нов етап на повторна национализация. Вместо
това Европа достига до необходимите заключения. Все пак трябва да стане ясно, че това
законодателство за финансовите пазари, естествено, все още съдържа неща, които сега трябва
да продължат да се случват. Парламентът постигна и осигури нещо важно, което вече беше
споменато. Успяхме, защото различните сили в Парламента работиха заедно и по този начин
устояха на опитите от страна на редица държави-членки да се пренебрегнат поуките, които
може да се извлекат от кризата.

Някои важни въпроси все още остават без отговор. Например с какъв персонал ще разполагат
тези органи? Какъв е смисълът да имаме такива органи с новите им области на компетентност,
ако не им бъде осигурен достатъчно персонал и подходящ бюджет? Това, което чухме по
въпроса, все още е неясно. Трябва заедно да работим по този проблем. Следващият въпрос
е какво ще се случи по отношение на председателя на този орган за финансовите пазари?
Това е друга област, в която трябва да гарантираме, че се назначават подходящите хора. За
нас – групата на Зелените/Европейски свободен алианс – е важна стъпка най-накрая да
имаме прозрачност по отношение на съответните изисквания за счетоводна отчетност на
големите транснационални предприятия. Във връзка с това, за щастие, сега Комисията обяви,
че ще има съобщение относно отчетността по държави. Очакваме го с нетърпение и се
надяваме и да работим съвместно.

Най-накрая, имаме съвместна декларация от четирима координатори на комисията по
икономически и финансови въпроси, в която се заявява, че искаме пазарните инфраструктури,
а също и централните контрагенти да бъдат под пряк европейски надзор. В това отношение
все още ни предстои много убеждаване.

Надявам се, че по въпроса за икономическото управление ще постигнем същото ниво на
съгласуваност в Парламента, както по въпроса за надзора. В противен случай Парламентът
ще изгуби влиянието си по тези въпроси. Ето защо сега не трябва да позволяваме каквато и
да е реидеологизация на разискването. Ако го направим, тогава, за съжаление, Съветът няма
да взема разумни решения съгласно метода на Общността.

Kay Swinburne,    от името на групата на ECR. – (EN) Г-жо председател, наследството
на тази финансова криза е един облак от несигурност, надвиснал над сектора на финансовите
услуги и над нашите публични финанси. Банките, финансовите пазари, правителствата и
предприятията усещат тази несигурност ежедневно и за да може икономиките ни да покажат
признаци на икономическо възстановяване, ние трябва да гарантираме, че тази несигурност
се е разсеяла. Една от основните причини за несигурност след зрелищните фалити във
финансовия сектор е несигурността по отношение на регулирането, включително относно
това, кой ще определя бъдещите нормативни разпоредби и кои институции ще ги прилагат.

Парламентът имаше решаваща роля при разискването на този въпрос и през последните
няколко месеца обсъди до най-малката подробности регулирането и надзора, за да отговори
на въпросите кой, какво, къде и кога. В резултат беше постигнато равновесие: баланс между
отговорността на държавите-членки за надзорните институции и един нов европейски
орган, определящ общи ръководни правила; като по този начин усъвършенства единния
пазар на финансови услуги, повишава ролята на партньорския надзор; баланс между
сигурността в системата, наблюдаване от новия Европейски съвет за системен риск и
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необходимостта финансовите дружества да предприемат рискове; баланс между крайната
защита на данъкоплатеца и предоставянето на капитал за стимулиране на икономиката.

Всички ние сме силно заинтересовани от установяването на нови механизми в подкрепа на
единния пазар на финансови услуги, сред които наблюдение на световния риск в нашите
европейски банки; осигуряване на координирани и подредени процедури във всички
държави-членки; осигуряване на по-добри споразумения за посредничество между
надзорните органи; и гарантиране на прилагането на правилата във всички финансови
центрове от всички участници на финансовите пазари.

В сегашния си вид този пакет от надзорни мерки осигурява необходимия баланс. Все пак
наемането на високо квалифицирани служители с необходимите познания в областта на
финансите ще бъде от решаващо значение за бъдещия му успех. Призовавам Комисията да
гарантира, че тази следваща стъпка ще проработи.

Jürgen Klute,    от името на групата GUE/NGL. – (DE) Г-жо председател, преди всичко
би искал да благодаря на своите колеги, които участваха в твърде трудните и
продължителните преговори тук. Това, което докладчиците и докладчиците в сянка успяха
да направят, е огромно постижение. Те постигнаха най-добрия резултат, който може да
бъде договорен.

Въпреки това не бих искал да впускам в отправените от моята група критики. Има три
конкретни точки, от които не сме доволни. От една страна, според нас компетентностите,
които се дават на надзорните органи, са незадоволителни. Искаше ни се те да са по-големи.
Считаме също така, че е погрешно надзорните органи да бъдат разпръснати на различни
места. Ние подкрепяхме идеята те да бъдат събрани, доколкото това е възможно, на едно
място, което със сигурност щеше да улесни сътрудничеството помежду им и да го направи
по-ефективно. Г-н Giegold вече спомена, че подборът на персонала може и всъщност трябва
да бъде подобрен в дългосрочна перспектива. Това са основните ни критики.

Въпреки това считаме, че това е вярна и важна стъпка в правилната посока, вярна и важна
стъпка по пътя към новото регулиране на финансовите пазари, от което се нуждаем
неотложно. Все пак – и това просто е нашата преценка – ни предстои да предприемем
допълнителни стъпки, за да постигнем истински ефективно, ново регулиране на финансовите
пазари, да стигнем до етап, в който с помощта на европейска нормативна уредба можем да
предотвратим друга криза като тази, която преживяваме в момента. Нашата група ще
допринесе много за това. Разбира се, предстоят ни още няколко законодателни инициативи.
Надяваме се, че те ще изпълнят този въпрос с повече съдържание. Ако стане така, от това
ще излезе нещо наистина ефективно и добро. На нас обаче наистина все още ни предстои
да предприемем още няколко стъпки в това отношение.

Godfrey Bloom,    от името на групата EFD  .  – (EN) Г-жо председател, при последната
ми среща с г-н Барние изразих сериозни опасения, че регулирането на Лондонското сити
ще се пренесе в Брюксел. Той изглеждаше изненадан, че съм толкова обезпокоен, но след
като встъпи в длъжност може би е разбрал, че огромна част от БВП на Обединеното кралство
всъщност се дължи на сектора на финансовите услуги.

Той е много важен за Обединеното кралство. Всъщност той плаща повечето сметки. Става
въпрос за 45 милиона британски лири, които ежедневно изпращаме към това място, за да
подкрепяме твърде подозрителния проект за Европейския съюз, който не дава реален глас
на нашите избиратели. Всъщност трябва да разберете, че големите заплати и големите пенсии
не растат по дърветата.
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Г-н Барние, споменах Ви също, че можем да научим нещо от старите доминиони – Австралия,
Канада, които не са изпитвали този проблем, а вие много чаровно и съвсем по ирландски
казахте, че Австралия е много далеч. Надявам се, че сега, след като заемате тази длъжност
от известно време, ще разберете, че може би подобен ограничен подход няма да бъде от
полза.

Все още съм обезпокоен, г-н Барние. Все още се опасявам, че ще ни регулира обичайната
смесица от невежи бюрократи, парламентарни комисии с обичайното им допълнение от
криптокомунисти, социалисти-анахронисти, посредствени политици, наченки на зелени,
няколко добронамерени домакини и възрастни дами, изучаващи новата си трета възраст.
Резултатът ще бъде същият, както при всички останали проекти на ЕС: рибарство, земеделие,
енергетика, заетост, имиграция и ужас на ужасите – бомбата със закъснител – единната
валута.

Поразително е как приемаме този провал, нали? Човек би си помислил, че по случайност
Европейският съюз би направил нещо правилно. Съжалявам, но не съм доволен. Много съм
ядосан от факта, че британската партия на Консерваторите се отказа от регулирането на
Лондонското сити. Ако Дейв Камерън беше адмирал в битката при Трафалгар, сега на площад
„Трафалгар“ щеше да се издига постамент на адмирал Вилньов.

Francisco Sosa Wagner (NI).   – (ES) Г-жо председател, бих искал да поздравя всички,
работили по този пакет от финансови мерки, особено служителите и членовете на
Европейския парламент.

Европа трябваше да преживее огромна финансова криза, за да се събуди. Въпреки това
отчасти беше изпусната възможност да се укрепят съвместните институции на Европа,
защото, от една страна, тези нови надзорни органи са с ограничен обхват на компетентност
в сравнение с подобни органи в държавите-членки. Освен това е жалко, че не беше постигнат
напредък по процеса на интегриране, подобен на този, които се осъществява в Европейската
система на централните банки.

Постигнахме напредък, но трябва да продължим да пробиваме път към целта.

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Г-жо председател, г-н Рейндерс, г-н член на Комисията,
разбира се, и аз бих искал да се присъединя към отправените поздравления и да подчертая
свършената работа и отличното сътрудничество в рамките на Парламента, а също така да
ви напомня, че без волята на Парламента този надзор вероятно нямаше да има европейските
характеристики, които притежава днес.

Що се отнася до бъдещето, г-н Рейндерс, преди края на този период и вероятно дори преди
края на този месец, бих искал да можем да постигнем споразумение по един от тези въпроси,
които ни безпокоят, на които вие сте се посветили, при това, уверявам ви, не напразно. През
следващите дни благодарение на забележителните усилия на белгийското председателство
ще намерим задоволително решение относно хеджинговите фондове и частния капитал.

С риск да повторя една от аналогиите на г-н Барние, ще кажа, че според мен трябва да
уплътним тази рамка, която току-що беше очертана, която ще гарантира, че финансовото
регулиране е интелигентно и обхваща всички продукти. Не става дума за регулиране заради
самото регулиране, а за това, да се опитаме да установим ефективността на регулирането,
което има за цел да ограничи доколкото е възможно рисковете, присъщи на финансовата
система.
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В заключение бих искал да поздравя г-н Wright, който за съжаление ни напуска. Надяваме
се, че след цялата работа, която свърши, за да помогне на Парламента да постигне резултати,
ще го видим отново на пътя на Европа.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Г-жо председател, г-н Барние, г-н Рейндерс,
госпожи и господа, одобрявам постигнатия с широк консенсус компромис за приемане на
пакета от мерки за финансов надзор на първо четене. Европейският надзор е отдавнашен
стремеж в европейската интеграция и важен инструмент за постигане на напредък при
процеса на финансова интеграция, допринася за по-голямата ефективност на паричната
политика и повишава конкурентоспособността Това е и нещо, което трябваше да постигнем,
за да прекратим финансовата хипертрофия и да премахнем разрива между световните
финанси и националния надзор.

Настоящата криза потвърди слабостите на пазара и на решенията, вземани на национално
равнище. Трябва да коригираме слабостите, които бяха установени при регулирането и
надзора. В нашия случай надзорът е приоритет при финансовата реформа, тъй като при
липса на достатъчно европейски нормативни разпоредби няма надзор.

Европейският надзор полага основите на една цялостна, задълбочена и надеждна реформа.
Този първи транснационален опит е стъпка напред към строга система за международен
финансов надзор.

Парламентът работи задружно, за да гарантира, че пакетът ще се концентрира върху три
неща. Първо, той е по-уравновесен с цел постигане на сигурност и платежоспособност за
финансовите институции, финансово приобщаване и защита за потребителите, вложителите
и данъкоплатците. Второ, той е по-разумен, за да реагира на системните рискове, да действа
при извънредни ситуации и да може временно да забранява токсични продукти Трето, той
е по-устойчив, насърчава конкурентоспособността, интернализира разходите и изгледите
за европейска система за управление на риска, базирана на приноса на финансовите
институции.

Общата директива („Омнибус“) позволява органите да бъдат въведени, като ги включва в
секторното законодателство, определя техните правомощия и правилата за осъществяване
на дейността им. Това повишава прозрачността при обмена на информация и
сътрудничеството, като в същото време определя, че крайният срок за реформа при
разработване на законодателните предложения трябва да бъде до 1 декември 2012 г., а
транспонирането им да се извърши с таблици за съответствие.

В заключение искам да благодаря на онези, който с работата си позволиха този пакет да
продължи напред. Днес предлагаме първите плодове, но това споразумение е вододел в
развитието на европейските финанси и демокрация, защото демокрация означава
законотворчество, надзор и гарантиране на ефективността на законите. Стана ясно също
така, че ако искаме по-добри финанси, трябва да вървим по пътя на допълнителната
демократизация.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Г-н Барние, г-н министър, бяха казани много неща.
Споразумението е сключено и то е задоволително. Благодаря на всички.

Исках да извлека поуката от това преживяване за бъдещето. Обикновената законодателна
процедура не може да се състои – както при Съвета по икономически и финансови въпроси
(ЕКОФИН) през декември – в това да сключим споразумението единодушно, а после да се
явим пред Парламента и да кажем: „Знаете ли, срамота е, постигнахме споразумение и освен
това трябва да действате много бързо, защото пазарите чакат.“ Вече не сме в състояние на
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безизходица и, г-н министър, благодарим ви за това, че белгийското председателство избра
да се ангажира малко повече и пое по пътя на диалога.

Исках само да ви кажа, че що се отнася до икономическото управление, възнамеряваме да
работим в екип, както направихме в областта на надзора. Ето защо, г-н Рейндерс, ако е
възможно, искам да Ви помоля, като г-н Барние, да предадете кратко съобщение на
Комисията и на ЕКОФИН; кажете им, че ние наистина искаме да участваме пълноценно от
самото начало и да изпълняваме ролята си във връзка с обикновената законодателна
процедура. Не ни блокирайте в Съвета. Не ни пречете в експертната група. Може би е добре
дори да се опитате да обясните на г-н Ван Ромпьой, че ще се радваме много да го видим в
комисията по икономически и финансови въпроси, тъй като го поканихме да присъства.

Markus Ferber (PPE).   – (DE) Г-жо председател, г-н Рейндерс, г-н Барние, госпожи и
господа, считам, че днес е добър ден не само за европейските институции, но също за
европейските граждани, защото две години след фалита на банката „Лемън Брадърс“ успяхме
да създадем структура, която макар да не премахва всички проблеми, които биха могли да
възникнат на финансовия пазар, ще помогне да се предотврати появата на излишъци в
Европейския съюз. Можем да се гордеем с това.

Бих искал да изкажа благодарности на белгийското председателство, защото смятаме – и
мога да потвърдя казаното от г-жа Goulard – че Съветът не полагаше особени усилия в това
отношение в началото. Въпреки че първоначално Съветът взе единодушно решение, това
не отстрани проблемите. Благодарение на Европейския парламент беше намерено общо
решение, удовлетворяващо отделните групи, което е осъществимо и ще гарантира, че имаме
стабилни надзорни структури, както и редица инструменти, които може да се използват за
разрешаване на кризи, предотвратяване на излишъци и за стабилизиране на финансовата
система. Искам да изкажа най-искрени благодарности на Вас, г-н Рейндерс, тъй като Вие
лично се ангажирахте с този въпрос.

Искам искрено да благодаря и на Комисията, която гарантира, че в един честен диалог двете
позиции – тази на Съвета и тази на Парламента, които в началото бяха твърде раздалечени,
могат да бъдат сближени. Благодаря ви много. Това ни вдъхва надежда по отношение на
бъдещото законодателство.

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE).   – (EN) Г-жо председател, председателят на
Европейската централна банка автоматично ще стане председател на Европейския съвет за
системен риск за следващите пет години.

Това не е маловажен въпрос. От него става ясно, че ЕЦБ наистина се включва във финансовия
надзор на европейския финансов пазар и институции. Това също така означава, че когато
г-н Трише се отчита при изслушванията си в Парламента, ще трябва да отговаря на въпроси,
свързани с финансовия надзор, а не само на въпроси относно ценовата стабилност.

С тази реформа председателят на ЕЦБ ще рискува репутацията си и гласуваното му доверие
за постигане на ефективна финансова стабилност в Европа. Благодарение на тази реформа
ще бъде затруднена дейността на финансовите институции, предизвикали кризата. Тя ще
бъде от полза за бъдещите поколения европейски граждани.

Astrid Lulling (PPE).   – (FR) Г-жо председател, бих искала да се присъединя към
поздравленията за постигнатия от Европейския парламент компромис по отношение на
финансовия надзор. Това е твърде задоволителен резултат, но не защото Парламентът се
противопостави на представителите на отделните държави. Компромисът наистина е добър,

22-09-2010Разисквания на Европейския съюз -BG46



защото е съдържателен. Трябваше да придадем на пакета от мерки по-европейски тон в
името на ефективността и надеждността.

Причината, поради която г-жа Goulard и аз – като докладчик в сянка за моята група – се
борихме толкова усърдно за това, председателят на Европейската централна банка
автоматично да стане председател на Европейския съвет за системен риск, е, че сме запознати
отлично със значението на този въпрос.

В една среда, която ще остане много фрагментирана между националните органи, се нуждаем
от европейски орган, който е укрепен от неоспорима конкурентност и легитимност. Може
би дори британците ще разберат. Със своя авторитет и престиж председателят на ЕЦБ ще
може да утвърждава авторитета на Европейския съвет за системен риск, когато се изправи
пред множеството преговарящи партньори – на първо място – Съвета на министрите.

В крайна сметка не трябва да се страхуваме от изключителните правомощия, а по-скоро от
прекомерните слабости, с които трябваше да се борим. И накрая, бих искала и трите органа
да се установят възможно най-бързо и да се създаде климат на доверие между всички
заинтересовани партньори. Залогът не е спечелен. Отново повтарям, че Европейският съюз
се забави, но в крайна сметка полагаме интересните основи на модел, който се очаква да се
развие през идните години.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, убедени сме, че на
световния пазар няма финансов участник, продукт или регион, който може да избяга от
регулирането и подходящите механизми за контрол. Последните кризи ни показаха, че
трябва да вземаме решения в рамките на 48 часа и да имаме общи правила.

Необходим е надзор на европейско равнище за банките, за които се счита, че са прекалено
големи, за да фалират. Освен това в случай на бъдеща криза гражданите не трябва да плащат
цената за нея. В основата на финансовата система трябва да бъдат прозрачността, отчетността
и етиката. Приветствам постигнатото споразумение, за което Парламентът изигра ключова
роля.

Винаги съм подкрепял създаването на независими органи с правомощия за налагане на
санкции и възможности за намеса в конкретни случай. Съгласен съм и със създаването на
два фонда, което не може да бъде замислено като данък за банките. това не би било решение.

С всичко това се цели да се гарантира възстановяване, да се предотврати прехвърлянето на
разходи върху малките и средните предприятия и гражданите, и преди всичко да се избегне
наличието на една-единствена банкова система.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Одобрявам преминаването от фрагментиран
европейски икономически надзор, определян от решения, вземани на национално равнище,
към единна система за макропруденциален надзор, която ще даде възможност на ЕС да
говори с един глас. Европейският съюз ще може да планира макроикономическите си намеси
внимателно и ще има на разположение по-подходящи инструменти за предотвратяване на
евентуална финансова криза в бъдеще.

Въпреки това е жалко, че държавите-членки пренебрегнаха предложението на членовете
на Европейския парламент да се дадат правомощия на новосъздадените институции да
упражняват надзор над големите презгранични банки. Не трябва да забравяме, че тези банки
са един от основните източници на системен риск.

Съжалявам също така, че държавите-членки запазиха правото си да се противопоставят на
взетите от европейските надзорни органи решения, които биха могли да имат прекалено
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голямо влияние върху националните бюджети. Мисля, че времето за предприемане на малки
стъпки изтече. Европейското бъдеще не може да се гради с половинчати мерки, а с пълна
политическа ангажираност.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Г-жо председател, нуждаем се от повече европейски
решения, по-малко предпазни клаузи и по-малко национален егоизъм. Ето защо е особено
важно тези усилия да не спрат дотук. Трябва да се върнем на този въпрос. Презграничното
банкиране, което сега възлиза на над 70% от всички дейности, се нуждае от надзор.
Необходима е обща система за европейски надзор, която ще обслужва нашите общи интереси.

Сега новите надзорни органи ни предлагат решение и то е оптималното за момента. Не е
идеално решение като цяло, тъй като националните интереси все още са твърде различни,
когато става въпрос за презгранично банкиране.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Г-жо председател, обикновените хора
възприемат кризите като катастрофи; Европейският съюз ги вижда като възможност да се
спечели власт – винаги за сметка на тази на националните правителства.

Държавите-членки ще загубят суверенитета над собствените си финансови системи. Макар
да е вярно, че Обединеното кралство се опита да се справи с кризата по печално погрешен
начин, това се дължи на факта, че няколко поредни правителства не упражняваха достатъчно
контрол над дейността на техните частни банки.

Банките не са обикновени предприятия, които да могат да бъдат оставени без надзор. Те са
създателите на кредита, голяма част от паричното предлагане и това не може да бъде оставено
в ръцете на нерегулирани частни предприятия.

Burkhard Balz (PPE).   – (DE) Г-жо председател, според мен договореният днес компромис
е знаменателно събитие в продължаващото развитие на европейския финансов надзор.
Съвместният успех е възможен по-конкретно благодарение на конструктивния начин, по
който председателството на Съвета води преговорите и на сътрудничеството на
държавите-членки, които преди това бяха на различни, всъщност коренно различни позиции
по този въпрос. Не сме създали беззъб тигър, а агенции, които също могат да се намесят в
критичен момент. В решаващи ситуации в бъдеще не трябва да има препирни за власт сред
националните надзорни органи, а ясни, задължителни инструкции от европейски орган. В
заключение, при извънредни ситуации в бъдеще решенията ще се вземат от европейски
институции. Това означава повече отговорност.

Това, което според мен е особено важно, е и фактът, че Европейският съвет за системен риск
ще бъде оглавяван от председателя на Европейската централна банка. Що се отнася до
споменатите вече въпроси, свързани със съдържанието, съм съгласен с докладчиците и бих
искал да изразя благодарността си за отличната работа в екип между отделните групи.

Мишел Барние,    член на Комисията. – (FR) Г-жо председател, в края на това разискване
бих искал да благодаря на всеки от докладчиците, на представителите на групите и членовете
на Европейския парламент, които се изказаха почти единодушно в подкрепа на компромиса
и това споразумение.

Бих искал да потвърдя, че тези нови европейски органи и Европейският съвет за системен
риск няма да заменят националните надзорни органи, а ще разчитат на тях и ще допринесат
за по-успешното сътрудничество между тях;...

(Председателят призовава за тишина)
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... ще ги организират в мрежа, ще обединят компетентността и експертните им становища,
за да имаме добри европейски решения, когато е необходимо и сме изправени пред
европейски рискове, а понякога дори и пред нещо повече при финансови институции, които,
както ви казах, са предимно транснационални.

Рамката ще съществува благодарение на вас и на Съвета. Както беше посочено, ще градим
системата тухла по тухла: платежната система и в частност Единната зона за плащания в
евро от октомври, регламентът относно капитала на банките, прегледът на директивата
относно пазарните злоупотреби, предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими
ценни книжа за депозити, агенциите за кредитен рейтинг, управлението на риска и накрая
корпоративното управление. Това ни предстои, а да не споменаваме и регламента за
инвестиционните фондове.

Ще свършим тази работа решително. Ще я свършим така, че накрая на пътя, както ви казах,
госпожи и господа – и това е нашата пътна карта след срещата на Г-20 – нито един финансов
агент, нито един продукт, нито един пазар или територия няма да има имунитет или да
бъде изключен от интелигентното регулиране и ефективния надзор.

Госпожи и господа, нашата амбиция, моята амбиция, трябва да бъде в края на този път –
който е кратък, защото гражданите са бдителни и взискателни и имат всички основания за
това – да сме изградили най-добрата система в света за регулиране и надзор преди да е
станало твърде късно. Амбицията на Европа трябва да бъде да изгради нужния модел на
регулиране и надзор в света. Това е нашата цел и тя е в интерес на гражданите, потребителите
и на самия финансов сектор.

Дидие Рейндерс,    действащ председател на Съвета. – (FR) Г-жо председател, и аз от своя
страна бих искал да благодаря на всички оратори и на огромното мнозинство, което подкрепи
текстовете, подложени на гласуване. Освен това се радвам да видя интереса, който много
членове на ЕП засвидетелстваха по този въпрос и по въпроса за финансовия надзор.

Преди всичко бих искал да ви кажа, че както ни напомниха няколко души, става въпрос за
първия истински урок, който научихме от финансовата криза. Имахме множество
разисквания по огромен брой текстове, но въвеждането на новия пакет от мерки за надзор
и Европейския съвет за системен риск наистина са първият урок, който всички ние в Европа
заедно научаваме от тази финансова криза.

Вторият фактор, който бих искал да подчертая, е, че става въпрос за началото на един процес.
Както г-н Барние току-що спомена, ще въведем цяла редица други елементи в рамката на
този процес. Процесът на регулиране трябва да допълнително да се засили и няколко души
вече споменаха това. По същия начин ще продължим да работим с Комисията, Съвета и
Парламента. Във всеки случай белгийското председателство проявява пълна готовност да
участва по същия начин.

Надявам се, че през следващите няколко дни наистина ще можем да постигнем напредък
по отношение на директивата за инвестиционните фондове, хеджинговите фондове и другите
инвестиционни фондове. Скоро ще проведем разисквания и относно агенциите за кредитен
рейтинг. Бих искал да ви вдъхна увереност по отношение на сътрудничеството, за което
говори г-жа Goulard. Вече направихме предложение и във връзка с него беше договорено,
че по време на неформалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси
г-жа Bowles, председател на комисията по икономически и парични въпроси, ще се
присъедини към нас, за да анализира степента на напредък на нашата работа.
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Не бих искал да продължавам да говоря, тъй като знам, че предстоят важни процедури, но
наистина се надявам, че ще можем да помогнем за това, което мнозина наричат историческо
гласуване. Във всеки случай ще се видим през следващите няколко дни и седмици, за да
подкрепим по същия начин и със същата решителност някои други текстове, които ще ви
бъдат представени на вашето внимание за пореден път.

Все пак благодаря на онези, които направиха каквото можаха през последните няколко
месеца, за да продължим напред с този въпрос, който, както казах, наистина е първият важен
урок, научен от финансовата криза.

Председател.   – Разискването приключи.

Писмени изявления (член 149)

John Bufton (EFD),    в писмена форма. – (EN) В момента Брюксел има пълен контрол над
банките, фондовите пазари и застрахователните дружества, и това, което трябваше да бъде
надзор, се задълбочи до правомощия, които се простират далеч извън консултативния
характер на съществуващите системи, като остави националните органи без правомощия
или цели. Ако се приеме, че Брюксел регулира прекомерно банките и фондовите пазари,
финансовите услуги ще бъдат изправени пред две възможности – да изостанат от
международните си конкуренти или да преместят централите си в държави, в които няма
никакви ограничения. Последните ще държат европейските инвеститори в мрачните дни
на рецесия, тъй като останалият свят напредва с огромни стъпки. Последното може да доведе
до безразсъдни банкови пазари в отвъдморските страни, където парите на всички ще бъдат
изложени на риск. Повечето регламенти на ЕС в други сектори са истинска катастрофа.
Оставихме Лондонското сити – един от най-големите отрасли в Обединеното кралство,
отговорен за 80% от европейските хеджингови фондове, в ръцете на Комисията. Ако това
е резултат от порочното брюкселско законотворчество, Обединеното кралство и останалата
част от света ще проклинат деня, в който е било позволено тази власт да се прехвърли.

Giovanni Collino (PPE),    в писмена форма. – (IT) Не можем да позволим на европейските
граждани да плащат цената за провала на банковата система, която досега не е направила
нищо, за да защити правата им. Не можем също така да позволим нашата икономическа
система да се превива под тежестта на безразсъдния достъп до кредитиране.

Моите колеги от комисията по бюджети и аз гарантирахме, че правилата, определящи
функционирането и финансирането на новите органи за контрол и финансов надзор, са
добре балансирани в съответствие с европейската бюджетна политика, която трябва да
отчита трудностите, които всички държави-членки срещат. От една страна, тези трудности
биха били много по-тежки, ако ЕС не носи бремето на предотвратяването на друга криза
като тази, която все още изпитваме.

Благотворното влияние на всяка една от новите агенции ще уравновеси повече от
пропорционално разходите, които трябва да се поемат за първоначалното им създаване и
за последващото им функциониране. Европейският парламент и групата на Европейската
народна партия (Християндемократи), която води преговорите брилянтно, постигайки
историческо споразумение със Съвета, ще представят духа на промяната, която за
данъкоплатците ще означава, че ще могат да разчитат на една по-сплотена, по-просперираща
Европа, която е и по-сигурна.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Само две години след началото
на тежката финансова криза Съветът и Парламентът постигнаха споразумение относно
пакет, който наричат мерки за „финансов надзор“, но който всъщност беше сведен до
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минимална намеса в този сектор. В допълнение това се случи, без първо да се вземат важни,
основни решения в тази област, а именно да се сложи край на данъчните убежища, да се
наложи данък върху движението на капитала и да се закрият пазарите на деривати. Не
предлагат също така Европейската централна банка да стане по-демократична или радикално
да промени своите цели, за да определи приоритетите за работа и права или най-малкото
да потърси равновесието между социалния напредък и публичните финанси.

Това означава, че основните механизми за финансови спекулации остават на пазара и че
мерките, които се предприемат сега, са насочени повече към улесняване на контрола от
страна на основните сили и техните финансови групи в държавите-членки с по-крехки
икономики, отколкото към справянето и изкореняването на основния проблем за
финансовите спекулации.

Освен това не трябва да забравяме, че този пакет е част от мерките, приети от ЕКОФИН за
предварителни проверки на националните бюджети, включени в така наречените
„Европейски семестри“. В това се състои основното ни възражение.

Илиaна Ивaнова (PPE),    в писмена форма.  – Уважаеми колеги, дискусията за финансовия
надзор днес показа, че повечето от нас имаме волята и решимостта за сериозни реформи в
сферата на икономическото управлениe, за доброто на Европа. Най-ефикасната мярка срещу
всички видове кризи е превенцията. С одобряването на докладите за независимите европейски
надзорни органи днес, ние инвестираме именно в това - една по-добра основа за ефективен
надзор върху финансовите и нефинансовите институции, която в крайна сметка ще гарантира
по-висока и устойчива сигурност за финансовата система и значително минимизиране на
вероятността от бъдещи кризи. Благодаря на всички колеги докладчици и се радвам, че
Европейският парламент защити твърдо своите позиции относно независимостта и
правомощията на тези надзорни органи, превърна ги в системи, които реално да подобрят
съществуващите в момента регулации, защото всички ние сме длъжни да защитим
максимално интересите на европейските граждани, които представляваме, осигурявайки
адекватната рамка за управление на риска при кризи.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    в писмена форма. – (EN) Европейският парламент винаги
е говорил за необходимостта от един глас за Европа на международната сцена. Уникалният
европейски пакет от мерки за финансов надзор е една от стъпките в тази посока. С него
Европа на 27-те най-накрая ще може да работи по-съгласувано и с повече солидарност в
рамките на решенията относно икономическото управление, които се вземат на световно
равнище. Още по-важно е, че единственият начин, по който Европа може да намали
системните транснационални рискове и впоследствие да предотврати или да смекчи
отрицателното влияние на бъдещи финансови кризи, е да има интегрирана мрежа, която
съсредоточава и координира експертните познания и усилията на участниците на всички
равнища, за да установи и поддържа надеждна, стабилна и прозрачна финансова система.
Подобна система служи като основен пример за отчетността на Европа пред гражданите.
Подкрепям пакета, защото вярвам в бъдещето на Европа – Европа, в която финансовият
сектор вече не трябва да страда от собствения си излишък и в която нашите граждани вече
не се налага да страдат от разрушителните и ненужни последици на кризи, които могат да
бъдат предотвратени.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE),    в писмена форма. – (RO) Поздравявам Европейската
комисия, Съвета и Европейския парламент за приемането на регламентите относно надзора
на финансовите институции и пазари. Европейските граждани трябва да знаят, че в бъдеще
тези видове финансови спекулации, при които спекулантите считат за нормално да

51Разисквания на Европейския съюз -BG22-09-2010



претендират за печалбите, които са направени, а загубите се покриват от обикновените
данъкоплатци, ще бъдат предотвратени. Искам също така Комисията и Съветът да се
концентрират върху следния въпрос, произтичащ от ефективното управление на европейската
икономика: как е възможно повечето отрасли да постигат ниски равнища на рентабилност
или да са на ръба на загубите, когато банковият сектор отново отчита нарастване на печалбата
след кризата?

Nuno Teixeira (PPE),    в писмена форма. – (PT) Слабостите на регулаторните и надзорни
органи в областта на финансите по света породиха в известна степен трудностите, които
изпитваме в Европейския съюз и еврозоната. Необходимостта от задействане на планове за
спасяване на икономиката и отделните домакинства беше решаващ фактор за значителното
повишаване на държавните дефицити.

Пакетът, който обсъждаме днес, е конкретен резултат от новата архитектура за финансов
надзор в Европа, която се основава на създаването на институции и механизми,
предназначени да осигурят както макропруденциален надзор – т.е. надзор над рисковете,
засягащи цялата европейска финансова система – така и микропруденциален надзор на
пазарите на банкови и застрахователни продукти и на пазарите на имоти в сътрудничество
с мрежата от национални надзорни органи.

Съществуват и други области, за които се възлагат надежди, че европейските надзорни
органи ще допринесат за финансовата стабилност, по-конкретно чрез централизиране на
надзора на регистрираните в ЕС агенции за кредитен рейтинг, насърчаване на задължителни
технически стандарти и посредничество при конфликти между националните надзорни
органи.

Освен това тази нова надзорна архитектура може също така да допринесе за успеха на новите
механизми на Съюза за икономическо, бюджетно и социално планиране, координация и
надзор в рамките на Европейския съюз.

Marianne Thyssen (PPE),    в писмена форма. – (NL) Г-жо председател, това историческо
споразумение стана възможно единствено благодарение на отличната работа на белгийското
председателство, което подкрепи подхода на Парламента и постигна успех там, където
другите председателства не успяха. Верен на основните елементи на доклада на г-н Ларозиер,
Европейският парламент осигури достатъчно влияние на новите европейски надзорни
органи. Те ще могат да налагат на финансовите институции обвързващи мерки, когато
националните регулаторни органи не успеят да предприемат подходящи действия, ще
осигурят по-голямо съответствие между националните органи и ще решават споровете
помежду им.

За щастие с това споразумение успяхме да стигнем много по-далеч, отколкото при
съгласуването извън комисиите между националните надзорни органи, предпочитано в
началото от много държави-членки. Междувременно станахме свидетели до какво може
да доведе липсата на европейски надзор. Новата надзорна структура ще защитава по-добре
не само клиентите на банките, но и данъкоплатците.

Въпреки това обаче споразумението има и слаба страна. Съжалявам, че призивът на
Парламента в началото надзорните органи да бъдат съсредоточени на едно място – във
Франкфурт, близо да Европейската централна банка – беше отхвърлен. За щастие,
Парламентът успя да внесе клауза за преразглеждане, така че след три години можем да
направим оценка дали европейските надзорни органи се нуждаят от повече правомощия и
дали разпръскването на органите е било подходящо.

22-09-2010Разисквания на Европейския съюз -BG52



Iuliu Winkler (PPE),    в писмена форма. – (EN) Решението относно пакета от мерки за
финансов надзор е изключително важно и е доказателство, че ЕС е успял да извлече поне
някои поуки от кризата. Създаването на надзорните органи е важна стъпка към европейската
интеграция и помага за постигането на единен пазар.

Сега започва прилагането на тази нова архитектура. Вярно е, че новите надзорни органи ще
действат съгласувано и ще работят съвместно с националните надзорни органи, а няма да
ги заменят. Но също така е вярно, че фрагментираните действия на държавите-членки в
отговор на финансовата криза попречиха на ЕС да засвидетелства по-голяма ефективност,
по-добра координация и по-добри лидерски умения.

Ето защо за мен е съвсем ясно, че надзорните правомощия и необвързващите препоръки не
са достатъчни. За един по-ефективен единен пазар са необходими задължителни правила,
които да се прилагат хармонизирано, и съгласуван надзор. Това са изискванията, които
трябва да бъдат изпълнени от новите европейски надзорни органи, за да се създаде
институционална основа за новата европейска финансовонадзорна архитектура. Същите
изисквания са необходими, за да се отговори най-добре на интересите на европейските
данъкоплатци.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Председател.   – Добър ден, госпожи и господа. Виждам сред нас една много млада особа,
само на няколко дни – малката Виктория, дъщерята на г-жа Ronzulli. Искам да пожелая
всичко най-добро и на нея, и на дъщеря й от името, струва ми се, на всички членове на ЕП.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, присъствието на дъщеря
ми днес е символично. Мисля за всички жени, които поради въпроси, свързани с работата,
не могат да изживеят пълноценно бременността си, да намерят баланс между работата и
семейния живот или дори по-лошо, и въпреки това да бъдат най-добрите майки.

Във връзка с това искам да призова европейските институции, начело с Парламента, да
положат повече усилия, за да не се налага нито една жена да прави подобен избор.

Председател.   – Още веднъж поднасяме поздравления и подкрепяме сърдечния Ви призив.

Сега пристъпваме към гласуване.

5. Време за гласуване

Председател.   – Следващата точка е гласуването.

(За резултатите и други подробности относно гласуването: вж. протокола)

5.1. Многогодишна финансова рамка за периода 2007-2013 г. (A7-0248/2010,
Reimer Böge) (гласуване)

5.2. Проект на коригиращ бюджет № 7/2010: гаранция, предоставена от
Европейския съюз в съответствие с член 122 от Договора за функционирането на
ЕС - финансова помощ за държавите-членки (A7-0250/2010, László Surján)
(гласуване)
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5.3. Изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за
възстановяването на данъка върху добавената стойност (A7-0247/2010, Sharon
Bowles) (гласуване)

5.4. Фармакологична бдителност за лекарствените продукти (изменение на
Регламент (ЕО) № 726/2004) (A7-0153/2010, Linda McAvan) (гласуване)

5.5. Фармакологична бдителност (изменение на Директива 2001/83/ЕО)
(A7-0159/2010, Linda McAvan) (гласуване)

5.6. Пускане на пазара и използване на биоциди (A7-0239/2010, Christa Klaß)
(гласуване)

- Преди гласуването:

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Г-н председател, по отношение на гласуването на доклада
на г-жа Klaß искам да кажа, че е допусната грешка на страница 10 в списъка за гласуване
на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа – което отговаря на страница 5
от доклада Klaß. По отношение на изменение 342 г трябва да гласуваме „за“, а не „против“,
тъй като то е част от цялостното компромисно споразумение. По отношение на
изменение 342 г вотът трябва да е „за“, а не „против“.

Председател.   – Можем да пристъпим към гласуване.

Изменение 338 е оттеглено. Изменения 8 и 317 не се отнасят до всички езикови версии и
следователно няма да бъдат поставени на гласуване.

5.7. Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
(ЕОЗППО) (A7-0170/2010, Peter Skinner) (гласуване)

5.8. Пруденциален надзор на макроравнище върху финансовата система от страна
на Общността и създаване на Европейски съвет за системен риск (A7-0168/2010,
Sylvie Goulard) (гласуване)

5.9. Правомощия на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане
и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и
пазари (изменение на Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО,
2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и
2009/65/ЕО) (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (гласуване)

5.10. Европейски банков орган (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y
Marfil) (гласуване)

5.11. Специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с
функционирането на Европейския съвет за системен риск (A7-0167/2010, Ramon
Tremosa i Balcells) (гласуване)

5.12. Европейски орган за ценни книжа и пазари (A7-0169/2010, Sven Giegold)
(гласуване)
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5.13. Упражняване на правата на интелектуална собственост в рамките на
вътрешния пазар (A7-0175/2010, Marielle Gallo) (гласуване)

- Преди гласуването:

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).   – (DE) Г-н председател, допусната е грешка в
нидерландския текст на резолюцията на доклада Gallo. Името ми е посочено сред
подписалите резолюцията от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите
в Европейския парламент, групата на Зелените/Европейски свободен алианс и
Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица като
член на последната група. Искам да кажа, че, първо, не съм член на групата на Европейската
обединена левица – Северна зелена левица, не съм от левицата и не съм комунист. Второ,
продължавам да бъда член на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа –
либерал – и ще гласувам в полза на резолюцията на тази група, както ще направят и много
от членовете на другите групи в залата. Трето, призовавам групата на Европейската обединена
левица – Северна зелена левица също да гласува в полза на резолюцията на групата на
Алианса на либералите и демократите за Европа.

(Смях)

Председател.   – Добре, ще го поправим, г-н Chatzimarkakis, макар че никога не трябва
да се казва „никога“. При всички положения ще поправим грешката.

Marielle Gallo,    докладчик. – (FR) Г-н председател, двете алтернативни резолюции
отпаднаха. Остана само една – моят доклад, който е компромис… Вижте, г-н Cohn-Bendit,
нека поне да Ви кажа, че той е компромис между групата на Европейската народна партия
(Християндемократи), групата на Алианса на либералите и демократите за Европа,
Европейските консерватори и реформисти и групата „Европа на свободата и демокрацията“.
Взех под внимание всички чувствителни въпроси, свързани с интелектуалната собственост.
Считам, че сега е отговорност на Парламента да стигне до решение. Не виждам защо трябва
да предоставяме на Комисията пълна свобода. Госпожи и господа, призовавам всички да
стигнем до решение поне по този въпрос, който ще постави началото на дебат и…

(Председателят отнема думата на оратора)

- След гласуването на параграф 13:

докладчик. – (FR) Г-н председател, искам отново да подам ръка на нашите колеги либерали
и да приемем, че параграф 13 е отхвърлен от всички политически групи, които подкрепят
доклада.

5.14. Европейска стратегия за икономическо и социално развитие на планинските
региони, островите и слабо населените райони (B7-0518/2010) (гласуване)

6. Обяснение на вот

Устни обяснения на вот

Доклад: Reimer Böge (A7-248/2010)

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Г-н председател, на този етап бих искал да похваля Европейския
парламент и по-специално докладчика, г-н Böge, който постепенно се превърна в пазител
на стабилната бюджетна политика в Европейския съюз. Според мен са важни следните
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аспекти. Първо, европейският бюджет все още ще се справи без да се налага да взема кредит
и така трябва да бъде. Второ, Финансовите перспективи – с други думи седемгодишната
финансова рамка – ще дадат на държавите-членки повече сигурност при планирането. Трето,
ние и държавите-членки ще трябва да свикнем с факта, че има по-малко свобода на действие
по отношение на финансите. Според мен това означава, четвърто, че когато държавите-членки
прехвърлят допълнителни задачи на Европейския съюз, принципът, който трябва да следваме
в бъдеще, е, че те трябва също така да осигуряват необходимото финансиране.

Доклад: László Surján (A7-0250/2010)

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Г-н председател, запознати сме с известната метафора за
колелото — идеята, че Европейският съюз трябва да се движи напред или ще се преобърне.
Винаги съм мислел, че хищната акула би послужила като по-добро сравнение —трябва да
продължава да плува, за да не се задави — но да оставим сравненията настрана.

Нека проучим въпроса защо това се оказва проблем. Истината е, че Европейският съюз стана
механизъм за преразпределение на пари. Той трябва да продължи да абсорбира все повече
и повече средства, за да награждава своята любима група клиенти. Ако спре да прави това,
колелото наистина ще се преобърне, а акулата ще се удави. Затова имаме тази необичайна
ситуация — във време, когато всички национални правителства се опитват да ограничат
харченето, единственият бюджет, който продължава да расте, е този на Европейския съюз.

В моята страна бюджетът на всяко министерство се опитва да спести между 25 и 40 процента
и единственият бюджет, който се увеличава с 60 процента, са нашите нетни вноски за
Европейския съюз. Вместо да стимулираме икономиката, ние вземаме средствата и хората
от производствения сектор и ги поставяме в бюрокрацията. Това просто ще потвърди
мнението на хората, че Европейският съюз извършва грабеж.

Доклад: Linda McAvan (A7-0153/2010)

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Обществената информираност за страничните ефекти от
лекарствата далеч надхвърля въпроса за поведението на фармацевтичните дружества. Тя
също не е ограничена само до въпроса за това какво е посочено в придружаващите листовки
или в интернет.

Искам да подчертая личната връзка между лекаря и пациента. Практическият опит показва,
че на пазара има група фармацевтични продукти, по отношение на които информацията
относно страничните ефекти целенасочено се пренебрегва. Лекарствата често се предлагат
свободно в аптеките и жените ги приемат, без да са получили предварителни указания.
Малко са лекарите, които информират, че хормоналните контрацептиви повишават нивото
на стресовия хормон, причиняват тромбоемболични заболявания, рак на гърдата, рак на
матката и черния дроб, удар и трудности при зачеването, които се проявяват дори след
спиране на контрацептивите. Нека бъдем честни и да информираме за всички фармацевтични
продукти равнопоставено и открито.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Госпожи и господа, позволете ми като лекар да подчертая
важността на новия регламент, приет днес, който дава възможност да бъде обменяна
информация за страничните лекарствени ефекти в целия Европейски съюз. Макар
здравеопазването да не е от компетентността на Европейския съюз, държавите-членки успяха
да постигнат съгласие за необходимостта от и подробности за създаването на обща база
данни относно клиничния опит при употребата на лекарства в Европейския съюз, в която
ще се съхранява информация и след това ще бъде обменяна и оценявана. Това е добра новина
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за европейските пациенти и доказва също така ползите от допълнителната интеграция на
европейските държави. Оценявам работата на докладчиците от комисията по околна среда,
обществено здраве и безопасност на храните, защото постигнаха съгласие по всички точки
от съдържанието, и изразявам особеното си задоволство, че проектът на комисията беше
подобрен по отношение по-стриктна защита на личните данни.

Доклад: Linda McAvan (A7-0159/2010)

Jens Rohde (ALDE).   – (EN) Г-н председател, днешното гласуване по двете досиета относно
фармакологичната бдителност ще ни осигури по-безопасна и по-ефективна система за
мониторинг на лекарствените продукти. Компромисите, постигнати в двете досиета, са
балансирани. Новата система ще вземе под внимание както рисковете, така и ползите от
лекарствените продукти.

Тя също така взима под внимание необходимостта от контрол без това да води до излишна
бюрокрация, като по-специално централната процедура за получаване на разрешение ще
бъде по-опростена. Компромисът спомага за гарантиране на финансирането на системата,
като има възможност Европейската агенция по лекарствата да събира такси за своите услуги.
Разбира се, това е компромис, но в сравнение с големите различия в началните становища
считам, че това е едно разумно решение.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Искам да поздравя докладчика за текста, изготвен от нея,
за изменение на двете директиви относно фармакологичната бдителност.

Важно е да бъдат пълноценно използвани всички възможности, които ни предлагат тези
изменения. Единственият начин да се преборим с опасенията, които имат определени
държави-членки по отношение на жизнеспособността на системата, е да има координирано
докладване на страничните ефекти. Трябва да бъде сведено до минимум времето, необходимо
за обмен на информацията между държавите-членки.

И още един коментар: статистиката показва, че от заболявания най-често страдат възрастни
и стари хора. Това са хората, които най-често страдат от отслабващо зрение. Би било
безсмислено придружаващите листовки да съдържат изчерпателна информация, често и
излишна информация, ако пациентите не могат да я прочетат, дори и с помощта на
обикновени очила, защото шрифтът е твърде ситен.

Michèle Rivasi (Verts/ALE).   – (FR) Г-н председател, по темата на текста, който гласувахме,
искам да насоча вниманието ви – и трябва да поздравя г-жа McAvan за отличната й работа
– към пропуск, свързан с популациите на морски свинчета.

Всъщност има един аспект, който е пренебрегнат и който, тъй като има съгласие, постигнато
на първо четене, не може да бъде въпрос за устно предложение за изменение: това е въпросът
за използването на хора като морски свинчета за клинични тестове на лекарство или ваксина,
които се провеждат преди получаването на разрешение с цел да се провери дали то е
безвредно или да се провери съотношението между риска и ползата от него.

Тези хора може да са мъже, жени, деца или възрастни; в този контекст, загрижени сме за
действията след възможните странични ефекти от лекарствата за хуманна употреба.

Всъщност трябва да се подчертае, че на хората, които участват в клиничните тестове, не се
съобщава нищо по отношение на приеманото или инжектираното вещество и че има
вероятност ефектите да се проявят десет, двадесет или тридесет години по-късно.
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Тези морски свинчета са хора, за които фармакологичната бдителност не предвижда нищо
и е важно да запомним това и да го посочваме.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Г-н председател, решително подкрепям доклада относно
рационализирането на системата за фармакологична бдителност за лекарствени цели за
хуманна употреба. Считам, че това е област, в която Европейският съюз определено може
да добави стойност и в която, чрез съвместна работа, можем да гарантираме по-голяма
безопасност на пациентите.

Дори и след като лекарствата получат цялостно разрешение, все още може да има странични
ефекти и считам, че пълният профил на безопасност на лекарствата може да стане известен
едва след пускането им на пазара. Поради тези причини не трябва да отслабваме бдителността
си. Това предложение ще гарантира по-голяма безопасност на пациентите, посредством
укрепване на системата на Европейския съюз за мониторинг на безопасността на лекарствата.
Тя ще подобри Eudravigilance – базата данни за събиране на информация относно
страничните лекарствени ефекти. Създаването на нов европейски уебпортал за безопасността
на лекарствата ще даде възможност на гражданите да получат по-добър достъп до ясна и
разбираема информация по въпроси, свързани с безопасността.

Това е първата част от пакета от три части, който да укрепи и да предприеме мерки за
пропуските в законодателството на Европейския съюз в областта на фармацевтиката, и
считам, че това представлява добра първа стъпка.

Доклад: Christa Klaß (A7-0239/2010)

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Въпреки факта, че биоцидите като дезинфектанти и
консерванти са част от нашето ежедневие, неправилното им използване или липсата на
разрешение може да представлява значителен риск за хората, животните и околната среда.

Ето защо в интерес на опазване на здравето и околната среда е необходимо продуктите на
европейските производители и на тези извън Европа да съответстват на единни европейски
стандарти. Следва да се подчертае, че ползите от пускането на пазара и използването на тези
продукти далеч надхвърлят риска, въпреки че съществуващият риск следва да бъде премахнат,
доколкото е възможно.

Лично аз подкрепям едно по-добро ниво на хармонизиране на националните процедури
за признаване на продукти в рамките на ЕС и преди всичко, за да бъдат потребителите
по-добре защитени и по-добре информирани. Гарантирането на ясно, кратко и разбираемо
етикетиране е от съществено значение, на първо място, за хората, които влизат в контакт с
такива продукти.

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Г-н председател, сърдечно приветствам тази резолюция.
Планинските райони и слабо населените райони обогатяват географските характеристики,
природата и качеството на живот.

Имам предвид, по-специално, словашките региони, и ви каня, госпожи и господа, да ни
посетите във Високите Татри, за да се убедите сами в красотата на този регион.

Извън съдържанието на резолюцията, която трябва да се приложи незабавно, бих искала
държавните органи да се ангажират с подпомагането на тези региони. В ежедневието
градовете и градските общности са районите, които имат предимство. Обществените услуги
се предоставят в градовете и градските райони, но често не се извършват в малките градове
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и селата, в слабо населените райони. Малките градове и села имат също свой собствен
стандарт на живот и следва да не бъдат подценявани.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Радвам се, че можах да подкрепя този доклад, който
считам за изключително важен. С оглед на високата гъстота на населението и
международната мобилност ние трябва да обърнем особено внимание на предотвратяването
на разпространението на патогени и болести. Макар че мерките, които вземаме, трябва да
бъдат ефективни, също така трябва да се уверим, че те не са вредни за околната среда. С тези
материали трябва да се работи с особено внимание. Биоцидите са необходими за постигане
на високите ни стандарти за здраве и хигиена и също така те са неделима част от нашето
ежедневие. Въпреки това считам, че е важно да се продължи диалога по този регламент и в
бъдеще, като се има предвид, че разрешението и пускането на пазара на тези продукти трябва
да подлежи на особено строги критерии.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Г-н председател, биоцидите се използват преди всичко в секторите
на хигиената и почистването, но също така са открити и в секторите за производство на
мебели и тъкани. Биоцидите предоставят защита срещу бактерии, паразити, насекоми,
вредители по храните, съхранявани на склад, мишки и плъхове. В бъдеще биоцидите ще
трябва да отговарят на минимални общоевропейски стандарти. Много съм благодарен на
докладчика, г-жа Klaß, която заяви, че регламентът трябва да бъде еднакво приложим както
за потребителите, така и за производителите. С други думи, подходящи разходи, справедливи
рамкови условия и приемливи разходи за регистрация. Ако наистина успеем да направим
това, ние ще сме постигнали още една стъпка към хармонизиране на европейския пазар в
интерес на бизнеса, но, по-конкретно, и в интерес на нашите потребители.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, извинете ме, но аз се
чувствам по-спокойна. Докладът, приет днес, съдържа положителни елементи, които,
надяваме се, ще бъдат приложени скоро.

По-специално, бих искала да изразя своето задоволство от усилията за защита на малките
и средните предприятия, особено по отношение на процедурите за получаване на
информация за производството на продукти, достъпът до които често е ограничен за дребния
бизнес и то не само по отношение на разходите.

Много усилия са положени за опростяване на процедурата за разрешаване на търговията
на тези продукти, особено по отношение на сроковете, съгласно които компетентните органи
вземат съответните решения. На последно място, надявам се да продължим в тази насока,
при която хармонизирането на вътрешния пазар на Европа трябва да доведе до засилване
значението на действителните характеристики на предприятията, както и до по-силна
конкуренция.

Доклад: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Приветствам пакета от предложения относно създаването
на по-ефективна, по-интегрирана и по-устойчива система за финансов надзор в рамките на
ЕС, чийто цел е да се занимава с провалите на европейския финансов надзор, които станаха
очевидни, за изненада на всички нас, по време на последната финансова криза.

Изцяло подкрепям предоставения проект за регламент, който ще определи нова структура
за финансов надзор, защото по-ранният отрицателен опит ясно изтъкна необходимостта
от регулиране, по-ефективен надзор и широкообхватна реформа в тази област. Смятам, че
по-голяма конкуренция, която се основава на създаването на равни и прозрачни условия
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за всички, както и предоставянето на единно регулиране, ще помогнат да се гарантира
подходяща защита на вложители, инвеститори и потребители в Европейския съюз.

Доклад: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (GA) Г-н председател, гласувах с „въздържал се“ по въпроса
за създаване на нов орган за европейската финансова система, тъй като новите мерки не
променят съществено начина, по който финансовата система работи, и не поставят
финансовите пазари под контрол. В частност мерките не спират спекулациите и
забогатяването на големите банки и на спекулативните фондове, известни като хедж фондове.

Вчера в Ирландия например финансовият пазар отпусна кредит в размер на 1,5 милиарда
евро на ирландското правителство, но с четири пункта по-скъпо, отколкото ако въпросната
държава беше Германия. Това означава, че работната сила в страната ще трябва да плати
допълнителни милиони на тези институции.

Създаването на новия съвет не променя нищо. Няма друг отговор на финансовите проблеми
на Европа освен да се постави цялата система под публична собственост и демократичен
контрол.

Edward Scicluna (S&D).   – (EN) Г-н председател, искам да поздравя всички докладчици
за тяхната работа по пакета от важни реформи по отношение на надзора на финансовия
сектор в Европа. Преразглеждането на финансовата структура на ЕС беше сериозна задача
за комисията по икономически и парични въпроси.

Кризата показа, че нашата регулаторна рамка не е достатъчно силна, че пазарите не винаги
се справят сами и още по-лошо, че са изложени на ненаблюдавани системни рискове.
Особено ме радва създаването на Европейския съвет за системен риск, чийто мандат е да
действа като система за ранно предупреждение за системни рискове или дисбаланси.

По отношение на Европейските надзорни органи (ЕНО) съм доволен, че е постигнат баланс,
който не отслабва ролята на държавите-членки. Сега трябва да се уверим, че трите
институции разполагат с необходимия персонал и ресурси, за да могат да си свършат
работата.

В заключение, Парламентът вложи огромни усилия и политическа воля за постигането на
компромис със Съвета, за да гарантира одобряването на спешно необходимия пакет от
реформи и влизането му в сила в началото на 2011 г.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, радвам се, че докладът
беше приет. Една от стратегическите цели на европейските институции през следващите
години е подемът на вътрешния пазар.

Икономическата криза показа колко недостижима е тази цел, докато имаме фрагментиран
пазар на финансови услуги. Всички видове финансови посредници, инфраструктура и пазари
са взаимозависими и потенциално ключови елементи на системата като цяло до такава
степен, че провалът на един от тях може да има опустошителни последици на макроравнище.

Икономическото възстановяване, което всички европейци нетърпеливо чакат, се основава
на финансов сектор, който е надежден и стабилен именно защото е налице подходящо
регулиране и надзор.
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Според мен приемането на пакета за финансов надзор, и в частност създаването на
Европейския съвет за системен риск, е важна стъпка към постигането на хармонизирана
система за надзор в Европа, с цел изграждане на доверие сред предприятията и гражданите.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Г-н председател, радвам се, че беше възможно да завършим
създаването на условия за ефективен надзор над финансовите пазари, който се провали в
началото на финансовата криза. Приветствам факта, че Европа създава инструменти, с които
може да бъде възможно да се избегнат кризи в бъдеще, затова подкрепих всички доклади
от пакета относно финансовия надзор над финансовите пазари. Целта следва да бъде
по-строго придържане към правилата на доброто управление, а нито бюджетното
разточителство, нито увеличаването на дълга за сметка на бъдещите поколения са примери
за това. По тази причина отхвърлям предложението на председателя на Европейската
комисия, г-н Барозу, за издаване на европейски облигации, което той споменава наскоро в
Европейския парламент, когато говори за награди за държави, които поддържат правилата
на доброто управление. Ставаше въпрос за награди под формата на европейски облигации.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Г-н председател, далечният тътен, който чуваме, е огън от
ЕС, нападение срещу Лондонското сити, чийто просперитет поддържа икономиката на моя
избирателен район.

Новата надзорна структура, която залата току-що гласува с огромна разлика, не е подходящо
средство за справяне с установения проблем. Никой не доказа убедително – нито се опита
да твърди категорично – че мерките, които въвеждаме, щяха да предотвратят финансовата
криза преди две години. Това, което виждаме, са по-скоро мерки, породени от завист, от
недоволство от позицията на Лондон и от враждебно отношение към капитализма.

Можете да обвинявате мнозина за кредитната криза – банките, регулаторите, правителствата,
че са запазили лихвените проценти твърде ниски прекалено дълго – но не можете да
обвинявате управителите на фондовете за дялово участие, които бяха сред жертвите и които
приеха загубите си, без да дойдат да просят за спасяване.

Хората в тези отрасли няма да чакат г-н Барние да изпрати своите инспектори. Те вече
емигрират в Швейцария, в Шанхай, в Сингапур – напускат Лондон и ЕС изобщо, бедните.

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Г-н председател, като представител на Лондон в Европейския
парламент, много от моите избиратели – както може да се очаква – са загрижени за
последиците не само за най-големия финансов център на Европа, а за двата си най-големи
финансови центъра: Лондон е дом на Ситито и на Кенъри Уорф.

Когато погледнем финансовата криза, е много лесно да попаднем в капана – в който попадат
Парламентът и всички институции – че решението е повече регулиране. Забравяме ролята,
която именно регулирането изигра за възникването на кризата с ипотечните кредити,
казвайки на банките да кредитират неплатежоспособни клиенти. Когато всеки десети клиент
спря да погасява задълженията си, се появи кризата с ипотечните кредити. Също така трябва
да разберем разликата между регулиране и надзор. Някои твърдят, че регулаторите са
разполагали с инструментите, но не са ги използвали правилно.

Едно от предимствата, които се изтъкват, е, че така ще се създаде единен правилник за Европа.
Това е много интересно, но проблемът, както знаем, е, че много държави от ЕС често
нарушават правилата и не си плащат глобите. Как можете да създадете равни условия, когато
много от играчите няма да се подчиняват на правилата?
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Доклад: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Г-н председател, благодаря на докладчика, че се
опита да приеме някои предложения и, разбира се, че защитава авторското право, с което
съм съгласен. Въпреки това фактът, че някои видове обмен са посочени в доклада като
нарушения, които са наказуеми, че се признава правото на доставчиците да налагат наказания
и че масовият обмен се изключа като възможно нарушение, означава, че не можем да
гласуваме в полза на нито един от двата противоположни доклада.

Докладът Gallo предизвика голям интерес и можеше да бъде подходящ, но дебатът, за
жалост, се върти около аргументите за и против френския закон, известен като „Hadopi“,
който включва спиране на достъпа до интернет на тези, които нарушават правилата. Все
още няма истински европейски дебат, който да отчете промените в националното
законодателство.

Надявам се, че ще постигнем обща позиция в групата на Прогресивния алианс на
социалистите и демократите в Европейския парламент и ще имаме мнозинство в
парламентарните разисквания и изменения на предложението за директива на Комисията,
което, според г-н Барние, скоро ще пристигне в Парламента. По този повод ще се опитаме
да постигнем по-балансирана позиция от днешната, която да отчита както правата на
потребителите на интернет, така и необходимостта интелектуалната собственост да се зачита.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Г-н председател, докладът на г-жа Gallo раздели
Парламента на три лагера. Никой доклад не предлага така необходимото балансирано
регулиране на интелектуалната собственост. Докладът на г-жа Gallo разглежда пиратството
в цифровите мрежи едностранчиво и пренебрегва мерките срещу фалшифицирането, които
наистина съсипват нашата промишленост, макар комисията по вътрешния пазар и защита
на потребителите и комисията по промишленост, изследвания и енергетика да предложиха
практически мерки. Освен това той предлага един вид хармонизиране на санкциите за
нарушаване на интелектуалната собственост, вместо да се занимае с факта, че
професионалната общественост разбира наказателното право като изключителна
компетентност на държавите-членки. Все пак оценявам факта, че докладът подчертава
превенцията и информационната кампания. Оценявам, че проектът на резолюция на групата
на Алианса на либералите и демократите за Европа подхожда по-внимателно към правата
и отговорностите, особено на доставчиците на интернет, но беше представен в последната
минута. Очевидно е повлиян от предложението на групата на Европейската народна партия
(Християндемократи), но за съжаление не представи нови инициативи. Проектът на
резолюция, представен от г-жа Castex и др., е по-сложен и актуален предвид срещата относно
търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ТСБФ). Оценявам и
по-целенасочените мерки срещу фалшивите лекарства. Но не съм съгласна с ограничаването
на мандата на Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството. Поради това
в крайна сметка не подкрепих нито един от трите проекта на резолюция.

Lena Ek (ALDE).   – (SV) Г-н председател, моето мнение относно доклада Gallo. Нито един
от докладите, поставени на гласуване в залата днес, не са добри и затова гласувах против
всичките три. Има много проблеми с тях. Например нарушенията по отношение на
търговските марки се бъркат с авторските права, призовава се за регулиране и надзор и се
насърчава неприемлива системата за обезщетение, като в същото време се признава, че първо
трябва да бъде проучено въздействието на съществуващото законодателство.

Считам, че вместо това основните права и свободният пазар могат да се съчетаят. Ако
принципът на „свързващо звено“ бъде разклатен, ще застрашим динамичния характер на
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интернет, който познаваме днес. Ако доставчиците на интернет са отговорни за законността
на съдържанието, това ще ги принуди да сведат до минимум риска чрез наблюдение и
филтриране на трафика. Това ще доведе до предпазливи дружества, които не са в състояние
да растат или да наемат персонал и до проблеми за новите предприятия при получаването
на достъп до интернет.

Премахването на принципа на „свързващо звено“ ще превърне доставчиците на интернет в
надзиратели. Никъде другаде в обществото куриерът не носи отговорност за съдържанието.
Нито има друго място, където инструктираме нашите граждани да не нарушават закона
всеки път, когато използват услугата. Представете си например, ако при продажбата на
марки е задължително да се информира, че е забранено да се изпращат писма, съдържащи
антракс.

Вместо това безрезервно подкрепям члена на Комисията, г-жа Крус, и нейната програма в
областта на цифровите технологии. Нейната водеща инициатива демонстрира разбиране
на начина, по който гледната точка на пазара може да се съчетае със зачитането на основните
права, включително в интернет.

Китай е пример за това как интернет е съсипан от намесата в свободата на изразяване и от
наблюдението. Нека не вървим по същия път. Държави в Северна Европа показаха пътя чрез
доброволни споразумения и ефективна конкуренция. Трябва да погледнем на север, а не
на изток.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Г-н председател, първо искам да благодаря на докладчика,
г-жа Gallo, за доклада й. Много е важно сега да установим паневропейски, общи правила
по отношение на правата върху интелектуалната собственост, защото истината е, че когато
обмисляме положението в Европа, това, от което имаме нужда, са иновации. Нуждаем се
от творчество. И двете създават истинска добавена стойност. За да можем да гарантираме
притока на иновации и творчество, които водят до творчески решения, е повече от ясно, че
те трябва да бъдат защитени и развити. Напълно очевидно е, че не можем да приемем
нарушенията на правата на интелектуална собственост. Това е проблем в промишлеността,
в много творчески сектори и в спорта.

Затова приветствам факта, че докладът на г-жа Gallo е първата стъпка в правилната посока.
Като законодатели не можем да намерим никакво извинение за пиратството или кражбата,
независимо дали онлайн или другаде. Трябва да се уверим, че творческите сектори са оставени
на спокойствие. Те могат да създават и да въвеждат нововъведения и в резултат, ние можем
да действаме срещу нарушаването на правата на интелектуална собственост и да налагаме
наказания и по този начин да получим европейска добавена стойност с помощта на
творческите сектори.

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Г-н председател, както много колеги от целия политически
спектър, аз също имах резерви към доклада, особено когато обърква споделянето на файлове
с рисковете за здравето от фалшиви стоки, например от фалшиви лекарства. Двете не са
сравними и трябва да бъдат ясно разграничени.

Също така трябва да разберем разликата между стоки и услуги в света на атомите и стоки
и услуги в света на битовете – цифровата икономика. Трябва да разберем, че в свят на
увеличен капацитет за обработка, в свят на по-евтино съхранение на данни, в свят на по-голям
широколентов достъп това, което виждаме като цяло, е, че много от цифровите продукти
клонят към нула.
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За съжаление, това, което се случва, е, че докато много художници търсят други начини да
печелят пари, като разпространяват част от произведенията си, музикалната индустрия
като цяло изостава и сякаш иска хората да се върнат години назад към материалните
носители. Време е музикалната индустрия да се събуди и да приспособи своите бизнес
модели към цифровата икономика.

Предложение за резолюция B7-0518/2010

Edward Scicluna (S&D).   – (MT) В качеството ми на член на ЕП, който представлява
островите Малта и Гозо, тази тема е много важна за мен. Започвайки с Гозо, жалко е, че
макар правителството на Малта да включи по време на преговорите за присъединяване на
страната към ЕС Декларация 36, която целеше да се гарантира бъдещето на Гозо,
специфичните средства така и не се появиха. И все пак, гражданите на Гозо следва да се
чувстват успокоени от тази резолюция, която изисква една широка европейска мрежа за
планинските региони и островите; не просто една политическа мярка, а редица политики
на Съюза, които имат отражение върху развитието на островите. По-специално, в тази
резолюция се изисква Комисията и държавите-членки да гарантират, че островите ползват
специфични средства в рамките на новата финансова рамка за бюджетния цикъл
2014-2010 г. Преди всичко планинските региони и островите в Съюза имат общи фактори,
които не са като тези в другите региони, понякога дори в рамките на самата държава. Много
съм доволен, че тази резолюция изисква програми на Съюза и политика, които биха
позволили на островите да станат конкурентоспособни и да се приспособят към
предизвикателствата, с които се сблъскват. Доволен съм и защото в резолюцията се отбелязва,
че държави-членки, включително Малта и Кипър, които се намират в южната част на Европа,
заслужват регионални програми за развитието си. В резолюцията се декларира намерение
за защита интересите на държавите-членки, особено на острови като Гозо. Затова аз я
подкрепям.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Напълно подкрепям позицията на Парламента относно
планинските региони, островите и слабо населените райони. Обикновено това са райони
с особено природно значение, така че следва да бъдат полагани грижи за да се гарантира,
че оказваната им подкрепа е съчетана с опазване на природните им предимства. Следва да
подкрепим тези региони по начин, който им позволява максимално да използват техните
най-добри свойства по един новаторски начин, но също така трябва да гарантираме, че
техните природни богатства са подходящо защитени.

Бих искал също да привлека вниманието ви към трудното положение на земеделските
стопани в тези райони, където обработката на земята може да бъде единственият или един
от твърде малкото начини за осигуряване на поминъка. Следва да полагаме специални грижи
за земеделските стопани. Тази солидарност не трябва да се основава само на финансова
подкрепа, защото тя може също така да включва подкрепа за образованието на младите
хора и подкрепа на новаторските технологии.

Писмени обяснения на вот

Доклад: Reimer Böge (A7-0248/2010)

Vito Bonsignore (PPE),    в писмена форма. – (IT) Поздравявам докладчика за работата,
която е свършил. Гласувах в подкрепа на този текст, защото вярвам, че при толкова трудни
икономически условия като тези Европейският съюз не може да работи без гъвкави
инструменти, а се оказа, че многогодишната финансова рамка не е такава.
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Да не говорим и за това, че тесногръдието, което някои от институциите показват (Съвета
и Комисията), със сигурност не е отговорът, който нашите европейски граждани очакват.
Извън тази зала милиони работници останаха без работа. Те се нуждаят от нашата подкрепа.
Бюджетът на ЕС трябва да бъде наистина европейски.

Всъщност убеден съм, че е необходимо, ако не и определящо, бюджетът да бъде по-гъвкав
при трудни икономически условия, за да може ЕС по осезаем начин да отговори на текущите
нужди, но и на тези, които не се предвиждат при приемането на бюджета. В заключение,
настъпи моментът да предоставим на ЕС негови собствени ресурси.

David Casa (PPE),    в писмена форма. – (EN) Поради потенциалните дългосрочни
последици от въпросното предложение и необходимостта допълнително да се обмисли
европейският механизъм за финансово стабилизиране, съм съгласен със заключенията, до
които е достигнал докладчикът. Ето защо реших да гласувам в подкрепа на този междинен
доклад.

Françoise Castex (S&D),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на доклада на
г-н Böge, за да изразя неодобрението си към нежеланата финансова ситуация, в която се
намираме в момента. Въпреки че Договорът от Лисабон дава нови права на Европейския
съюз, а държавите-членки обявяват и призовават за редица европейски проекти, Комисията
и Съветът отказват да преразгледат ограниченията за разходите, а това е неоснователно и
разкрива колко тесногръда е представата им за европейския проект. За рецесията е нужна
повече Европа. За да постигнем това, европейският бюджет трябва да бъде увеличен, като
заменим съществуващата финансова рамка, която е ограничена и неуместна. Време е да се
съобразим с договорите си, според които Съюзът трябва да разполага с ресурси, които са
съизмерими с неговите цели. Заедно с едно значително мнозинство от членовете на
Европейския парламент подкрепяме необходимостта от повече ресурси, като еврооблигации
например. Държавите-членки трябва да признаят, че добавената стойност на европейските
политики е важен инструмент за ограничаване на националните разходи.

Mário David (PPE),    в писмена форма. – (PT) Както е посочено в Договора за
функционирането на Европейския съюз, ЕС трябва да си осигури необходимите ресурси за
постигане на своите цели и за провеждане на политиките си. Освен това влизането в сила
на Договора от Лисабон води след себе си нови области на дейност, една от които е
Европейската служба за външна дейност. Ето защо считам, че само преразпределение на
ресурсите или преформулиране на приоритетите в приложното поле на многогодишната
финансова рамка няма да бъде достатъчно, за да отговори на новите нужди на ЕС. Това
означава, че преразглеждането на многогодишната финансова рамка и механизмите за
гъвкавост, включени в междуинституционалното споразумение, е от ключово значение.
Европейският съюз се нуждае от повече гъвкавост, която да му позволи да създаде резерви
и възможности за маневриране, за да може да реагира бързо и ефективно при спешни и
непредвидени ситуации. Поради тази причина гласувам за доклада и неговите препоръки.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson and Marita Ulvskog (S&D),    в писмена
форма. – (SV) Считаме, че е важно да има възможност за осигуряване на достатъчно ресурси,
например за новата стратегия на ЕС „Европа 2020“ за растеж и заетост, но също и за да може
бюджетът на ЕС да отговори на необходимото търсене, когато става въпрос за нуждата от
предоставяне на помощ и справяне с изменението на климата например. Освен това с
Договора от Лисабон сега ЕС има редица нови области на компетентност, включително в
областта на външната политика, спорта, изследването на космоса, енергетиката и туризма.
Все пак считаме, че това трябва до голяма степен да се финансира чрез преразпределение
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на средствата, с който бюджетът на ЕС вече разполага, например от бюджета за селско
стопанство, за да може размерът на бюджета на ЕС да не се повишава като цяло.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Ефективното планиране и последващите
действия на Европейския съюз не са в унисон със скромен годишен бюджет. Вместо това
ни е необходима многогодишна финансова рамка, която може да осигури на институциите
достатъчно средства за изпълнение на техните задачи и задължения.

Междинната оценка на изпълнението на многогодишната финансова рамка доведе до
изготвянето на доклада, който стои зад резолюцията, по която гласувахме. Резолюцията
съдържа някои от усещаните в по-широк мащаб безпокойства, които споделям, относно
неуспехите на многогодишната финансова рамка и финансовите възможности на Съюза
към момента да постигне целите си.

Отправяните към Европейския съюз критики често са резултат от липсата на прозрачност
относно неговите счетоводни отчети. Пълното разкриване на бюджетите на Съюза и
многогодишното планиране, както и тяхната устойчивост и зачитането на всички
заинтересовани страни в бюджетния процес, сред които включвам и Европейския парламент,
разбира се, трябва да бъде средство за премахване на подобни съмнения и за насърчаване
на гражданите и политическите участници да се включат по-активно в тази сфера на дейност.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма – (PT) Между 2007 г. и 2009 г. таваните
на настоящата многогодишна финансова рамка са достигнати и надминати. Важни проекти,
като Галилео, Инструмента за прехрана и Европейският план за икономическо
възстановяване, се придвижиха напред едва през последните четири години от сегашната
многогодишна финансова рамка, използвайки съществуващите резерви или инструментите,
предоставени от междуинституционалното споразумение. Оставащите резервни маржове
за настоящата финансова рамка са недостатъчни за останалата част от периода. Маржът по
функция 1а (Конкурентоспособност за растеж и заетост) ще бъдат малко под 50 млн. евро
на година, а общият наличен марж по всички функции ще бъде ограничен до 436 млн. евро
за 2012 г. и 435 милиона евро за 2013 г. Този марж обаче ще бъде намален допълнително
в резултат от съществуващите поети задължения, които все още не са включени в бюджета.
С Договора от Лисабон има нови правомощия и нови органи, както и стратегията „ЕС 2020“,
която вече беше приета и която предвижда интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж,
сега трябва да започнат да се прилагат, като се използват необходимите финансови ресурси.
Ето защо ние призоваваме за спешно преразглеждане на настоящата многогодишна финансова
рамка, както и за нейното гъвкаво управление.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена фирма. – (PT) Този доклад призовава необходимите
инструменти за прилагане на бюджетните разпоредби на Договора от Лисабон да бъдат
приети възможно най-бързо. Това означава бюджетът на Съюза да бъде подчинен още
повече на нуждите на неолиберализма, федерализма и милитаризма – трите основни оси
на извършващия се процес на европейска интеграция, които сега са залегнали и доразвити
в този договор.

Тъй като нашата позиция по този въпрос е добре известна, нямахме друг избор освен да
гласуваме против доклада. Винаги сме критикували скромното съдържание на настоящата
многогодишна финансова рамка, което съкрати структурните фондове до 0,37% от брутния
национален доход на ЕС. Това доведе до съкращения в социалните програми и в тези за
околната среда, както и в областта на научноизследователската дейност, образованието и
културата.
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Ето защо призоваваме да се увеличат средствата в нея и да се извърши преориентация на
нейните цели. Приканваме също така бюджетът на Съюза да бъде в услуга на истинското
икономическо и социално сближаване, на заетостта на пълен работен ден със съответните
права, на инвестициите и публичните услуги, на опазването на околната среда,
сътрудничеството и мира.

Ето защо отхвърляме становището бюджетът на Съюза да бъде инструмент в услуга на
комерсиализирането на все повече аспекти от социалния живот, либерализацията, липсата
на сигурност относно работните места, структурната безработица, външната намеса и
войната.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    в писмена форма. – (GA) Бюджетът на ЕС е от
жизненоважно значение за подкрепяне и подпомагане на доходите на земеделските стопани
в селските райони на Ирландия. Приблизително 2 млрд. евро годишно от 2010 г. до 2013 г.
ще отиват за подпомагане на ирландските земеделски стопани, селските общности и
ирландския сектор на храните. В момента се водят решаващи бюджетни преговори, за да
се постигне споразумение относно размера на средствата, които ще бъдат предоставени на
сектора на селското стопанство след 2013 г.

От високото ниво на годишно финансиране за финансовия сектор в Ирландия се вижда, че
тези преговори са изключително важни за Ирландия и по-конкретно за селските райони в
страната

Elisabeth Köstinger (PPE),    в писмена форма. – (DE) Докладът на г-н Böge дава ясна
препоръка, че с цел улесняване на процеса на планиране финансовото структуриране на
проектите на ЕС не трябва да зависи от неизползваните бюджетни средства. Неусвоените
средства или тези, които не са заделени за извънредни ситуации в даден сектор, просто не
трябва да се използват за други области, както често се случва в сектора на селското
стопанство. Промените в бюджета на ЕС за селско стопанство не трябва да водят до косвени
съкращения на бюджета за финансовата 2010 г. Ето защо подкрепям призива за създаване
на резерви при прегледа на многогодишната финансова рамка. Използването на резервите
трябва също така да бъде ясно определено предварително и те не трябва да бъдат
преразпределяни в други области на политиката.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена фирма. – (FR) Този доклад призовава за
нови ресурси за прилагане на новите политики на Европейския съюз. Тези политики
произтичат пряко от Договора от Лисабон, чиято либерална слепота и антидемокрачен
характер вече са извън всякакво съмнение. Гласувам против доклада.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Договорът от Лисабон донесе нови правомощия
за ЕС в няколко области, сред които са външната дейност, спортът, космосът и изменението
на климата. ЕС трябва да си осигури необходимите ресурси, за да може да постигне своите
цели и да прилага политиките си. Във връзка с това многогодишната финансова рамка, която
одобрявам, се определя така, че да даде възможност на ЕС за адекватно финансово планиране
с цел постигане на очертаните амбициозни политически цели.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма  .  – (EN) С приемането на
настоящата резолюция Европейският парламент иска Съветът и Комисията да вземат предвид
следните препоръки: (a) да работят с Европейския парламент с цел бързо приемане на новите
инструменти, необходими за изпълнение на бюджетните разпоредби на Договора от Лисабон,
и да направят преглед на настоящата МФР с оглед предоставяне на необходимите
допълнителни средства за изпълнението на инициативи, които не са били предвидени по
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време на приемането на настоящата МФР, и (б) да се придържат изцяло към член 312,
параграф 3 от ДФЕС, който предвижда финансовата рамка да определя всички разпоредби,
необходими за нормалното протичане на годишната бюджетна процедура, и член 312,
параграф 5, според който „в хода на процедурата по приемането на финансовата рамка
Европейският парламент, Съветът и Комисията вземат всички необходими мерки за
улесняване на това приемане“, наред с много други.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) В настоящия доклад г-н Böge прави
критичен преглед на различни проблеми пред съществуващата многогодишна финансова
рамка и се позовава конкретно на рамковите условия, предвидени в членове 311 и 312 от
Договора за функционирането на Европейския съюз. Предвид настоящия икономически
климат усилията трябва да бъдат насочени към евентуална промяна на приоритетите в
рамките на бюджета, като се отчита европейската добавена стойност на бюджета на ЕС.

Доклад: László Surján (A7-0250/2010)

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Сегашната нестабилност на пазара и
характерната уязвимост на дадени държави-членки във връзка с техните финансови пазари
напълно оправдават създаването на европейски механизъм за финансово стабилизиране
(ЕМФС). Макар че се надявам този механизъм да се използва колкото е възможно по-малко,
което би означавало, че държавите-членки са способни сами да се справят с кризата, длъжен
съм да подчертая важната роля, която механизмът може да изиграе в случаи на големи
финансови затруднения.

Създаването на бюджетен ред, който позволява гаранциите по европейския механизъм за
финансово стабилизиране да бъдат предоставени тази бюджетна година, дава предимство
на ЕС, обогатявайки го със способността да действа солидарно и да отговаря своевременно
на всеки възникващ проблем. Това действие също така изпраща послание на доверие към
финансовите пазари, тъй като то е свързано с колективния ангажимент на ЕС към пазарна
сигурност и стабилност и предлагане на помощ за разрешаване на ситуации на финансов
срив.

Въпреки тези предимства смятам, че се изисква обстойна и много задълбочена оценка на
влиянието на това действие върху финансовото състояние на Съюза, което вероятно ще бъде
значително. Ако това е необходимо, нека намалим скоростта в името на стабилността.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Коригиращият бюджет е резултат
от инициатива на комисията по бюджети и нейния председател, които предложиха да се
използва коригиращ бюджет за въвеждане на изменение за създаване на ред със символичен
запис за средствата по гаранциите, предвидени в европейския механизъм за финансово
стабилизиране (ЕМФС). За сведение, ЕМФС беше създаден през май 2010 г. с регламент на
Съвета, приет съгласно член 122, параграф 2 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС), без участието на ЕП, и представлява механизъм, който дава
възможност на Съюза да заема средства на капиталовия пазар, които да използва за отпускане
на заеми на държави-членки във финансови затруднения. Европейският бюджет следва да
се намесва само в случай, че държавата-членка, получила заема, не може да го изплати.
Затова коригиращият бюджет за финансова 2010 година обхваща създаването на нова
бюджетна позиция 01 04 01 03 за гаранцията, предоставяна от Европейския съюз, и
съответно нова статия 802 в приходната част. Предлага се създаването на символичен запис
(p.m.) за бюджетни кредити за поети задължения и плащания, както и за приходите.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) През юли гласувах против
европейския механизъм за финансово стабилизиране, съставен от Съвета, при който срещу
отпускането на нови европейски заеми, се изисква прилагането на икономически и финансови
реформи, наложени от Международния валутен фонд (МВФ). Видяхме драматичните
последствия от това в Гърция. Днес бяхме помолени да гласуваме за учредяването на
финансова структура, която потвърждава и следователно гарантира прилагането на този
катастрофален механизъм. Несъмнено ще гласувам против внедряването на подобна
структура.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Икономическата и финансова криза, която
порази целия свят, включително Европейския съюз, доведе със себе си много
предизвикателства, между които необходимостта Европейският съюз да отговори на
спекулативните атаки на по-слабите икономики, които биха могли да застрашат единната
валута. Затова бе необходимо да се създаде европейски механизъм за финансово
стабилизиране (ЕМФС), който да осигури подкрепа за държавите-членки, които се чувстват
заплашени от тези атаки. С цел механизмът да бъде внедрен в бюджета, налага се да бъде
приет коригиращ бюджет, който е оправдан при наличие на изключителни, неизбежни
или непредвидени обстоятелства.

Franz Obermayr (NI),    в писмена форма. – (DE) Подкрепата, предоставена на Гърция,
ни беше представена като изключение от забраната за прехвърляне на дълг въз основа на
чл. 136. Обаче чл. 136 не дава основание за предоставяне на кредит на Гърция, тъй като
той позволява мерки единствено в съответствие със съответните положения на Договорите.
Не само че подобни не са предвидени в Договора за функционирането на Европейския съюз,
но те всъщност са изрично забранени. Следователно законовите разпоредби не
упълномощават по-нататъшни мерки. Финансовите министри на еврозоната решиха да
подпомогнат Гърция, като предоставят кредит със средна лихва от 5%. Това означава, че
този кредит е отпуснат с политически-мотивирана лихва, която е под пазарната и като
такава представлява незаконна субсидия. В този смисъл помощта, предоставена на Гърция,
беше изключително спорна от законова гледна точка, ако не и направо незаконна. Доколкото
става дума за действителните последствия, страхувам се, че ако страните от еврозоната
продължат да бъдат отговорни за дълговете на други държави-членки, то след 10 години
еврото няма да съществува. Затова гласувах против доклада.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) С приемането на
резолюцията Европейският Парламент: 1. Приема за сведение проект за коригиращ бюджет
№ 7/2010; 2. Одобрява позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 7/2010
без изменения и възлага на своя председател да обяви коригиращ бюджет № 5/2010 за
окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз; и 3. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на
Комисията.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) Гласувах против създаването на
новия бюджетен ред, тъй като този „ред“ беше приет от Съвета и Комисията във връзка с
пакета от мерки, които следва да запазят финансовата стабилност на еврозоната във връзка
с т.н. „спешни въпроси“, без участието на Европейския парламент в каквото и да е обсъждане.
Тъй като не става ясно откъде ще дойдат тези пари, дори и ако приемем хипотезата, че
държава-членка ще се ангажира с това, при никакви обстоятелства не мога да поема
отговорност за създаването на този бюджетен ред.
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Доклад: Sharon Bowles (A7-0247/2010)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD),    в писмена форма. – (EN) Гласуването за тази
мярка не означава одобрение за системата на ДДС. Ясно е, че графикът, изготвен за въвеждане
на електронна процедура за възстановяване и за подаване само на една молба за
възстановяване, беше на практика нереалистичен — и в резултат на това много данъкоплатци
и малки предприятия могат да загубят. Тази съществена мярка признава това и по този
начин признава централната роля на държавите-членки — връща им правомощията по
един не напълно безспорен начин, а и само за шест месеца. Тази мярка спира също така
нереалистичния график, който причинява финансови страдания на малките и средните
предприятия в Обединеното кралство и други държави-членки поради некомпетентността
на ЕС. Поради тези причини гласуваме за нея.

John Bufton, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark и Nigel Farage (EFD),
в писмена форма. – (EN) Гласуването за тази мярка не означава одобрение за системата на
ДДС. Ясно е, че графикът, изготвен за въвеждане на електронна процедура за възстановяване
и за подаване само на една молба за възстановяване, беше на практика нереалистичен — и
в резултат на това много данъкоплатци и малки предприятия могат да загубят. Тази
съществена мярка признава това и по този начин признава централната роля на
държавите-членки — връща им правомощията по един не напълно безспорен начин, а и
само за шест месеца. Тази мярка спира също така нереалистичния график, който причинява
финансови страдания на малките и средните предприятия в Обединеното кралство и други
държави-членки поради некомпетентността на ЕС. Поради тези причини гласуваме за нея.

David Casa (PPE),    в писмена форма. – (EN) Докладчикът приветства предложението на
Комисията относно изготвянето на необходимите изменения, така че да се улесни
възстановяването на ДДС в случаите, когато някои от страните, свързани с въпросните
транзакции, са намират извън ЕС. Считам, че това беше една необходима и положителна
стъпка и затова гласувах в подкрепа на доклада.

Lara Comi (PPE),    в писмена форма. – (IT) В края на годината, когато предприятията
изготвят отчетите си, техните баланси показват интересни неща за работата, продажбите,
платените данъци и много други неща.

Те описват точката на приключване една година по-рано и точката на започване дванадесет
месеца по-късно и въпреки това не успяват да уловят пътя, който е бил извървян от едната
точка до другата, което не е от значение за данъчни цели, но е изключително важно за
самото оцеляване на предприятията. Не е нещо обичайно при оперативно управление да
се изготвят междинен паричен поток и сметки, които да се засичат, което обаче премахва
временно ликвидността.

Преди всичко, за да се възстановят ефективно предприятията, когато кризата, която всички
ние изпитахме, приключи, не е правилно те предварително да плащат ДДС, когато не могат
да плащат на своите служители и доставчици. Несъмнено това е най-добрият начин за борба
с данъчните измами, тъй като по този начин работниците, които имат необходимост да
харчат и да държат парите в обръщение, не са наказани. Следователно ускоряването на
възстановяването на ДДС и опростяването на процедурите, както е предвидено в доклада,
са добре дошли.

George Sabin Cutaş (S&D),    в писмена форма. – (RO) Гласувах за доклада, защото считам,
че предложението за опростяване на процеса за възстановяване на ДДС посредством
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въвеждането на електронна процедура е полезно. Смятам, че моят глас е полезен за
данъкоплатците, след като ще гарантира правото им на приспадане на ДДС.

Mário David (PPE),    в писмена форма – (PT) Гласувам в подкрепа на препоръките в
доклада. Опростяването на процеса на възстановяване на ДДС, разгледан в Директивата за
възстановяване на ДДС, допринася за разрастващата се интеграция на вътрешния пазар.
След като беше установено, че забавянията по отношение на крайния срок понякога се
дължат на държавите-членки, които късно са отворили уебпорталите си или са имали други
технически проблеми, аз много държа като резултат на това да не се рискува правото на
данъкоплатеца да приспада ДДС. Запазване на правото на данъкоплатеца да приспада ДДС
стана особено важно и уместно при сегашното икономическо положение в Европейския
съюз. Забавяния на възстановяването на ДДС на дружества, които действат на вътрешния
пазар, може да доведе до по-големи трудности за тези дружества, особено от гледна точка
на техните финансови нужди. Това ще има верижни последствия върху възстановяването
на икономиката на ЕС и функционирането на вътрешния пазар.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Смятам, че измененията, предложени в
настоящата директива за възстановяването на ДДС и даването на възможност за възприемане
на някои мерки за прилагане, са изключително важни за подобряването на функционирането
на уебпорталите. За по-голяма ефикасност и опростяване на сегашните данъчни правила,
намаляване на разходите и почтеност на вътрешния пазар от решаващо значение ще е
мерките за електронно възстановяване на ДДС да се приложат незабавно от някои
държави-членки.

Не мога да не се съглася напълно с докладчика, който отбелязва, че каквото и да е забавяне
при възстановяване на ДДС може да има много сериозни финансови последици за
дружествата в рамките на вътрешния пазар, особено при сегашното положение, когато
всяко увеличение на финансовата тежест може да бъде катастрофално.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на доклада,
защото смятам, че той има много положителен принос за подобряването на ефикасността
и прозрачността на данъчните процедури в Европейския съюз. Искам да подчертая начина,
по който докладът защитава правата на данъкоплатците, и по-конкретно правата им по
отношение на приспадането и възстановяването на ДДС. Прилагането на мерките за
подпомагане и облекчаване на бюрократичната тежест върху европейските дружества,
действащи в различни държави-членки, заедно със стандартизирането на процедурите, е
решаващо за консолидирането на вътрешния пазар и допринася за европейското
икономическо възстановяване. Забавянето при прилагане на мерките относно електронното
възстановяване на ДДС в някои държави-членки буди съжаление. Предвид настоящата
икономическа ситуация е очевидно, че закъснението при възстановяване на ДДС има
сериозни финансови последици за дружествата, които действат на вътрешния пазар.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Ако става въпрос за улеснение
за дружествата да си възстановяват данъка, то мога да го приема. Не съм съгласен обаче, ако
става въпрос за утвърждаване разширяването на действието на ДДС вместо данъчното
облагане на доходи. Приемливо е да си предпазлив в либерална Европа. Ще се въздържа да
гласувам.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Директива 2008/9/EО на Съвета (директива
за възстановяване на ДДС) се опита да опрости процеса на възстановяване на ДДС и да
намали административната тежест с въвеждането на електронен процес, който би позволил
на данъкоплатците да подадат само една молба за възстановяване. Закъснението при
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прилагането на директивата в болшинството от държавите-членки обаче доведе до
оплаквания от няколко дружества, така че сега е необходимо да се въведат някои промени
в нея, за да се защитят интересите на данъкоплатците, като всички знаем, че закъснението
при възстановяването на ДДС може да има сериозни финансови последици за дружествата,
които действат на вътрешния пазар, а това означава по-бавно икономическо възстановяване
на ЕС. Ето защо гласувах по този начин.

Alexander Mirsky (S&D),    в писмена форма – (LV) Гласувах „за“, защото смятам, че е
необходимо да се разработи общ метод за прилагане на ДДС. Надявам се, че уеднаквяването
на метода за прилагане на ДДС ще доведе до положение, където размерът на ДДС да зависи
от показателя БВП за страната. Днес увеличената ставка на ДДС в Латвия спъва
икономическото развитие, причинено от кризата, като се задълбочава все повече, а
населението затъва в бедност. Всички данъци заедно с ДДС са събрани, което попречи на
дружествата и икономиката като цяло да се развият. Надявам се, че разработването на
логичен и ясен начин за прилагане на ДДС ще повлияе благоприятно на данъчната политика
на ЕС като цяло.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Възстановяването на ДДС е изключително
важно от финансова гледна точка, особено за малките и средните предприятия. Трябва да
се страхуваме, че правото на приспадане от страна на данъчно-задълженото лице ще бъде
поставено на риск в резултат на срив в компютърната система. Затова е желателно отлагането
на крайния срок от септември 2010 г. на март 2011 г., както призовава докладчикът.
Гласувах в подкрепа на доклада, защото той ясно показва резултатите от едно забавено
плащане и икономическите му последици.

Claudio Morganti (EFD),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа, доколкото
директивата ще опрости процедурата на възстановяване на ДДС и преди всичко ще намали
административната тежест с въвеждането на електронна процедура, която позволява на
данъкоплатеца да предяви само една молба за възстановяване в онази държава-членка,
където е установено данъчното задължение. Необходимо е да се избягват забавени
възстановявания на ДДС, тъй като те биха имали сериозни финансови последици за
дружествата, които действат на вътрешния пазар, и това би довело до пагубни последици
за икономическото възстановяване на ЕС и доброто функциониране на вътрешния пазар.

Franz Obermayr (NI),    в писмена форма. – (DE) Докладът съдържа подобрения на
електронната процедура за възстановяване на ДДС. Освен това са решени техническите
проблеми при възстановяване на данъка върху продажбите. Следователно гласувам в
подкрепа на доклада.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Днес, Европейският
парламент със своето гласуване: (1) одобрява предложенията на Комисията, както са
изменени; (2) призовава Комисията да измени съответно предложението си, съобразено с
член 293, параграф 2 на Договора за функционирането на Европейския съюз; (3) призовава
Съветът да уведоми Парламента, ако възнамерява да се оттегли от текста, одобрен от
Парламента; (4) моли Съветът да се консултира отново с Парламента, ако възнамерява да
измени по същество предложението на Комисията; и (5) нарежда на председателя си да
изпрати неговата позиция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

Доклад: Linda McAvan (A7-0153/2010)

Regina Bastos (PPE),    в писмена форма. – (PT) Системата на Европейския съюз за
фармакологична бдителност се промени през последните години по начин, при който има
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по-добра координация на работата на държавите-членки. Все пак обаче продължават да
съществуват пропуски в действащото законодателство и поради тази причина Комисията
предложи промени, чиято цел е да укрепят фармакологичната бдителност в Европейския
съюз и да рационализира процедурите.

Докладът не само приема промените, предложени от Комисията, но и ги подобрява в някои
области, включително: укрепване на ролята на Консултативния комитет за оценка на риска
в областта на фармакологичната бдителност, който трябва да има правомощие да препоръчва
действия на Комитета по лекарствени продукти за хуманна употреба; засилване на ролята
на здравните специалисти по отношение на доброволното докладване на страничните
лекарствени ефекти; засилване на ролята на пациентите в прякото докладване на странични
лекарствени реакции; изискването всички странични лекарствени ефекти (не само
сериозните) да бъдат докладвани към базата данни Eudravigilance от страна на компетентните
органи и дружествата, което означава, че за пръв път информация за всички странични
лекарствени ефекти ще бъде събирана централно на едно място в Европейския съюз; и също
така въвежда изискването листовките с упътване за пациента да съдържат ясна информация
за основните характеристики на лекарствата.

Поради всички изброени причини гласувах в подкрепа на доклада. Без съмнение
фармакологичната бдителност е приоритет за европейската политика в областта на
общественото здраве.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Фармакологичната бдителност
играе важна роля за европейското обществено здраве, предвид факта, че почти
200 000 смъртни случая всяка година се дължат на странични лекарствени ефекти.
Клиничните тестове не са достатъчни, за да бъдат уловени всички странични ефекти на
лекарствата, които предстои да бъдат пуснати на пазара. Случаите с лекарствата Thalidomide
или Vioxx са все още ясни в съзнанието ни.

Приветствам предложението за изменение на разпоредбите на Европейския съюз относно
задействането на спешни законодателни процедури, свързани с оповестяването на опасни
ситуации с лекарства, пуснати на пазара, които изискват предприемането на бързи и
координирани действия. Комисията взе правилното решение да замени съществуващата
работна група по фармакологична бдителност с Консултативен комитет за оценка на риска
в областта на фармакологичната бдителност (PRAAC). Повечето експерти потвърдиха, че
съществуващата система с работна група функционира ad hoc, тъй като е насочена единствено
към лекарства, разрешени по централната процедура, и няма необходимия статут, за да
гарантира, че установените от нея факти са взети предвид от Комитета по лекарствените
продукти за хуманна употреба, който наблюдава цялата система. Приветствам предложението
за назначаването на двама допълнителни представители по PRAAC, които ще представляват
пациентите и здравните специалисти.

Vito Bonsignore (PPE),    в писмена форма. – (IT) Посредством мерките, гласувани днес,
ще гарантираме по-добра защита на европейските пациенти, като същевременно ще им
гарантираме повече аналитична информация относно нежеланите ефекти от определени
лекарствени продукти.

Изразявам убедеността си, че създаването на централизирана база данни, свързана с
национални бази данни, както предвижда докладчикът, представлява ефективен инструмент,
който гарантира, че всички европейски граждани ще получават информация за нежеланите
ефекти от лекарствените продукти, употребявани в Европейския съюз. Европейският съюз
носи отговорността да предоставя на гражданите си възможно най-подробна информация,
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включително в областта на здравето: това е единственият начин те да направят най-добрия
избор.

Изразявам също така убедеността си, че една разумна политика за фармакологична
бдителност е ефективен инструмент за косвено предотвратяване на случаи на отравяне или
неправилна употреба на лекарствени продукти. В тази връзка черният знак с формулировката
„Този лекарствен продукт подлежи на допълнителен мониторинг“ върху лекарствени
продукти, които подлежат на по-щателни проверки, може действително да гарантира
по-голяма безопасност, както и да предостави по-точна информация на гражданите. Поради
тези причини гласувах в подкрепа и на двата текста, внесени от докладчика, г-жа McAvan.

Françoise Castex (S&D),    в писмена форма. – (FR) Подкрепих доклада, защото считам
за неприемливо да има стремеж към спестяване на жълти стотинки за сметка на безопасността
на пациентите и качеството на продуктите. Първоначалните предложения на Европейската
комисия водеха до отслабване на настоящата система, предвиждайки основна роля за
дружествата при публикуването, предупреждаването, анализирането и предоставянето на
информация по отношение на страничните ефекти на техните лекарства. Все пак,
крайъгълният камък на ефективността и безопасността на пациентите е независимостта на
мрежите и комитетите за фармакологична бдителност. Компромисът със Съвета съдържа
подобрения по отношение на прозрачността и, което е по-важно, предотвратява пускането
на пазара на недостатъчно тествани лекарства, каквото беше първоначалното предложение
на Европейската комисия.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение по
отношение на фармакологичната бдителност за лекарствените продукти за хуманна употреба
на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване
и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на
Европейска агенция по лекарствата. Подкрепих доклада, защото съгласието, постигнато със
Съвета, ще даде възможност да се създаде ефективна и прозрачна европейска система за
фармакологична бдителност по-специално посредством създаването на европейски уебпортал
за безопасност на лекарствата и средства, чрез които пациентите да докладват странични
ефекти на компетентните национални органи.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Фармакологичната бдителност
е системата, която се използва за мониторинг на безопасността на лекарствените продукти,
след като са получили разрешение за обществена употреба. В Европейския съюз общо
197 000 смъртни случая годишно се дължат на странични ефекти на лекарствени продукти.
Следователно приоритет е създаването на добра система за фармакологична бдителност, в
която основна роля имат здравните специалисти, дружествата и самите пациенти, които
докладват всички странични ефекти. В регламента са посочени правилата, уреждащи
централизираната процедура, която се отнася до нови лекарствени продукти или тези за
борба с рака, HIV или дегенеративни заболявания, като същевременно Директива
2001/83/ЕО съдържа разпоредбите за централизираната система. Поради тези причини
подкрепям засилването на сътрудничеството за фармакологична бдителност, което дава
възможност за създаването на по-цялостен „фонд“ от нежелани лекарствени реакции и
избягването на двойния мониторинг на едни и същи нежелани лекарствени реакции в други
държави-членки. Приветствам предложените мерки за насърчаване на здравните специалисти
доброволно да докладват за нежелани лекарствени реакции на техните компетентни органи.
По-специално искам да подчертая създаването на уебпортал за всяка държава-членка
(член 106 от директивата), на който ще бъде налична цялата съответна информация, свързана
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с лекарствените продукти за всеки, който желае да направи справка с нея. Тези национални
уебпортали ще бъдат свързани с европейския уебпортал, който ще се поддържа от
Европейската агенция по лекарствата (член 26 от регламента) и ще бъде достъпен на всички
официални езици на Европейския съюз.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Понастоящем в Европейския съюз
твърде много пациенти продължават да страдат от странични ефекти на лекарствени
продукти. Това е причината да подкрепя доклада, който се стреми да реши този проблем.
Текстът предвижда създаването на национални и европейски уебсайтове, на които пациентите
ще могат да докладват за странични ефекти, като по този начин ще се създаде база данни.
Също така, с цел постигането на прозрачност, ще бъде поставен черен знак на листовките
на всички лекарства, които трябва да преминат допълнителни тестове. На кратко казано,
текстът представлява значителна стъпка, насочена към постигане на условия на повишена
защита на потребителите, като им предоставя практическа информация относно употребата
на лекарствата и страничните им ефекти.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Фармацевтичната промишленост е един от
най-важните сектори в съвременните общества на икономическо, социално и научно
равнище. Европейският съюз не прави изключение, като този сектор му осигурява източник
на икономически растеж и устойчива заетост, в допълнение към приноса му към общото
благополучие на европейското общество. Все пак, въпреки съществуващото законодателство,
данните показват, че в Европейския съюз приблизително 197 000 смъртни случая всяка
година се дължат на странични ефекти от лекарствени продукти. Предвид тези факти, от
жизненоважно значение е да има последователно, надеждно и секторно ориентирано
законодателство. Основната цел на това предложение е да подобри процедурите за
разрешаване и мониторинг за лекарствените продукти за хуманна и ветеринарна употреба,
за да не се допусне хора и животни да пострадат от странични ефекти на лекарствени
продукти, както се е случвало в миналото. Съгласен съм с приетите нови мерки, които в
крайна сметка са добавена стойност, което означава практически решения за потребителите.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Здравето на населението е ключова
политическа грижа и трябва да остане такава. Всяка година фармацевтичните дружества
пускат на пазара множество нови лекарства, които подобряват живота и здравето.
Докладчикът посочва, че всяка година 197 000 души умират в резултат на нежелани
лекарствени реакции към такива лекарства. Поради тази причини има спешна необходимост
възможно най-бързо да направим задълбочен преглед на процедурата за разрешаване на
нови лекарства и да проучим подробната информация относно нежеланите лекарствени
реакции. В допълнение, задължително трябва да бъде създадена възможност самите пациенти,
посредством проста процедура, да докладват не само на фармацевтичните дружества, но и
на националните институции. Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като считам, че новите
разпоредби в достатъчна степен гарантират безопасността на пациентите.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) Подкрепих доклада на г-жа McAvan,
доколкото считам, че е необходима координация на европейско равнище на политиката в
областта на общественото здраве. Мониторингът на лекарствените продукти означава да се
гарантира безопасност на здравето и подобряване на ефективността на европейската здравна
система.

Имаме дълг към гражданите на Съюза да следим за безопасността на лекарствените продукти
след като бъдат пуснати на пазара, както и да подобряваме европейското законодателство
по отношение на целите от доклада на г-жа McAvan. Одобрявам структурата и посланието
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на доклада, който се стреми към по-тясно сътрудничество между държавите-членки,
създаването на Консултативен комитет за оценка на риска в областта на фармакологичната
бдителност и по-голяма прозрачност в системата за фармакологична бдителност, чиято
задача е да се вслушва в отделните граждани, за да улесни изтеглянето на опасни лекарствени
продукти от пазара и да създаде основата за по-добра здравна система.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Подкрепих доклада, защото
въпросът, който той засяга – фармакологичната бдителност – придобива все по-голяма
важност в научно и технически развитите общества, по-специално във връзка с
биомедицинските изследвания. Той укрепва предишните разпоредби на Регламент (ЕО)
№ 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на
лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, като ги актуализира според
съвременните нужди.

В тази връзка искам по-специално да подчертая важността на сътрудничеството между
държавите-членки. Тъй като то може да доведе до много по-голям „фонд“ от информация
относно страничните ефекти, това означава, че по-редките случаи могат да бъдат улавяни
по-бързо. С други думи, то прави фармакологичнта бдителност по-ефективна. Друг аспект
в тази връзка, който следва да бъде подчертан, е фактът, че новата система предлага всички
странични лекарствени ефекти да бъдат докладвани на Европейската агенция по лекарствата.
Разширяването на критериите и централизацията на институциите ще подпомогне
биомедицинските изследвания и ще осигури важни ползи за обществото.

Aldo Patriciello (PPE),    в писмена форма. – (IT) Лекарствените продукти играят ключова
роля за здравето на европейските граждани; те обаче могат да имат странични ефекти, които
според Европейската комисия са причината за 5% от всички хоспитализации.

Фармакологичната бдителност е процедура и наука за наблюдение на безопасността на
лекарствените продукти, включително събирането и управлението на информация за
безопасността на продуктите, оценката на информацията, за да бъдат открити проблеми
във връзка с безопасността, действията за решаване на евентуални проблеми, както и оценката
на следваната процедура и получените резултати. Комисията желае да подобри настоящата
система за фармакологична безопасност чрез опростяване на процедурите, увеличаване на
прозрачността и по-ясно определяне на ролята и участието на заинтересованите страни.

Считам обаче, че има място за допълнителни промени по-специално що се отнася до защитата
на потребителите и защитата на личните данни: например потребителите и здравните
специалисти следва да имат пълен достъп до европейската база данни Eudravigilance, за да
бъдат предотвратени повторни случаи на странични ефекти от лекарствени продукти и
следва да могат да използват не само уебформата за съобщения, но и други инструменти,
като например електронна поща, факс или телефон. Също така считам, че финансирането
на системи за мониторинг следва да продължи да бъде публично с цел да бъде ясна
отговорността на органите.

Rovana Plumb (S&D),    в писмена форма. – (RO) Фармакологичната бдителност е процес
и наука за наблюдение на безопасността на лекарствата, който включва събирането и
управление на данни, свързани с безопасността на лекарствата, оценка на съответните данни
с цел да се установи проблем с безопасността, действията, предприети за решаване на
проблема, което означава и предоставяне на информация за естеството на проблема и оценка
на използваните процедури и получените резултати. Съгласно настоящото законодателство
на Европейския съюз лекарствата могат да се разрешават за употреба по два начина: а) чрез
централна процедура, при която фармацевтичното дружество кандидатства пред EMEA
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(Европейската агенция по лекарствата), както е предвидено в Регламент (ЕО) № 726/2004,
или б) чрез система за взаимно признаване, при която една държава ръководи оценяването
на новото лекарство и се координира с други държави-членки чрез взаимно признаване.
Подкрепям доклада, защото потребителите и здравните специалисти също следва да имат
пълен достъп до централната европейска база данни Eudravigilance, за да се предотврати
повтарянето на предотвратими странични лекарствени ефекти, като се осигури лесен достъп
до потвърдена информация. Това е ефективен начин за справяне с неравния достъп до
информация относно страничните лекарствени ефекти в държавите-членки. Необходим е
публичен достъп до базата данни Eudravigilance, за да се възстанови доверието на гражданите
в способността на здравните органи да защитават общественото здраве.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Макар че предложенията,
приети днес, ще внесат подобрения в общественото здраве, Зелените изразяват загриженост
във връзка с разпоредбите относно разрешенията за продукти. Предложената централизация
на одобренията на продукти на европейско равнище е специално насочена да отговори на
исканията на промишленото лоби, като това евентуално ще бъде за сметка на стриктна
оценка на продукта. Поради тази причина Зелените се въздържаха при окончателното
гласуване. Одобренията от Европейския съюз не следва да водят до по-малко строги
стандарти. Предложенията, приети днес, биха довели до одобрения на европейско равнище
на биоцидни продукти, като така ще бъде дадена възможност на сектора да има пълен
достъп до всички пазари на Европейския съюз без преди това да се гарантира, че са налице
необходимите ресурси за управление на тези разрешения. Зелените изразяват загриженост,
че Европейската агенция по химикалите ще разполага с ограничени средства и значително
по-малко време, отколкото в момента, за да гарантира стриктност при предоставянето на
разрешения. Все пак е успокоително, че членовете на Европейския парламент подкрепиха
искането на Зелените да бъде предоставено право на държавите-членки да въведат
допълнителни контролни мерки относно употребата на биоциди.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Въпреки изискването за
изчерпателни клинични тестове и разрешение за пускане на пазара, лекарствата имат
сериозни странични ефекти, които често налагат хоспитализация, но и често водят до
смъртни случаи в Европейския съюз.

Изразявам задоволството си, че Европейският парламент прие законодателството относно
фармакологичната бдителност, което укрепва разпоредбите в тази област, съдържащи се в
европейското законодателство, свързано с лекарствата за хуманна употреба.

Занапред пациентите ще имат възможност да докладват пряко всички нежелани ефекти от
дадено лекарство. Същевременно създаването на европейски уебпортал ще подобри
информацията относно лекарствата. Приветствам разпоредбите, свързани със защитата на
личните данни. Те ще повишат безопасността и качеството на лекарствата за пациентите.

Въпреки това е необходимо допълнително подобрение на финансирането на
фармакологичната бдителност, което към момента продължава да зависи от таксите, плащани
от лабораториите (и поради тази причина зависи от добрата им воля), а също и подобрение
по отношение на гарантирането на независимостта на Консултативният комитет за оценка
на риска спрямо Европейската агенция по лекарствата, която издава голям брой разрешения
за пускане на пазара в Европейския съюз.

Сега е ред на Комисията по-специално що се отнася до подобряване на листовките с упътване
за пациента.
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Доклад: Linda McAvan (A7-0159/2010)

Elena Oana Antonescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Приемането на този пакет е от
първостепенно значение за повишаване безопасността на пациентите, тъй като те ще бъдат
много по-добре информирани за лекарствата, които се предлагат на пазара и които са
предназначени за хуманна употреба посредством базата данни, която се създава и която ще
съдържа актуална, подробна информация, както и преводи на листовките с упътване за
пациента на всички езици на Европейския съюз. Мерките, които се въвеждат чрез този пакет,
значително ще подобрят положението в Европа по отношение на фармакологичната
бдителност, което е основание да подкрепя доклада.

Regina Bastos (PPE),    в писмена форма. – (PT) Системата на Европейския съюз за
фармакологична бдителност се промени през последните години по начин, при който има
по-добра координация на работата на държавите-членки. Все пак обаче продължават да
съществуват пропуски в действащото законодателство и поради тази причина Комисията
предложи промени, чиято цел е да укрепят фармакологичната бдителност в Европейския
съюз и да рационализира процедурите.

Докладът не само приема промените, предложени от Комисията, но и ги подобрява в някои
области, включително: укрепване на ролята на Консултативния комитет за оценка на риска
в областта на фармакологичната бдителност, който трябва да има правомощие да препоръчва
действия на Комитета по лекарствени продукти за хуманна употреба; засилване на ролята
на здравните специалисти по отношение на доброволното докладване на страничните
лекарствени ефекти; засилване на ролята на пациентите в прякото докладване на странични
лекарствени реакции; изискването всички странични лекарствени ефекти (не само
сериозните) да бъдат докладвани към базата данни Eudravigilance от страна на компетентните
органи и дружествата, което означава, че за пръв път информация за всички странични
лекарствени ефекти ще бъде събирана централно на едно място в Европейския съюз; и също
така въвежда изискването листовките с упътване за пациента да съдържат ясна информация
за основните характеристики на лекарствата.

Поради всички изброени причини гласувах в подкрепа на доклада. Без съмнение
фармакологичната бдителност е приоритет за европейската политика в областта на
общественото здраве.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение по
отношение на фармакологичната бдителност за лекарствените продукти за хуманна употреба
на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване
и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на
Европейска агенция по лекарствата. Подкрепих доклада, защото съгласието, постигнато със
Съвета, ще даде възможност да се създаде ефективна и прозрачна европейска система за
фармакологична бдителност по-специално посредством създаването на европейски уебпортал
за безопасност на лекарствата и средства, чрез които пациентите да докладват странични
ефекти на компетентните национални органи.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Считам безопасността на потребителите за
жизненоважна, по-специално когато потребителите са и пациенти, които гледат на
лекарствата, приемани от тях, като на лечение или поне на значително подобрение на
здравето си.
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Поради тази причина считам, че компромисното споразумение, постигнато по отношение
новите правила за фармакологична бдителност, е значително, тъй като то предоставя на
Европейската агенция по лекарствата централизирани правомощия в тази област
по-специално чрез създаването на база данни за фармакологична бдителност. По-широк,
по-добър и по-интегриран достъп до информацията може да бъде от ключово значение за
намаляване на сериозността и честотата на определени странични ефекти и за опростяване
и ускоряване на процедурите за временно прекратяване на продажбите на лекарства,
обозначени като такива, имащи сериозни странични ефекти, или за изтеглянето им от пазара.

Друг аспект, който считам за важен, е решението да се създаде леснодостъпен уебпортал,
на който всички европейци ще могат да намерят листовката с упътвания за всяко лекарство
на своя роден език. Считам, че правото на пациента на безопасност и информация е основно
право и поради тази причина ще следя особено внимателно другите предложения от
фармацевтичния пакет, които предстои да бъдат разисквани в Парламента.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Фармакологичната бдителност
е системата, която се използва за мониторинг на безопасността на лекарствените продукти,
след като са получили разрешение за обществена употреба. В Европейския съюз общо
197 000 смъртни случи годишно се дължат на странични ефекти на лекарствени продукти.
Следователно приоритет е създаването на добра система за фармакологична бдителност, в
която основна роля имат здравните специалисти, дружествата и самите пациенти, които
докладват всички странични ефекти. В Регламент № 726/2044 са посочени правилата,
свързани с новите лекарствени продукти или онези за борба с рака, HIV или дегенеративни
заболявания, като същевременно настоящата директива съдържа разпоредбите за
централизираната система. Поради тези причини подкрепям засилването на сътрудничеството
за фармакологична бдителност, което дава възможност за създаването на по-цялостен „фонд“
от нежелани лекарствени реакции и избягването на двойния мониторинг на едни и същи
нежелани лекарствени реакции в други държави-членки. Приветствам предложените мерки
за насърчаване на здравните специалисти доброволно да докладват за нежелани лекарствени
реакции на техните компетентни органи. По-специално искам да подчертая създаването на
уебпортал за всяка държава-членка (член 106 от директивата), на който ще бъде налична
цялата съответна информация, свързана с лекарствените продукти за всеки, който желае да
направи справка с нея. Тези национални уебпортали ще бъдат свързани с европейския
уебпортал, който ще се поддържа от Европейската агенция по лекарствата (член 26 от
регламента).

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Фармакологичната бдителност,
която означава оценката, откриването и предотвратяването на нежелани лекарствени ефекти,
е изключително важна тема по-специално с оглед на факта, че тези ефекти са петата
най-разпространена причина за смърт, настъпила в болница, което води до 197 000 смъртни
случая годишно в Европейския съюз.

Целият процес трябва да протича при най-голяма прозрачност, като на компетентните
органи трябва да бъдат осигурени достатъчни ресурси. Работата на тези органи трябва да
бъде ръководена единствено от интересите на пациентите и общественото здраве и затова
те трябва да са обществени структури, които са независими от каквито и да било търговски
интереси.

От жизненоважно значение е да бъде създадена система, в която участват здравни
специалисти и пациенти и чрез която нежеланите лекарствени ефекти могат да бъдат
докладвани сигурно и надеждно.
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Споделяме становището на докладчика, че държавите-членки трябва да продължат да бъдат
ключови участници в системата за фармакологична бдителност на Европейския съюз. Поради
тази причина компетентният орган във всяка държава членка следва да продължи да действа
като филтър за всички спонтанни доклади за нежелани лекарствени реакции.

Съгласни сме също така, че държавите-членки следва да бъдат незабавно информирани, ако
дадено дружество докладва в базата данни на Европейския съюз (Eudravigilance) за нежелана
лекарствена реакция, установена на тяхна територия, а също и да бъде създадена
предложената от докладчика система за едновременно известяване.

Sylvie Guillaume (S&D),    в писмена форма. – (FR) Въздържах се по отношение на
доклада McAvan относно фармакологичната бдителност, защото основата за ефективност
и безопасност на пациентите, приемащи лекарства, следва да бъде независимостта на
комитетите за фармакологична бдителност. Това неизбежно изисква публично финансиране,
което не се гарантира от текста, тъй като отсега нататък тези дейности ще бъдат финансирани
предимно от лабораторни такси – система, която се оспорва и предизвиква съмнения. Макар
компромисът, постигнат със Съвета, да доведе до подобрения на тестването на лекарства и
прозрачността на процедурите, не намерих основания да подкрепя този текст.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на предложението,
защото вече от доста време съществува ясна необходимост на пациентите да бъде предоставена
точна информация. Смърт, настъпила в резултат на странични ефекти от лекарствени
продукти, е петата най-разпространена причина за смъртни случаи в Европейския съюз
през последните години и това е причината да не бъдат отлагани мерки, като предложените
от Парламента.

Ето защо гласувах за гарантиране на качеството на живот на болните, да се даде сигурност
на пациентите по отношение на евентуалните нежелани ефекти, да бъдат превърнати
лекарствата в истински съюзник на хората, които страдат, и на последно място, да се създаде
възможност лекарствени продукти да бъдат изтегляни от пазара незабавно, в случай че
възникнат проблеми. В Европа създаването на единен уебпортал на всички езици
представлява значително нововъведение и огромна подкрепа за всички европейски пациенти,
които чрез него ще се почувстват с основание обединени в защитата на своето собствено
здраве.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Фармацевтичната промишленост е един от
най-важните сектори в съвременните общества на икономическо, социално и научно
равнище. Европейският съюз не прави изключение, като този сектор му осигурява източник
на икономически растеж и устойчива заетост в допълнение към приноса му към общото
благополучие на европейското общество. Все пак, въпреки съществуващото законодателство,
данните показват, че в Европейския съюз приблизително 197 000 смъртни случая всяка
година се дължат на странични ефекти от лекарствени продукти. Предвид тези факти, от
жизненоважно значение е да има последователно, надеждно и секторно ориентирано
законодателство. Тъй като основната цел на това предложение е да подобри информацията,
предоставяна на обществеността относно лекарствените продукти и съответните техни
странични ефекти, и като се има предвид, че беше постигнато добро цялостно споразумение
във връзка с измененията на първоначалното предложение, аз съм съгласен с приетите нови
мерки. Те в крайна сметка са добавена стойност, което означава практически решения за
потребителите.

Alexander Mirsky (S&D)  , в писмена форма. – (LV) Гласувах в подкрепа на резолюцията,
тъй като считам, че информацията трябва да бъде предоставяна на хората на техния майчин
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език. За над 40% от населението на Латвия руският е майчин език. Въпреки този факт
лекарствата, които се продават в Латвия, не са придружени с информация на руски език. В
моята страна има много възрастни хора, които въобще не говорят латвийски. Въпреки това
латвийските органи целенасочено забраняват използването на руския, дори и за указания
за употребата на лекарства. Подкрепих резолюцията с надеждата, че този въпрос ще бъде
включен в текста на законодателния пакет.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Фармакологичната бдителност е
наименованието на системата за мониторинг на безопасността на лекарствените продукти,
след като са били разрешени. За да се гарантира на пациентите възможно най-добрата
защита, информацията за нежеланите лекарствени реакции ще бъде събирана от целия
Европейски съюз бързо и без бюрокрация. Само по този начин могат да бъдат предприети
бързи действия и да бъде направена оценка на последващите действия. В допълнение, би
било от огромна полза, ако пациентите имат възможност да получават информация за
нежеланите лекарствени реакции от централна система. Гласувах в подкрепа на доклада,
тъй като той има за цел да бъдат предприети бързи и небюрократични действия в областта
на фармакологичната безопасност.

Franz Obermayr (NI),    в писмена форма. – (DE) Фармакологичната бдителност се използва
за мониторинг на безопасността на лекарствените продукти, след като са получили
разрешение, и следователно играе важна роля за общественото здраве. Странични ефекти
от лекарствата, които се наблюдават рядко, проявяват се само след дългогодишна употреба
или само при взаимодействие с други лекарства, могат да не бъдат уловени при клиничните
тестове. Като резултат причината за 197 000 смъртни случая годишно в Европейския съюз
е вследствие на нежелани лекарствени реакции. Ето защо система за докладване на странични
ефекти и намирането на модели при тези реакции са важни елементи от една ефективна
здравна политика. Посредством засилване на сътрудничеството за фармакологична
бдителност на равнище Европейски съюз се увеличава „фондът“ от докладвани нежелани
лекарствени реакции, което означава, че по-редките случаи могат да бъдат улавяни по-бързо,
може да се избягва двойната работа по проследяването на едни и същи нежелани лекарствени
реакции в различните държави-членки, а опасните лекарствени продукти могат да бъдат
бързо изтегляни от пазара, когато се налага. Поради тази причина подкрепих доклада.

Rovana Plumb (S&D),    в писмена форма. – (RO) Фармакологичната бдителност е
системата, която се използва за мониторинг на безопасността на лекарствените продукти,
след като са получили разрешение за обществена употреба. Съгласно настоящото
законодателство на Европейския съюз лекарствата могат да се разрешават за употреба по
два начина: а) чрез централна процедура, при която фармацевтичното дружество
кандидатства пред Европейската агенция по лекарствата (EMEA) или б) чрез система за
взаимно признаване, при която едната държава ръководи оценяването на новото лекарство
и се координира с други държави-членки чрез взаимното признаване. Правилата, които
регулират процедурата за децентрализираната система, са описани в Директива 2001/83/ЕО.
Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като европейските пациенти ще бъдат по-добре защитени
и информирани за употребата на лекарствата и техните странични ефекти. Новите разпоредби
предвиждат създаването на национални и европейски уебсайтове, специално посветени на
лекарствата, които могат да предложат повече информация на пациентите. Те ще имат
възможност да уведомяват националните органи за страничните ефекти от лекарства.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Макар че предложенията,
приети днес, ще внесат подобрения в общественото здраве, Зелените изразяват загриженост
във връзка с разпоредбите относно разрешенията за продукти. Предложената централизация
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на одобренията на продукти на европейско равнище е специално насочена да отговори на
исканията на промишленото лоби, като това евентуално ще бъде за сметка на стриктна
оценка на продукта. Поради тази причина Зелените се въздържаха при окончателното
гласуване. Одобренията от Европейския съюз не следва да водят до по-малко строги
стандарти. Предложенията, приети днес, биха довели до одобрения на европейско равнище
на биоцидни продукти, като така ще бъде дадена възможност на сектора да има пълен
достъп до всички пазари на Европейския съюз без преди това да се гарантира, че са налице
необходимите ресурси за управление на тези разрешения. Зелените изразяват загриженост,
че Европейската агенция по химикалите ще разполага с ограничени средства и значително
по-малко време, отколкото в момента, за да гарантира стриктност при предоставянето на
разрешения. Все пак е успокоително, че членовете на Европейския парламент подкрепиха
искането на Зелените да бъде предоставено право на държавите-членки да въведат
допълнителни контролни мерки относно употребата на биоциди.

Доклад: Christa Klaß (A7-0239/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма. – (LT) Подкрепям това предложение, което
има за цел да подобри понастоящем действащите разпоредби относно производството и
употребата на биоциди. Ограничената и отговорна употреба на биоциди е част от
ежедневието ни, тъй като те помагат да се предотврати разпространението на болести и
допринасят за високо ниво на здраве и хигиена. Въпреки това за законодателството е много
важно да гарантира високо равнище на защита при тяхното производство и употреба. Това
е възможно да се постигне чрез определяне на единни задължителни стандарти относно
биоцидите за потребители и производители. За да се защитят потребителите, е необходимо
да се гарантира, че е налице надеждна система за етикетиране на материали и продукти,
която да е в съответствие с нивата на риск в зависимост от това дали биоцидите са
произведени в Европейския съюз или извън него. Също така е необходимо да се определи
по-ясно информацията, която следва да се съдържа в етикета, и да се посочи точното
разположение, за да се гарантира валидна и подходяща информация.

George Becali (NI),    в писмена форма. – (RO) Гласувах за този доклад, тъй като биоцидите,
които се употребяват за борба срещу вредни организми и патогенни микроби, трябва да
бъдат по-безопасни, което означава и екологосъобразни. Ще има опростена процедура за
издаване на разрешения за пускането на нови биоциди на европейския пазар. Гласувах да
се забранят най-токсичните химикали, особено тези, които са канцерогенни, имат
отрицателно въздействие върху плодовитостта или въздействие върху гените и хормоните.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Европейският съюз е може
би районът с най-голяма мобилност по отношение на населението, с голяма гъстота на
населението, особено в агломерациите. Тези условия правят пренасянето на микроби и
болести по-вероятно, което ще направи биоцидите необходима част от живота ни с цел да
се запази високо ниво на здраве и хигиена. Биоцидите трябва да бъдат ефективни, поради
което боравенето с тях също така може да стане опасно.

Въпреки това новият регламент относно биоцидите трябва да бъде прилаган справедливо
към частните дружества, които ги произвеждат, така че те да не се озоват в крайна сметка
в положение, при което не им достигат суровини за производството на биоциди.
Положението ще бъде неблагоприятно във време, когато тези вещества са много необходими.
Докладът, представен по време на пленарното заседание на Парламента, ясно показа, че
предложението на Комисията за регламент изисква значителни подобрения, за да се даде
възможност за постигане на целите, които тя също така предложи. Новият регламент трябва
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да отчете три съществени области: опазване на околната среда, защита на потребителите и
безопасно и подходящо практическо изпълнение от страна на производителите.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Позицията относно биоцидите
следва да допринесе за опазване на здравето, без да доведе до нежелани рискове. Настоящата
резолюция представя изменения на предложението на Комисията относно биоцидите и
има за цел да стандартизира съществуващите правни разпоредби, които са в сила на
европейско равнище, както и да ги адаптира към новото техническо развитие, което
обосновава неговото значение в самото начало.

Първо, считам, че е от жизненоважно значение да се гарантира защита на околната среда
и животните, като се наблегне на прилагането на принципа на предпазливост. Резолюцията
също така увеличава предоставянето на полезна информация за специалисти и потребители,
както и значението на научноизследователската и развойна дейност, която бих искала да
подчертая.

Corina Creţu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Гласувах за този доклад, тъй като
биоцидите, които се употребяват за борба срещу вредни организми и патогенни микроби,
трябва да бъдат по-безопасни, което означава и екологосъобразни. Ще има опростена
процедура по издаване на разрешения за пускането на нови биоциди на европейския пазар.
Гласувах да се забранят най-токсичните химикали, особено тези, които са канцерогенни,
имат отрицателно въздействие върху плодовитостта или въздействие върху гените и
хормоните.

Anne Delvaux (PPE),    в писмена форма. – (FR) Основната цел на това предложение за
регламент е да се подобри безопасността на биоцидите, които се употребяват и пускат на
пазара в Европейския съюз, и да се опрости процедурата по издаване на разрешения в целия
Европейски съюз. За тази цел предложението на Комисията за регламент се стреми да
обедини съществуващото европейско законодателство и да го актуализира в интерес както
на потребителите, така и на производителите.

Следователно с него се възнамерява да се направи реформа на настоящата система чрез
разширяване на обхвата й, за да се включат третирани с биоциди материали и изделия, чрез
въвеждане на европейско разрешение за продукти, известни като „нискорискови“, чрез
намаляване на опитите с животни, чрез привеждане на данните в съответствие, чрез
разширяване на ролята на Европейската агенция по химикали (ECHA) и чрез гарантиране
на единно прилагане на регламента в целия Европейски съюз.

Robert Dušek (S&D),    в писмена форма. – (CS) Представеният доклад има за цел да
обедини настоящото европейско законодателство и същевременно да го адаптира към
техническото развитие. Биоцидите и веществата в обществото ни са крайно необходими,
тъй като отговарят на строги изисквания за здраве и хигиена. Редица микроорганизми вече
са станали устойчиви на оригиналните продукти, така че настоящите биоцидни вещества
стават все по-опасни в резултат на тяхната повишена ефективност. Изцяло подкрепям целта
на докладчика да се отчетат не само практиките на производителите, но особено защитата
на потребителите, както и на околната среда. Разпоредбите за управление на биоцидите
следва да обхванат производителите извън ЕС. За нас е неприемливо да изискваме по-високи
стойности за защита на потребителите и околната среда от производителите ни за сметка
на нарастващи разходи и да не изискваме нищо от другите производители извън ЕС и извън
Европа, които внасят тези стоки в ЕС.
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Потребителите, които закупуват биоциди на територията на ЕС, трябва да бъдат сигурни,
че стоките отговарят на минималните стандарти по отношение на това дали са придобити
в Полша или Германия, или дали първоначално идват от ЕС или от Китай. Докладът е ясно
формулиран. Той изисква конкретни и осъществими законодателни промени и взема предвид
въздействието върху околната среда. Поради тези причини ще гласувам в подкрепа на
неговото приемане.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на
пазара и употребата на биоциди. Постъпих така, тъй като той увеличава строгостта на
правилата относно разрешаването, търговията и употребата на биоциди в ЕС с оглед на
защитата на здравето на хората и животните и околната среда в съответствие с принципа
на предпазливост.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Високите норми на хигиена, към които
цивилизацията ни все повече привиква, изискват все по-постоянна и интензивна употреба
на биоциди. Същевременно изискваме тези продукти да са все по-ефективни и агресивни,
което означава, че те са също така по-опасни за боравене.

Именно поради тази причина във връзка с подхода за регулиране на пускането на пазара и
употребата на биоциди трябва да се обърне особено внимание на защитата на потребителите.
Отново, както съм казвал по други поводи, правилата относно този въпрос трябва да бъдат
единни и валидни за целия Европейски съюз или ние няма да можем ефективно да
гарантираме защитата за всички европейски потребители или за околната среда, която е не
по-малко важна.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Настоящият регламент се стреми
да стандартизира съществуващите разпоредби на европейско равнище и да ги адаптира към
последните технически развития. Потребителите следва да могат да предположат, че
закупените от тях продукти отговарят на единните минимални стандарти в рамките на
вътрешния пазар на ЕС, независимо в коя държава-членка е закупен продуктът. Това означава,
че ясното обозначаване на третираните материали и продукти е също толкова необходимо,
колкото съответното разрешаване на биоциди, независимо дали те произхождат от
Европейския съюз или извън него. Пазарът на биоциди в Европа се оценява на около
890 млн. евро годишно, което представлява около 27% от световния пазар. Три големи
компании държат близо 25% от европейския пазар. Следователно е необходимо да се създаде
баланс между интересите на големите компании и тези на малките и средните предприятия
(МСП). МСП се нуждаят от повече съдействие в този промишлен сектор, доминиран от
няколко големи промишлени производители. Това може да се направи чрез освобождаване
на МСП от годишна такса за пускане на пазара на биоциди. Освен това държавите-членки
следва да създадат национални информационни бюра, които да допълват предоставените
от Европейската агенция по химикали (ECHA) документи с указания.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Фактът, че се въздържахме на първо
четене показва нашата загриженост за някои критични въпроси, които мнозина в този
Парламент пренебрегват, с оглед на действителната необходимост на държавите-членки да
защитят гражданите си от вредното въздействие върху здравето и околната среда на активните
биоцидни вещества, които се използват на пазара.

Европейската агенция по химикалите, която ще отговаря за научната оценка дали употребата
на биоцид на пазара може да бъде разрешена, сега ще разполага с три месеца, за да изготви
становище въз основа на заключенията от оценката и да го представи на Комисията вместо
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предложените преди това девет месеца. Не считаме, че това намаляване ще помогне на
строгия подход, който е необходим, за да се защити общественото здраве и околната среда.
Надяваме се, че този въпрос може да бъде преразгледан отново в бъдещи преговори с
Комисията и Съвета.

Изразяваме задоволството си от потвърждението, че държавите-членки ще могат да вземат
предвид регионалните различия и местните въпроси във връзка с околната среда в
националните си разрешения и също така по отношение на зачитането на принципа на
субсидиарност. Също така приветстваме отчитането на предложените процедури за
наноматериали и добавените равнища на защита в случай на по-уязвими групи като деца
и бременни жени.

Elisabetta Gardini (PPE),    в писмена форма. – (IT) Текстът, относно който се гласува,
съдържа значителни подобрения от първоначалното предложение и аз приветствам г-жа
Klaß за ефективното посредничество, което е било извършено. Действително приветствам
целите, които бяха постигнати за по-високо равнище на защита на данните за бизнеса и
постепенното въвеждане на централизирана процедура за издаване на разрешения на
европейско равнище за пускането на тези продукти на пазара.

Спецификацията на по-големи изисквания по отношение на етикетирането също така със
сигурност ще помогне на потребителите да направят по-информиран и по-безопасен избор.
Вървим в правилната посока, но все още имаме път пред себе си: регулаторната рамка относно
научноизследователската и развойна дейност не е в съответствие с други регулаторни
постижения в сектора като Директивата REACH.

Освен това необходимият финансов пакет за Европейската агенция по химикалите, за да
поеме новата си отговорност за оценка, не беше съобщен. В това отношение, очаквам
разяснения от страна на Комисията, като се има предвид също така вече приписаната
натовареност на този орган от Директивата REACH.

Françoise Grossetête (PPE),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на настоящия
текст. Благодарение на това законодателство, което беше одобрено на първо четене от
Европейския парламент, биоцидите, използвани срещу паразити и микроби, скоро ще станат
по-безопасни и по-екологосъобразни.

Общата цел на предложението за регламент е да се актуализират правилата на Общността
за управление на биоцидите, вариращи от препарати срещу насекоми с репелентен ефект
до химични продукти за третиране на водата (селскостопанските пестициди са обхванати
от отделно законодателство). За първи път ще бъдат регулирани и материали, третирани с
биоциди.

Също така приехме забраната относно най-токсичните вещества, особено тези, които са
канцерогенни, вредни за плодовитостта, или които влияят на гените и хормоните, като
същевременно се добави изискването други опасни вещества да бъдат постепенно заменени
с по-малко вредни алтернативи.

Бъдещата система за издаване на разрешения за биоциди, централизирана на равнище на
Европейския съюз, ще бъде прилагана с нарастващи темпове и също така ще гарантира
по-голяма съгласуваност на равнището на 27-те държави-членки и следователно подобрена
безопасност.

Elisabeth Köstinger (PPE),    в писмена форма. – (DE) Биоцидите са предназначени за
защита срещу вредители, паразити и бактерии и се използват ежедневно, както и се прилагат
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в селското стопанство. За да се увеличи безопасността във връзка с употребата на биоциди
и да се установи система за контрол, е логично тези вещества да бъдат предмет на едни и
същи изпитвания и стандарти в целия ЕС. Като представител на земеделските стопани в
Европейския парламент съм ангажирана с отговорната употреба на биоциди. Това
предложение представлява добра основа за единни правила в ЕС. В интерес на справедливата
конкуренция аз изразявам особена подкрепа за всички планирани нови разпоредби относно
биоцидите, които също така се прилагат за внос от трети държави. Въпреки това селското
стопанство трябва да продължи да изпълнява задълженията си за производство на безопасна
храна и фураж на разумна цена. Предложенията, които оказват пряко въздействие върху
производството и производствените разходи, трябва да бъдат оценявани особено внимателно.
Използването на подходящи мерки за борба с вредителите не трябва да става по-трудно или
скъпо чрез превръщането на мерките в икономически неизгодни. Във всеки случай новият
регламент трябва да изпълни както желанията на потребителите, така и изискванията на
производителите.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Ролята на биоцидите винаги е била до
известна степен спорна, вероятно в резултат на факта, че тяхното идентифициране и
определяне не винаги е лесно. Въпреки това е сигурно, че биоцидите имат много приложения
в ежедневието ни и следователно е необходимо да се разбере тяхното действително
въздействие върху безопасността и здравето на всички нас.

Поради тези причини гласувах в подкрепа на опростяването и хармонизирането на правилата
за европейската промишленост и също така за държавите-членки, които ще разполагат с
подновени правила, които отговарят на обществените потребности. Въвеждането на система
за хармонизиране на критериите за одобряване ще позволи да се избегнат двойни оценки
на рисковете, свързани с продукти, които вече са били разрешени. Това е допълнителна
важна стъпка напред, която Парламентът предприе, която е насочена към защита на здравето
на гражданите.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Всяка година близо 90 милиона тона биоциди,
чието предназначение е да контролират вредители и микроби, се пускат на пазара.
Загрижеността на Европейския съюз относно този въпрос следователно е напълно естествена,
тъй като той подкрепя това, че биоцидите следва да бъдат по-безопасни и
по-екологосъобразни. Съответно той се стреми да повиши защитата на човешкото здраве
посредством забраната на най-токсичните химикали като канцерогените или вредните за
плодовитостта. Също така се стреми да повиши защитата на животните и околната среда.
Въпреки това в допълнение на приемането на това предложение считам, че също така следва
да се изисква всеобхватно сертифициране на внесени в ЕС продукти. Ето защо гласувах по
този начин.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) Регламентът относно
пускането на пазара и употребата на биоциди, който се гласува днес, ни позволява да
направим друга стъпка към централизирана система за регистрацията на биоциди. Системата
за регистрация за химически материали, въведена от Регламента REACH, показва, че
отхвърлянето на отделни национални системи за регистрация действително е обосновано.
Понастоящем често сме поставени в положение, при което конкретен продукт не може да
бъде пуснат на пазара на държава-членка поради това, че държавата има сложни и прекалено
скъпи процедури за регистрация. От друга страна, едновременно с опростяването на
пускането на пазара на биоциди трябва да сме сигурни, че се поддържа високо равнище на
защита поради конкретните рискове за здравето, които тези продукти крият.
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Aldo Patriciello (PPE),    в писмена форма. – (IT) Биоцидите представляват неразделна
част от нашата цивилизация и са от основно значение за спазване на високите ни изисквания,
свързани със здравето и хигиената: поради тази причина е необходимо оптимално управление
на тези вещества.

Новият регламент относно употребата на биоциди трябва да гарантира, че производителите
или по-скоро средните предприятия могат да прилагат тези изисквания в производството,
без да бъдат поставени в неконкурентно положение. Освен това както потребителите, така
и производителите на материали, които съдържат биоциди, трябва да могат да разчитат на
минимални стандарти, приложими в целия Европейски съюз. По мое мнение, има значителна
необходимост от подобряване и изменение на предложението на Комисията за регламент,
за да бъдат постигнати поставените цели, като например отстраняване на слабостите на
съществуващата директива, подобряване на процедурата по издаване на разрешения и
опростяване на процедурата на вземане на решения при по-нататъшно развитие на високото
равнище на защита.

Новите разпоредби трябва да отчетат три съществени области: опазване на околната среда,
защита на потребителите и безопасно и подходящо практическо изпълнение от страна на
производителите. Новият регламент ще предвижда опростена процедура за издаване на
разрешение за продукт с цел избягване на ненужни разходи и прекомерни такси.

Rovana Plumb (S&D),    в писмена форма. – (RO) Бъдещият регламент предвижда
опростена процедура за издаване на разрешение за продукт в съответствие с определени
условия, с цел избягване на ненужни разходи и прекомерни такси. Това също така е
преразглеждане на съществуващата директива от 1998 г. и установява фокуса върху
разрешенията с Европейската агенция по химикали. Подкрепям постепенното въвеждане
на централизирана процедура за издаване на разрешения: 2013 г. за нискорискови продукти
и 2017 г. за всички видове биоциди. Критериите за отхвърляне за опасни активни вещества
(канцерогенни, мутагенни, токсични за репродукцията, устойчиви, биоакумулиращи) могат
да бъдат разглеждани, когато за тях вече е наличен план за замяна. Следователно, когато
даден биоцид, съдържащ активно вещество, което е кандидат за замяна, е разрешен, срокът
ще бъде ограничен до три месеца и ще трябва да има налични алтернативи, които не са
вредни за околната среда или човешкото здраве. Новият регламент трябва да отчете три
съществени области: опазване на околната среда, защита на потребителите и безопасно и
подходящо практическо изпълнение от страна на производителите.

Frédérique Ries (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Новият европейски регламент относно
биоцидите е не само въпрос на вътрешния пазар. Той също така е въпрос на защитата на
здравето и околната среда. Това, накратко, е посланието, изпратено от Европейския
парламент днес.

Разбира се, трябва да бъдат изпълнени няколко искания на производителите относно тези
продукти за употреба срещу паразити като достъп до европейския пазар, времетраене на
процедурите по одобряване, липса на дублиране на изпитвания и съответствие със
законодателството в областта на пестицидите. Това по никакъв начин не представлява
картбланш за производителите. Принципът на заместването за най-вредните вещества е
ясно признат. Той засяга главно устойчивите, биоакумулиращите и токсични вещества (PBT
вещества) и веществата, имащи свойствата да разрушават ендокринната система.

Признава се, че отговорността е на всички участници, включително производителите, които
пускат на пазара изделия, третирани с биоциди. Да не забравяме историята с токсичните
дивани! Въпреки това съжалявам за едно нещо и то е отхвърлянето на изменение, което
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определя, че производителите следва да плащат годишна такса, при намалени ставки за
малки и средни предприятия (МСП), така че да позволи на Агенцията по химикалите в
Стокхолм да изпълни задачата си. Едно нещо е ясно: с ограничени ресурси ще бъде трудно
да се извършват надеждни изпитвания и по този начин да се намаляват рисковете за здравето
на потребителите.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (FR) Въздържахме се относно
този доклад, тъй като постигнатият напредък по отношение на защитата на човешкото
здраве и околната среда беше заличен от подаръците, направени на промишлеността, които
застрашават функционирането на Европейската агенция по химикалите. Може да се приеме,
че във времето всички биоциди могат да преминат през централизираната процедура. Това
обаче става неприемливо, ако позволеното време за научна оценка е драстично намалено,
като същевременно финансовите им ресурси са намалени.

Не може да се очаква да бъде направено повече, по-бързо и с най-малко разходи, без да се
компрометира качеството на труда. Това гласуване показва действителните намерения на
представителите на десните и дясноцентристите: по-малко строга оценка за всички биоциди
с директен достъп до целия вътрешен пазар за сметка на здравето на хората. Слабо облекчение
е, че суверенното право на държавите-членки да ограничават или да забраняват употребата
на биоцидни вещества ще бъде зачетено. От тях зависи да гарантират високо равнище на
защита.

Доклад: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на следващия
доклад, защото смятам, че това, от което Европа действително се нуждае, е финансов надзорен
орган като комплексна, но ефикасна структура, която е способна да упражнява контрол
над финансовите институции на Европейския съюз и да осигури правилното им
функциониране. С оглед на това, аз съм много благосклонен към създаването на Европейски
банков орган (ЕБО), Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване (ЕОЗППО) и Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), защото
считам, че това е единственият начин да подобрим сегашното равнище на регулиране в
рамките на европейския вътрешен пазар, което да гарантира както неподкупността, така и
правилното функциониране на пазарите, докато запазва стабилността на финансовата
система и осигурява координацията между европейския и международен контрол. Можем
да идентифицираме рисковете за финансовата система само чрез по-добър мониторинг,
който ще ни даде навременно предупреждение за кризи, подобни на тази, която опустоши
света през 2008 г. Тази мощна криза ни накара да разберем необходимостта от реформиране
на този сектор, така че да разширим в най-голяма степен конкуренцията чрез насърчаване
на действително компетентни надзорни органи, които наистина са способни да направят
така необходимата промяна в този важен сектор.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) Предложението за регламент за
създаването на ЕОЗППО представлява част от финансовия надзорен пакет. Този пакет създава
три европейски органа за наблюдение на специфичните сектори на финансовата индустрия:
наблюдение на банки, застрахователни и финансови пазари. Напълно подкрепям доклада
и финансовия надзорен пакет като цяло, защото той представлява според мен значителна
и най-вече необходима стъпка напред. Чрез него научаваме уроците от рецесията и нейните
драматични последствия за икономиката и трудовата заетост, предизвикани от провалите
на сегашната финансова система. С тази нова надзорна рамка се цели да се стабилизира
финансовата система и да се гарантира нейната стабилност.
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Elena Băsescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Европейският орган за застраховане и
професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) ще отговаря за редица практически
въпроси, такива като политики на животозастраховане и застраховане, различно от
животозастраховане, които предоставят форма на инвестиране и професионално пенсионно
осигуряване. Като имаме предвид, че застрахователният пазар в новите държави-членки е
развит от чужди европейски инвеститори, комитетът на надзорните органи ще играе
жизненоважна роля за такива трансгранични мрежи със способността си да предложи
сигурност на гражданите на всички държави-членки. ЕОЗППО също ще може да се намесва
на равнището на национален надзорен орган, когато тези органи последователно се сблъскват
с проблеми при прилагането на техническите стандарти на ЕС.

Считам, че тази инициатива, заедно с възможностите на ЕОЗППО да разреши несъгласията
между националните надзорни органи, където законодателството ги принуждава да
сътрудничат или да постигнат споразумение, отбелязва стъпка напред в управлението на
интеграцията на финансовите услуги в Европа. Накратко, това е балансирана система, която
заслужава пълна подкрепа.

George Becali (NI),    в писмена форма.  –  RO) Гласувах за доклада, защото трите нови
Европейски надзорни органа (ЕНО) ще бъдат създадени, за да заменят сегашните комитети
на надзорните органи. Те ще имат много по-големи правомощия в сравнение с полагащите
им се консултативни функции по настоящата система. Благодарение на клаузата за анализ
надзорните органи ще могат да получат също така допълнителни правомощия в бъдеще.
Ще бъде също създаден Европейският съвет за системен риск (ЕССР), който да контролира
и издава предупреждения за натрупване на рискове в европейската икономика.

Lara Comi (PPE),    в писмена форма. – (IT) Действието на европейската финансова система
зависи от грижливото управление на риска и точното оценяване на структурната стабилност
на целия сектор. Новият надзорен орган предполага ясно поемане на отговорности от
институциите на Съюза, за да е сигурно предпазването от кризи, да се обезкуражи
авантюризмът и да се наблюдават поведението и начинът на мислене.

Поради непрекъснатото разширяване на интеграцията на нашите национални пазари, с
неизбежното сваляне на защитните бариери, необходимо е да действаме заедно, за да се
противопоставим на заплахите, било те вътрешни или външни.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    в писмена форма. – (RO) Съгласна съм с предложението
на Комисията да създаде три нови децентрализирани европейски агенции за застраховане
и професионално пенсионно осигуряване и считам, че тяхното създаване се приветства още
повече на фона на настоящата икономическа и финансова криза, която засегна Европа през
2008 г.

Mário David (PPE),    в писмена форма. – (PT) Както и при предишните доклади за
създаването на европейски финансови регулаторни органи, гласувам и за предложението
за създаване на ЕОЗППО. Ще подчертая още веднъж значимостта от осигуряването на
Европейския съюз, и най вече на вътрешния пазар, на европейски надзорни органи, така че
да се минимизират икономическите и финансови въздействия на бъдещи ситуации, които
подлагат на стрес нашите финансови пазари.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Ако има едно нещо, което да сме научили от
последната криза, независимо от нашите политически убеждения или светоглед, то е, че е
необходимо да реформираме институционалната надзорна структура, като създадем
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европейски органи и като го осъществим да преосмислим цялата концепция за макро- и
микроикономически надзор.

Има безброй положителни точки в споразумението, което постигнахме и което днес бе
подложено на гласуване. Една от тях е създаването на независими европейски органи за
надзор на банките, застрахователните дружества и финансовите пазари. Тези органи няма
да заменят националните надзорни органи, а ще работят с тях, като се стремят да осъществят
мандата си на пруденциален надзор и анализ на системния риск, така че да предпазят
европейския банков сектор и финансовите пазари да бъдат засегнати от друга криза с размери,
подобни на тази, пред която бяхме изправени.

Както имах възможността да го кажа безброй пъти преди, лично аз не се страхувам от
европейските надзорни органи. Смятам, че за тях е съществено да могат да осъществят
мандата си както независимо, така и компетентно, така че да засилят доверието на пазарите
и техните участници, в този случай най-вече в застрахователния и пенсионен сектор.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) За да се защити прозрачността
и доверието на европейските пазари и институции лице в лице с обществеността,
жизненоважно е да се заздравят силите, средствата и автономията на европейския надзор
на застрахователния пазар и пазара на професионалното пенсионно осигуряване. Това ще
осигури ефективността на сегашната реформа, при която институциите на ЕС в момента са
ангажирани с надзора на финансовите пазари, за да се избегне бъдещ риск от криза, подобна
на настоящата, която засяга глобалната икономика и имаше особено силно въздействие
върху европейското общество. Комисията внесе пакет от предложения с намерението да
основе по-ефикасна, интегрирана и устойчива система на финансов надзор в ЕС. Този подход
се основава на Европейската система за финансов надзор. В тази връзка Комисията предложи
създаването на три нови европейски децентрализирани агенции: Европейски банков орган,
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски
орган за ценни книжа и пазари. Трябва да се отбележи, че въздействието на тези три органа
върху европейския бюджет ще възлиза на около 59 699 000 евро за годините 2011-2013 г.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Докладът е част от това, което е
познато като пакет за финансов надзор. Когато гласуваме за него, отбелязваме начина, по
който Съветът, Комисията и самият Парламент забавят мерките в тази област и се ограничават
в приемане на решения, които не променят същината, което е финансова спекулация,
включително въпросът за застраховането на държавния дълг, който действа като високо
спекулативен дериватив. Ако не сложат край на това, създаването на европейски органи в
тези области ще бъде фактически безполезно.

Нашето гласуване против доклада е преди всичко протест срещу факта, че все още ни предстои
да видим някакви предложения, които да сложат край на данъчните убежища, облагането
с данък движението на капитала или закриването на пазара на деривативи.

Това означава, че главният финансов спекулативен механизъм остава на пазара и че
предприетите сега мерки са насочени повече към засилване на контрола върху
държавите-членки с по-крехки икономики от страна на по-големите сили и техните
финансови групи, отколкото да се заемат енергично и да се справят с въпроса за финансовата
спекулация.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    в писмена форма. – (RO) Европейският парламент призовава
редовно за равни възможности за всички агенции, които действат на равнище ЕС. В същото
време се видя, че ЕС понесе значителни неуспехи по отношение на своя надзор върху
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интегрираните финансови пазари. Гласувам в подкрепа на доклада относно предложението
за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Европейски орган за
застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Смятам, че трябва да има орган,
който ще гарантира стабилността на финансовата система, платежоспособността и
ликвидността на финансовите институции, прозрачността на пазарите и финансовите
продукти, както и да предложи защита на вложители и инвеститори. Също така смятам, че
този орган не може да действа, без да има достъп до съответна информация, която се изисква
по отношение на транзакциите и икономическите агенции.

Alan Kelly (S&D),    в писмена форма. – (EN) Създаването на ЕОЗППО е част от
предложенията на Комисията, които се основават на препоръките на доклада Larosière от
февруари 2009 г. Докладът Larosière предложи подсилването на надзорната рамка, за да
се намали рискът и тежкият характер на бъдещи финансови кризи. Приветствам създаването
на ЕОЗППО като европейски отговор за осигуряване на високо, ефективно и постоянно
равнище на регулиране и надзор в цяла Европа. Този орган, който ще действа в цяла Европа,
ще надзирава националните надзорни органи на застрахователния сектор и ще осигури
съществуването на подходяща и адекватна защита за инвеститорите и застрахованите
потребители в ЕС. Органът ще взима решения, които ще имат пряко приложение във
финансовите институции, и той би могъл да предупреждава Комисията за опасни продукти
или пазарни транзакции.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на доклада относно
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, защото го
считам за необходим, за да запълни празнините, които съществуват днес по отношение на
координацията, еднаквото прилагане на законодателството на ЕС и доверието между
националните надзори.

Действително последната финансова криза показа неефективността на някои национални
надзорни модели, които бяха неспособни да се справят ефективно с проблемните ситуации,
които възникнаха на европейските финансови пазари. Следователно не мога да не
приветствам и да не подкрепя решението за подсилване на надзорната рамка на основата
на намеса, насочена да идентифицира инструментите, които могат да предпазят финансовата
система от рискови действия, които ще се появят в бъдеще.

С новата финансова надзорна структура ще запълним празнотите в сектора, ще работим за
подобряване на функционирането на вътрешния пазар и накрая ще осигурим еднакво високо
равнище на регулиране и надзор, като винаги взимаме предвид нуждите на отделната
държава-членка.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Системи за застраховане и
професионално пенсионно осигуряване трябва да бъдат гарантирани от държавите-членки.
Очевидно е, че Европа няма да тръгне в тази посока по време на намаляване на годишните
държавни приходи и разходи. Зелената книга, публикувана от Комисията на 7 юли относно
пенсиите при пенсиониране, има за цел да ни напомни за това. В този смисъл, немислимо
е да си представим, че Европейският надзорен орган може да наблюдава такъв вид сектор.
Гласувам против текста.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Последната финансова криза очерта основните
слабости във финансовия надзор както при индивидуалните случаи, така и по отношение
на финансовата система като цяло. Моделите на надзор имаха национална перспектива и
не се адаптираха към глобализацията, която се появи във финансовата система, където
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различни финансови групи провеждаха своята дейност през границите със системните
рискове, които това влече след себе си. Следователно там нямаше сътрудничество,
координация или каквато и да била последователност при прилагането на законодателството
на ЕС. Затова целта на директивата е подобряване на функционирането на вътрешния пазар,
като се осигурява високо равнище на надзор и разумно регулиране и защита на вложители,
инвеститори и всички бенифициери. От решаващо значение е да се гарантира целостта,
ефикасността и плавното функциониране на финансовите пазари, за да се поддържа
стабилността и устойчивостта на обществените финанси и да се заздрави международната
координация и сътрудничество в областта на надзора. Създаването на ЕОЗППО е крайно
необходимо, за да се постигне ефективен надзорен модел, решението и внедряването на
който, едновременно с много други механизми за мониторинг, е въпрос, който не търпи
отлагане.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Финансовата криза фактически разкри
доста слабости във финансовата система. Трябва да е сигурно, че рисковите финансови
продукти и несигурните конструкции не се използват, особено в чувствителната област на
застраховане, презастраховане и професионално пенсионно осигуряване. Например наскоро
онлайн застраховател банкрутира, като остави исковете на своите клиенти без обезщетение.
Вълната от оплаквания също разкрива сериозните недостатъци на даваните съвети, при
които на клиенти са продавани рискови финансови пакети за сигурни условия за техните
професионални пенсии. Ако искаме да приемем сериозно надзорните задължения, ще е
необходимо да се занимаваме с такъв вид проблеми, които излязоха на повърхността в ЕС,
и да създадем справедливи условия. Нуждаем се от по-строг финансов надзор. Създаването
на ЕОЗППО не изглежда да е оптималното решение, но е по-добро от нищо, ето защо гласувам
в негова подкрепа.

Franz Obermayr (NI),    в писмена форма. – (DE) Във време, когато банките и
застрахователните дружества провеждат своите операции през границите, чисто
националната форма на надзор на тези дружества не е подходяща, както показа настоящата
икономическа и финансова криза. Все пак трябва да се разглежда като положителен факта,
че в случаи на сериозни бюджетни проблеми държавите-членки запазват правомощията
си да взимат окончателните решения. Докладът обаче стига твърде далече в посока към
европейско икономическо управление и затова се въздържам от гласуване.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото
съм съгласен с предложението на Комисията и с неговите изменения, внесени от Парламента.

Dominique Vlasto (PPE),    в писмена форма. – (FR) Радвам се да отбележа ангажиментите,
поети от моята политическа група по време на финансовата криза и решително подкрепяни
от Европейския парламент. За нас е наложително да направим преглед на Европейската
система за финансов надзор. Липсата на координация между националните надзорни органи
увеличава бъдещия риск от слабости на финансовите институции. Учредявайки три нови
европейски органа, които отговарят за надзора над начина, по който банките, финансовите
пазари и застрахователни и пенсионните дружества функционират, създадохме една цялостна
рамка за финансов надзор. Така банките ще бъдат регулирани от Европейския банков орган
по един стандартен и координиран начин. Той ще има последната дума в случай на
несъгласие с националните банкови регулаторни органи, като наистина ще може да налага
решенията си. Като гарантира платежоспособността на финансови институции, както и
по-голямата прозрачност на финансовите пазари и продукти, той ще допринесе и за
по-добрата защита на инвеститорите, предприятията, вложителите и потребителите. Този
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нов инструмент няма да бъде привилегия на няколко финансови експерти, а ще бъде наистина
от полза на всички.

Доклад: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Damien Abad (PPE)  , в писмена форма. – (FR) Въвеждането на европейски финансов
надзор беше предложено през септември 2009 г. от Европейската комисия въз основа на
работата на групата, председателствана от Жак дьо Ларозиер. От 1 януари 2011 г. Съюзът
ще разполага с „контролна кула“ за идентифициране на финансовите рискове и за
предприемане на действия при необходимост. Тази роля ще бъде поверена на три нови
надзорни органа, отговорни съответно за надзора върху банковия сектор, застрахователния
сектор и пазарите, и на Европейския съвет за системен риск. Гласувах в полза на доклада,
защото считам, че Европейският съюз се нуждае от орган, който да отговаря конкретно за
пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система, да бъде в състояние
да идентифицира рисковете за финансовата стабилност и когато е необходимо, да
предупреждава и да формулира препоръки за справяне с подобни рискове. Защита на
предоставянето на обществени услуги, насърчаване на иновациите, подобряване на
финансирането на малките и средните предприятия: това са трите цели за постигането на
устойчиво и осезаемо развитие.

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в полза на доклада, защото
считам, че сегашната система на ЕС има няколко недостатъка по отношение на финансовия
надзор на макроравнище, и защото смятам, че този въпрос е твърде важен, за да бъде забравен.
Следва да приветстваме инициативите за решаването му. Ако имаше нещо положително от
финансовата криза, която опустоши света, то е, че тя определено привлече вниманието ни
към уязвимостта на нашите икономически системи, към постоянния икономически риск,
в който живеем, и към явната необходимост да създадем орган за икономически надзор на
макроравнище в ЕС. Ето защо гледам положително на факта, че колеги от всички политически
групи гласуваха в полза на доклада и че той беше приет с огромно мнозинство, което е добра
илюстрация на общата загриженост за фискалния суверенитет. Считам, че е изключително
важно новата система за финансов надзор да работи, без да пречи на финансирането на
икономиката, като същевременно защитава единния пазар, дава на ЕС възможност да запази
статуса си и своевременно предупреждава за рискови ситуации. Поради всички изброени
причини подкрепям създаването на Европейския съвет за системен риск.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) Настоящото предложение за регламент
за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
е част от пакета за финансов надзор. Този пакет въвежда три европейски органа, които да
контролират специфични сектори на финансовия отрасъл: банковия сектор, застрахователния
сектор и финансовите пазари. Подкрепих настоящия доклад и пакета за финансов надзор
като цяло, защото това според мен е основна и най-вече необходима стъпка напред. Чрез
нея учим уроците от рецесията и драматичните последици за икономиката и заетостта,
причинени от недостатъците на настоящата финансова система. Целта с новата рамка за
надзор е да се гарантира стабилността на финансовата система.

Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма. – (LT) Икономическата криза повдигна
много въпроси, на които спешно трябва да отговорим, и показа, че макар Европейският
съюз да разполага с многобройни инструменти за координиране на икономическата
политика, досега те не са използвани напълно и в съществуващата система за управление
има значителни пропуски. Създаването на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) е
значително нововъведение, тъй като до настоящия момент не е предприеман
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макроикономически анализ на европейско равнище, чиято първа цел да бъде оценка на
системните рискове. Тясното сътрудничество между ЕССР и тези, които притежават
необходимата информация (националните надзорни органи и европейските органи,
отговарящи за всеки сектор) е приоритет с цел създаване на последователен надзор на
„макро-микро“ равнище.

George Becali (NI),    в писмена форма. – (RO) Призовавам Европейският съвет за системен
риск (ЕССР) да има по-големи правомощия, за да се гарантира бърза, ясна комуникация.
ЕССР ще създаде общ набор от показатели, с които да се категоризират рисковете от
различните трансгранични финансови институции. ЕССР ще разработи и система на
„светофара“, която да отразява различните степени на риск. Консултативният научен комитет
ще включва и експерти сред своите членове с цел да се повиши способността на ЕССР да
преценява натрупването на рискове и да разполага с възможно най-голям опит. Председателят
на Европейската централна банка ще председателства ЕССР през първите пет години, за да
му осигури достатъчно висок рейтинг и необходимото доверие.

Jan Březina (PPE),    в писмена форма. – (CS) Гласувах в полза на реформата на финансовия
надзор в ЕС, въпреки че имам много резерви по отношение на взетото решение. Прекалено
много се настоява за необходимостта от регулиране за сметка на нуждата от свободна пазарна
среда за банките и финансовия сектор. Надзорните органи на национално и европейско
равнище са определени доста неясно и границите между тях са значително размити. В
най-добрия случай това може да доведе до правна несигурност за всички участници на
финансовия пазар, а в най-лошия случай – до злоупотреба с властта от страна на европейския
регулатор, срещу който на участниците ще бъде практически невъзможно да се защитят
ефективно.

При отсъствието на единен финансов пазар на ЕС, съществуването на силни наднационални
надзорни органи, които разполагат с правомощията да решават отделни въпроси, свързани
с финансовите пазари в държавите-членки, е със съмнителна легитимност. Ако сме толкова
обсебени от регулирането в ЕС, както в случая с финансовите пазари, няма да можем да
направим нищо, освен да наблюдаваме как Китай ни измества от световната сцена. Докато
ние критикуваме нелоялната конкуренция, от известно време Китай не само се възползва
от щедрите държавни субсидии, евтината работна ръка и неспазването на екологичните
стандарти, но също така върви напред благодарение на иновации и модерни технологии.
Това трябва да ни безпокои и да бъде предупреждение за нас.

Lara Comi (PPE),    в писмена форма. – (IT) По-голямата част от икономистите смятат, че
прогнозите рядко се характеризират с достатъчна степен на сигурност, затова единственото
средство, което остава, е мониторинг и самозащита. Европейският парламент, заедно със
Съвета на министрите на икономиката и финансите и съответните членове на Комисията,
свърши отлична работа.

Нека не се преструваме, че това е достатъчно, нито че може да компенсира миналото, но в
бъдеще можем да си възвърнем доверието по отношение на банковия и финансовия сектор,
ако макропруденциалният надзор бъде поверен на структура, която е отговорна за
наблюдението на целия европейски пазар, на цялата еврозона, а не на нейните
подразделения, които вече не са валидни.

Освен това наблюдението от страна на този орган ще обхване освен държавите от ЕС и
всички други, чиято валута е по някакъв начин обвързана с еврото, а оттук и с нашите
предприятия и с техните търговски партньори.
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Corina Creţu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Гласувайки в полза на доклада, призовавам
Европейският съвет за системен риск (ЕССР) да има по-големи правомощия, за да се гарантира
бърза, ясна комуникация. ЕССР ще създаде общ набор от показатели, с които да се
категоризират рисковете от различните трансгранични финансови институции.

Mário David (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в полза на повечето предложения
в доклада и за създаването на Европейски съвет за системен риск (ЕССР). Европейският
парламент, осъзнавайки своите отговорности и възползвайки се от новите правомощия,
предоставени му по силата на Договора от Лисабон, трябва да изиграе ключова роля за
подобряване на надзорната рамка на ЕС. Тъй като е невъзможно да отстраним слабостите
на съществуващата надзорна структура, подчертани от финансовата криза, стана още
по-наложително да създадем механизми за макропруденциален надзор, които са в състояние
да гарантират стабилността на европейските финансови пазари. Също така е важно да
защитим единния пазар, както и да предоставим на ЕС инструменти, които да му позволяват
да защити еврото и други международни валути на световно равнище. Искам да подчертая
и важния принос на ЕССР, свързан с предложението за макроикономически анализ на
европейско равнище, за да може да анализира потенциалните системни рискове. След като
бяха разкрити слабостите в микропруденциалния надзор на равнище държава-членка,
считам, че тясното сътрудничество между ЕССР, централните банки, надзорните органи и
„реалната икономика“ не само ще легитимира действията на ЕССР, но също така ще допринесе
значително за ефективността им.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Ако научихме нещо от кризата, то е, че е
необходимо да реформираме системата за надзор чрез създаване на европейски структури
и по този начин да преосмислим цялостната концепция на макро- и микроикономическия
надзор.

Както повтарям безброй пъти, аз лично не се страхувам от европейски надзорни органи.
Считам, че е от съществено значение да ги има и да могат да изпълняват своите задачи
независимо и компетентно, за да се укрепи доверието на пазарите и на техните участници.

В конкретния случай създаването на Европейски съвет за системен риск има за цел да
предостави на Европейския съюз ефективна система за надзор, без това да представлява
пречка за икономическия растеж, да защити единния пазар от разпокъсване и чрез
разработването на европейска перспектива за пруденциален надзор на макроравнище да се
справи с проблема, произтичащ от отделните фрагментирани анализи на риска на национално
равнище, да увеличи ефективността на механизмите за ранно предупреждение и да гарантира,
че съответните органи прилагат в действие оценките на риска.

Следователно следва да приветстваме създаването на Европейския съвет за системен риск
и се надявам, че върховите постижения при изпълнението на неговия мандат ще бъдат
отправна точка за по-добър надзор в Съюза.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Създаването на структури за
превантивна намеса, подкрепена от постоянна, внимателно обоснована оценка, следва да
бъде приоритет в процеса на вземане на решения и изготвяне на политики в сегашната рамка
на търсене на отговор на кризата, когато е наложително да се гарантира ефективността на
макропруденциалния надзор на Съюза върху финансовата система. Тъй като Европейският
съвет за системен риск може да наблюдава и оценява рисковете за финансовата система в
периоди, когато се счита, че тя функционира нормално, той може да бъде гаранцията за
финансова стабилност, която е абсолютно необходима за реалната икономика да се развива,
създавайки растеж, богатство и работни места. Подчертавам старанието на докладчика да
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гарантира балансирано и реалистично предложение за ефективен надзор, който ще защити
финансирането на икономиката, единния пазар и интересите и целите на ЕС.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Когато гласувахме настоящия
доклад и останалите доклади, включени в пакета за финансов надзор, отчетохме начина,
по който Съветът, Комисията и самият Парламент забавиха мерките в тази област и се
ограничиха до приемане на решения, които не засягат основния проблем, а именно
финансовите спекулации, включително и спекулациите с държавния дълг.

Вотът ни против доклада е преди всичко знак на протест срещу факта, че все още не сме
видели никакви предложения относно спирането на данъчните убежища, облагането на
движенията на капитали или затварянето на пазара на деривати.

Това означава, че основните механизми за финансови спекулации остават на пазара и че
мерките, които се предприемат сега, са насочени повече към улесняване на контрола от
страна на великите сили и техните финансови групи над държавите-членки с по-слаби
икономики, отколкото към решително справяне с проблема, свързан с финансовите
спекулации.

Прилагането на тези мерки може да има донякъде положителен ефект в началото, но техният
обхват е твърде ограничен и ако основните мерки не бъдат приети, времето ще покаже, че
спекулациите ще продължат.

Alan Kelly (S&D),    в писмена форма. – (EN) Приветствам предложението на Европейската
комисия за създаване на нов орган, наречен Европейски съвет за системен риск (ЕССР), в
отговор на финансовата, икономическа и социална криза, която се разпространи из целия
Европейски съюз. ЕССР ще работи под крилото на Европейската централна банка и ще
наблюдава и оценява рисковете за стабилността на финансовата система като цяло. Освен
това ЕССР ще предоставя на държавите-членки ранни предупреждения за системни рискове
и при необходимост ще отправя препоръки за действия за справяне с тях. В ЕССР ще участват
ръководителите на Европейската централна банка, на националните централни банки, на
европейските надзорни органи и на националните надзорни органи. Така ЕССР, чрез
макроикономическия си надзор, ще съдейства за предотвратяване на бъдещи кризи.

Edvard Kožušník (ECR),    в писмена форма. – (CS) Сигурен съм, че експертната група,
ръководена от Жак дьо Ларозиер, е анализирала отлично причините за кризата и справянето
с нея на европейско равнище. Въпреки това имам някои резерви по отношение на
законодателния пакет, предложен от Комисията. Мога да си представя създаването на
Европейски съвет за системен риск. Такава институция според мен е донякъде обоснована.
Съюзът се нуждае от подобен стратегически орган. Освен това считам, че поради естеството
му не съществува опасност той да бъде поредната бюрократична структура. Но мнението
ми за Европейската система за финансов надзор е съвсем различно. От предложението личи,
че се изгражда тежка и сложна бюрократична структура и понастоящем не е ясно дали
обширните й правомощия ще бъдат за сметка на правомощията на държавите-членки. За
да не излиза Европейската система за финансов надзор извън първоначалните намерения,
правомощията й трябва да се формулират толкова точно, че да няма дори и най-малко
съмнение, че ежедневният надзор върху финансовите пазари ще остане в ръцете на
държавите-членки и на техните независими вътрешни надзорни органи, като същевременно
се запазва фискалната отговорност на отделните държави-членки. Тъй като законодателният
пакет като цяло не отговаря на тези параметри, не мога да гласувам в негова полза.
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Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Финансовата криза подчерта основните
слабости на финансовия надзор и на микро- и макроравнище. Моделите за надзор не са
приспособени към глобализацията във финансовата система, в която различни финансови
групи извършват презгранична дейност със системен риск. Няма никакво сътрудничество,
координация или съгласуваност при прилагането на законодателството на ЕС. Затова целта
на настоящата директива е да се подобри функционирането на вътрешния пазар, като се
гарантира пруденциален надзор и регулиране и като се защитят вложителите, инвеститорите
и всички бенефициери. Единствената грешка е, че не стига достатъчно далеч. Изключително
важно е да защитим целостта, ефикасността и безпроблемното функциониране на
финансовите пазари, да запазим стабилността и устойчивостта на публичните финанси и
да укрепим международната координация и сътрудничество в областта на надзора. Считам,
че създаването на Европейския съвет за системен риск е от съществено значение за
постигането на ефективен модел за надзор и за избягване на системния риск, причинен от
трансграничния характер на големите финансови групи. Но трябва да предприемем още
много стъпки, за да не позволим повтарянето на наистина неморалните ситуации от близкото
минало, които навредиха на икономиките, акционерите, вложителите, данъкоплатците и
доверието в системата.

Claudio Morganti (EFD),    в писмена форма. – (IT) Напълно подкрепям доклада и
разпоредбите, насочени към постигане на по-голяма стабилност на пазара. Докладът е
необходим за защита на единството на вътрешния пазар. Защитата на вътрешния пазар е от
съществено значение.

Въпреки това имам съмнения относно мониторинга, който Европейската централна банка
ще трябва да извършва. Често в миналото централните банки, които трябваше да извършват
мониторинг, не го направеха и кризата е до голяма степен по тяхна вина. Бих предпочел
различен орган за наблюдение. Затова гласувах в полза на доклада, но с „въздържал се“ по
отношение на законодателната резолюция.

Franz Obermayr (NI),    в писмена форма. – (DE) При положение че банки и
застрахователни дружества извършват задгранична дейност, не е подходяща чисто
национална форма на надзор върху тях, както показа финансовата и икономическа криза.
Все пак трябва да се разглежда като положителен фактът, че в случай на сериозни бюджетни
проблеми държавите-членки запазват правомощията си да вземат окончателните решения.
Докладът обаче стига твърде далеч в посока на европейско икономическо управление и
затова гласувах с „въздържал се“.

Miguel Portas (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Гласувах с „въздържал се“. От една
страна, постигнатият компромис по отношение на макро- и микропруденциалния надзор
е стъпка напред в сравнение със сегашната липса на оценка или регулиране на финансовия
риск на равнище ЕС. От друга страна обаче, представените решения не са равностойни на
проблемите. Предложението не отдава дължимото внимание на взаимозависимостта на
хилядите участници и продукти, които съставят финансовата система, нито на връзката им
с реалната икономика. Нищо от това не отговаря на сглобеното решение, което е в основата
на надзорната архитектура.

Освен това не можем да избегнем факта, че самата Европейска централна банка може да
бъде системен рисков фактор, тъй като приема банкови активи като обезпечение за кредитите,
които отпуска. И накрая, Европейският съвет за системен риск се оказва слабото звено в
система, която концентрира ефективна власт в договореностите между държави в техен
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интерес, като по този начин разширява междуправителствения подход, който понастоящем
бележи европейската интеграция, към финансовата сфера.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в полза на резолюцията, защото
съм съгласен с предложението на Комисията и с измененията, внесени от Парламента.
Предвид интеграцията на международните финансови пазари е необходимо ЕС сериозно
да се ангажира в световен мащаб. Европейският съвет за системен риск следва да почерпи
експертен опит от научен комитет на високо равнище и да поеме всички необходими
отговорности в световен мащаб, за да гарантира, че гласът на Съюза по въпроси на
финансовата стабилност се чува, особено в тясно сътрудничество с Международния валутен
фонд, Съвета за финансова стабилност и всички партньори от Г-20.

Evelyn Regner (S&D),    в писмена форма. – (DE) Гласувах в полза на доклада относно
пруденциалния надзор на макроравнище върху финансовата система и за създаване на
Европейски комитет за системен риск, тъй като това е важна част от новата структура на
финансовите пазари в ЕС и пакетът от мерки представлява важна стъпка към регулиране на
финансовите пазари. Като докладчик по становището на комисията по правни въпроси
относно Европейския съвет за системен риск, въпреки че исках повече и по-силни
правомощия за намеса за ЕССР, считам създаването му за успех. В бъдеще следва да бъдат
прехвърлени повече правомощия на европейските надзорни органи. Макропруденциалният
надзор има смисъл само на наднационално равнище. Ще бъде трудно на двадесет и седем
отделни надзорни органа да оценяват глобалните рискове за финансовия пазар.

Viktor Uspaskich (ALDE),    в писмена форма. – (LT) Финансовата криза показа, че
надзорът на микроравнище от страна на националните органи е недостатъчен за бързото
откриване и предотвратяване на системния риск. Трябва да създадем ефективна европейска
система за надзор, която да наблюдава, оценява и предотвратява потенциалните рискове
за финансовата стабилност. Докладът ясно подчертава значението на запазването на
единството на европейския пазар. Но също така е много важно да защитим вътрешния пазар
от стоки от онези държави, които не държат на ценности като демокрация, екология и
социални гаранции, което е и причината стоките и услугите от тези държави да стават все
по-евтини и нашите европейски предприятия да не могат да се конкурират с тях. Съгласен
съм с г-н Барозу, който каза по-рано този месец: „Разполагаме с хората, разполагаме и с
предприятията. Това, от което се нуждаят и хората, и предприятията, е отворен и модерен
единен пазар.“ Вътрешният пазар е най-големият актив на Европа, но ние не използваме
пълния му потенциал. Едва 8% от 20-те милиона малки и средни предприятия в Европа се
занимават с трансгранична търговия, а още малко – с трансгранични инвестиции.
Европейският съвет за системен риск ще бъде основният стълб на надзорната структура на
ЕС и по този начин ще допринесе за по-хармоничното функциониране на вътрешния пазар.
Заедно с посочените ценности, единният европейски пазар беше една от основните причини
за присъединяването на Литва и на други държави към Европейския съюз. Всяко голямо
разделение или недоразумение ще подкопае усилията, полагани в течение на десетилетия,
за премахване на границите и пречките.

Доклад: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах за доклада, защото финансовата
криза разкри грешките на финансовите пазари на глобално равнище, като европейските
пазари не бяха изключение, което означава, че те не останаха защитени във все
по-интегрирана глобална икономика. Успоредно с предложенията за създаване на
интегрирано ниво на надзор на микро- и макроравнища докладът предлага пакет за
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преразглеждане на секторните директиви, най вече в областите на банковото дело и
застраховането, за да ги приспособи към нова банкова надзорна структура. След като Г-20
също се ангажираха да предприемат действия за изграждането на по-силен, по-глобално
последователен надзор и регулаторна рамка за бъдещия финансов сектор, отговорът на ЕС
трябва да бъде амбициозен, да се занимава с конкретни случаи, да предостави отговори
относно надзора на макро- и микроравнище, а също и на глобалното регулиране, и да се
съсредоточи върху хармонизирането и сътрудничеството на глобално равнище за системните
рискове. Това е уникална възможност да представим нашите политически цели за интегриран
надзор.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма – (FR) По този въпрос Европейският парламент
твърдо застава в подкрепа на по-тясното интегриране на финансовия надзор на европейско
равнище. Приветствам това, защото смятам, че Европа има задължение да действа
подобаващо, за да покаже на европейските граждани, че предприемаме убедително и осезаемо
действие в полза на стабилизирането на банковия сектор. Следователно подкрепих доклада
и постигнатите компромиси със Съвета, защото целта е тези органи да започнат да действат
на 1 януари 2011 г. Надявам се, от сега нататък тези органи да могат на практика да упражнят
напълно предоставените им права.

Regina Bastos (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на пакета за финансов
надзор по причини, изложени по-долу. Създаването на трите органа трябва да бъде
съпроводено от единен набор от правила, така че да се осигури последователното
хармонизиране и еднакво приложение; това ще помогне на вътрешния пазар да функционира
по-ефективно. Органите трябва да осигурят високо, ефективно и постоянно равнище на
регулиране и надзор, като вземат предвид интересите на всички държави-членки и
разнообразното естество на финансовите институции. Въпросите, които са обект на
технически стандарти, трябва да са действително технически, като тяхното развитие изисква
експертиза на надзорни експерти. Техническите стандарти, приети като делегирани актове,
трябва да се развият по-нататък, да се посочат и определят условията за последователно
хармонизиране и единно приложение на правилата, включени в основните инструменти,
приети от Европейския парламент и Съвета, като допълват или изменят някои не толкова
съществени елементи на законодателния акт. Директива трябва да идентифицира ситуации,
където определен процедурен или съществен въпрос, в съответствие със законодателството
на Съюза, може да е необходимо да се реши отново, а надзорните органи да не могат да го
направят самостоятелно. При такива ситуации един от ангажираните надзорни органи би
трябвало да може да отнесе въпроса към компетентния Европейски надзорен орган (ЕНО).

George Becali (NI),    в писмена форма – (RO) Гласувах за доклада, защото защитата на
потребителя е главната му цел. В отговор на сложното естество на съществуващите финансови
услуги настоявах защитата на потребителя да бъде в основата на дейността на ЕНО. Те имат
правомощията да разследват някои видове финансови институции, финансови продукти
като токсични продукти или финансови дейности като „голи“ къси продажби, както и да
оценят рисковете, които тези институции могат да породят на финансовите пазари, и ако
е необходимо, да издадат предупреждение. В някои специфични случаи, предвидени във
финансовото законодателство, ЕНО може да забранят или да ограничат някои рискови
финансови продукти или дейности или дори да поискат от Комисията да представи
законодателни предложения, които ще забранят завинаги тези дейности или продукти.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. – (LT) Гласувах за доклада, в който
Европейският парламент одобрява създаването на Европейски орган за застраховане и
професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО). Тази институция трябва да цели
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подобряването на функционирането на вътрешния пазар като осигури, преди всичко, високо,
ефективно и последователно равнище на регулиране и надзор, като взима под внимание
различните интереси на всички държави-членки, да предпазва осигурените и други
бенефициери, да осигури целостта, ефективността и плавното функциониране на финансовите
пазари, да предпазва стабилността на финансовата система и да подсили международното
сътрудничество в областта на надзора в полза на цялата икономика, включително
финансовите институции и други заинтересовани страни, потребители и работници. В този
документ Европейският парламент призовава Комисията да проучи възможността за напредък
в консолидирането на по-добра интегрирана структура за надзор на застраховане и
професионално пенсионно осигуряване, като едновременно се стреми да създаде общ пазар
на финансови услуги. Като се има предвид, че възникна действителен и сериозен риск за
стабилността на вътрешния пазар поради финансовата и икономическа криза, в средносрочен
аспект, Парламентът също така призовава за надзор на международните институции на
равнище ЕС и за подготовката на европейски механизъм за преодоляване на кризи, пред
които може да бъде изправен ЕС.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Взаимната връзка на националните пазари,
мултинационалната или най-малко транснационалната същност на много от главните
участници на финансовите пазари нараства, особено когато икономическата и финансова
криза, усетена сега в целия свят, разкри необходимостта да премислим, преформулираме и
дори да преработим начина, по който работи надзорът на европейско равнище.

В този смисъл на системни промени към настоящата ситуация трите европейски органа,
които са обект на резолюцията, са особено важни, след като са им поверени специални
отговорности в новата структура, която е замислена да бъде по-способна да посрещне
предизвикателствата, които възникват днес и имат въздействие върху живота на всички в
Европейския съюз.

Надявам се, че проектираната сега нова структура ще има успех в практическо отношение
и че нашите съвместни усилия да намалим рисковете и да гарантираме прозрачността и
коректността на пазарите няма да се задоволят с намерените сега решения. Надявам се, също
така, че винаги ще искаме да се поучаваме от опита и да вземаме предвид най-добрите
практики, за да се помогне за подобряването на това, което трябва да се подобри.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Дадените правомощия на
трите така наречени Европейски надзорни орган (ЕНО) не са ограничени в смисъла, който
предполага даденото име. Те следва да бъдат прикрепени към Съвета на държавите-членки.
Те не би следвало да могат да въвеждат каквито и да е мерки без предварително съгласие от
страна на Съвета, с изключение на промяна на пътната им карта, която изисква от тях да
предпазват инвеститорите, вложителите и функционирането на вътрешния пазар в
сътрудничество с международните институции. Гласувам против текста. Правомощията на
ЕНО и техните цели трябва да бъдат преразгледани.

Aldo Patriciello (PPE),    в писмена форма. – (IT) От създаването на Плана за действие в
областта на финансовите услуги Парламентът е главният конструктор при изграждането
на единен пазар на финансови услуги, като активно съдейства за хармонизацията,
прозрачността и справедливата конкуренция, осигурявайки инвестиционна и потребителска
защита.

Много преди настъпването на финансовата криза Парламентът отправяше редовни призиви
за засилване на реалната равнопоставеност на всички заинтересовани страни на европейско
равнище, като същевременно обръщаше внимание на важните пропуски в осъществявания
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в Европейския съюз надзор на все по-интегрираните финансови пазари. Във всички свои
доклади Парламентът призовава Европейската комисия да анализира как да се постигне
напредък към по-интегрирана надзорна структура. Той отбеляза също така необходимостта
от ефективен контрол на системните и разумни рискове на най-големите участници на
пазара.

За да се постигне напредък към по-интегрирана надзорна структура, Комисията издаде
законодателни предложения, насочени към създаването на нова мрежа от Европейски
надзорни органи, основани на три стълба: първият е за банковия сектор, вторият — за
застраховане и професионално пенсионно осигуряване, а третият — за ценни книжа и
пазари. В крайна сметка, следва да бъде създаден Европейски съвет за системен риск, който
да наблюдава и оценява потенциални заплахи за финансовата стабилност.

Lara Comi (PPE),    в писмена форма. – (IT) Създаването на един или повече органи е
необходимо, но не е достатъчно, за да се открият сигнали за аномалии и да се прогнозира,
че започват проблеми на финансовите пазари. Втората стъпка се състои от това, да се
калибрират тези органи така, че да имат определени функции и задачи, които да не са
прекалени, а конкретни и достижими.

Новите институции не са предназначени да посочат с пръст и да хванат тези, които са
отговорни, и да ги накажат, а да изучават пазара, да отбелязват критични ситуации и да
обръщат внимание на нежелателни тенденции и поведение и след това да предлагат решения.
Целта не е санкциониране, защото никакво парично наказание не може да възстанови
доверието. По-скоро трябва да се съсредоточим върху предотвратяването на проблема, върху
превантивни решения и върху идентифицирането на тези индикатори, които — повече от
другите — откриват възникването на възможни проблеми. Докладът анализира последвалите
критични ситуации и търси разрешението им, като проектира механизъм, който е
предварителен, основан е на нашето познание за финансовите механизми и има много голям
шанс да работи добре.

Corina Creţu (S&D),    в писмена форма. – (RO) В отговор на сложното естество на
съществуващите финансови услуги гласувах за това, защитата на потребителя да бъде в
основата на дейността на ЕНО. Те ще имат правомощията да разследват някои видове
финансови институции, финансови продукти като токсични продукти или финансови
дейности като „голи“ къси продажби, както и да оценят рисковете, които тези институции
могат да породят на финансовите пазари, и ако е необходимо да издадат предупреждение.
В някои специфични случаи, предвидени във финансовото законодателство, ЕНО може да
забранят или да ограничат някои рискови финансови продукти или дейности или дори да
поискат от Комисията да внесе законодателни предложения, които ще забранят завинаги
тези дейности или продукти.

Corina Creţu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Европейският орган за застраховане и
професионално пенсионно осигуряване стана абсолютно необходим при възникването на
икономическата и финансова криза. Това подчерта слабостите на инструментите за надзор
на пазара и уязвимостта на гражданите на Европа, специално на вложителите, инвеститорите
или други участници на финансовите пазари. Те се нуждаят от по-голяма защита. Един от
начините да се направи това е да се надзирават институциите за застраховане и
професионално пенсионно осигуряване с особено внимание, което смятам, че е необходимо,
като надзорът се съсредоточи върху трансграничните агенции. Подкрепям доклада на своя
колега Peter Skinner относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета, особено след като Парламентът предупреди дълго време преди избухването на
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кризата за повърхностната същност на контрола върху някои все по-интегриращи се
финансови пазари. Считам, че представеният текст от Европейския парламент повече отговаря
на необходимостта от предпазване и по-добро управление на други възможни кризи, особено
с помощта на мерките, насочени към увеличаване на прозрачността на финансовите пазари.

Mário David (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувам изцяло в подкрепа на мерките,
представени в доклада по отношение на правомощията на Европейските надзорни органи
(ЕНО). Независимо от това, че се разкриха слабостите на финансовия пазар, настоящата
ситуация на европейската и световна икономики дава добра възможност за ЕС да развие
по-силна рамка за надзор и регулиране, която да е по-последователна по отношение на
нуждите на глобализираната икономика. Отговорите на Съюза на кризата трябва да бъдат
смели както на ниво пруденциален надзор и регулиране на макроравнище, така и на
пруденциален надзор на микроравнище. Считам, че новата надзорна структура трябва да
се основава на предпазния принцип, защото признавам сложността, която е в основата на
проекта. Важно е също така ЕНО да имат ефективна способност да превишат надзора на
системните рискове на националните финансови институции, така че да могат също да
оценяват трансграничните и системни рискове на европейско равнище, както и
международните системни рискове.

Marielle De Sarnez (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Нуждаем се от регулиране и надзор,
за да се прекрати финансовата криза, която разтърси света, дестабилизира нашата икономика,
влоши безработицата и ускори нашата задлъжнялост. Това е важно за нас, за да покажем
подкрепата си и да гласуваме за шестте доклада, които предлагат амбициозна и
широкообхватна реформа в управлението на икономиката. Това споразумение е първата
стъпка към независими и силни органи, от които се нуждаем в интерес на европейците. С
това гласуване ние поемаме нашата отговорност, че на 1 януари 2011 г. три органа ще бъдат
създадени за надзор на пазарите, банковото дело и застраховането, както и Европейски съвет
за системен риск, председателстван от председателя на Европейската централна банка.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Както е ясно сега, поради
последиците от настоящата икономическа и финансова криза, продължителният успех на
европейския процес на интеграция е абсолютно зависим от неговата способност да намира
решения за засилване на правомощията на интегрираните надзорни структури на европейско
равнище. Националният суверенитет е все по-зависим от наднационалната намеса на
структурите на Съюза, които имат средства и правомощия, които им позволяват да действат
и да излагат стратегии извън влиянието на изолирани национални желания и нужди. Затова
повторно подкрепям консолидирането на правомощията на европейските структури,
натоварени с действащи и надзорни дейности в различни европейски финансови сектори,
какъвто е случаят с Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и
професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Alan Kelly (S&D),    в писмена форма. – (EN) Трябва да се приеме предложението на
Европейската комисия да актуализира серия от директиви, отнасящи се до банки и ценни
книжа, така че да могат да се приспособят към новата европейска структура на финансов
надзор. Новата финансова надзорна рамка трябва да е извън индивидуалния риск на
финансовите институции, регулирани от национални надзорни органи, и да се съсредоточи
върху по-широката граница на системен риск, като насърчава европейското сътрудничество
за системен риск на международно ниво.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Последната финансова криза очерта основните
слабости във финансовия надзор както при отделни случаи, така и по отношение на
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финансовата система като цяло. Надзорните модели не се приспособиха към глобализацията,
появила се във финансовата система, в която различни финансови групи провеждаха
трансгранично своите операции със системен риск. Там следователно нямаше сътрудничество,
координация или каквато и да била последователност при прилагането на законодателството
на ЕС. От това следва, че целта на директивата е цялостно подобряване на функционирането
на вътрешния пазар, като се осигурява високо равнище на надзор и пруденциално регулиране
и защита на вложители, инвеститори и всички бенефициери. Следователно е решаващо да
се гарантира почтеността, ефикасността и плавното функциониране на финансовите пазари,
за да се поддържа стабилност и устойчивост на обществените финанси и да се засили
международната координация и сътрудничество в областта на надзора. Създаването на
Европейска система за финансов надзор и определяне на неговите правомощия са важни,
за да се постигне ефективен надзорен модел във всички сектори. Много други стъпки трябва
да се предприемат обаче, за да се избегне повторение на наистина безнравствените ситуации
от близкото минало, които навредиха на икономики, акционери, вложители, данъкоплатци
и на доверието в системата.

Franz Obermayr (NI),    в писмена форма. – (DE) Във време, когато банките и
застрахователните дружества провеждат своите операции трансгранично, чисто националната
форма на надзор над тези дружества не е подходяща, както показа настоящата икономическа
и финансова криза. Все пак трябва да се разглежда като положително това, че в случаи на
сериозни бюджетни проблеми държавите-членки запазват правомощията си да взимат
окончателните решения. Докладът обаче стига твърде далече по отношение на европейското
икономическо управление и затова се въздържам от гласуване.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма.  –  (PT) Директивата трябва да посочва ситуации,
в които процедурен или съществен въпрос, съответстващ на законодателството на Съюза,
може да е необходимо да бъде решен, а надзорните органи да не могат да го решат
самостоятелно. При такива ситуации един от ангажираните надзорни органи би трябвало
да може да отнесе въпроса към компетентния Европейски надзорен орган (ЕНО). ЕНО трябва
да действа съгласно процедурата, залегнала в регламента за създаването му и тази директива.

Доклад: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Финансовата криза показа, че
финансовият регламент е неадекватен и механизмите за пазарен надзор са слаби. Всички
знаем, че сътрудничеството между националните органи за надзор не беше достатъчно за
единния вътрешен пазар, който наистина е област без граници. Ето защо считам, че един
нов европейски надзорен орган ще помогне за предотвратяване на бъдещи кризи, тъй като
имаме нужда от по-гъвкави институции за по-бърза реакция. Считам, че Европейският съвет
за системен риск ще играе основна роля при наблюдението и оценката на потенциалните
рискове за нашата финансова стабилност. Нуждаем се от редица правила, създаващи условия
за равнопоставеност, по-голяма и по-добра защита за вложителите, потребителите,
данъкоплатците и малките и средните предприятия. Важно е да защитим позицията на
най-засегнатите от тази криза и да осигурим кредитни улеснения при бъдещи кризи.
Специално внимание трябва да се обърне на големите финансови институции, обикновено
наричани „твърде големи, за да фалират“, които, както видяхме, може да предизвикат срив
на цялата финансова система.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) Това предложение за регламент за
създаване на Европейски банков орган е част от пакета от мерки за финансов надзор. С този
пакет от мерки се създават три европейски органа за контрол на специфични сегменти на
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финансовата сектор: банки, застраховане и финансови пазари. Изцяло подкрепям този
доклад и пакета от мерки за финансов надзор като цяло, както и докладите на г-н Skinner
и г-н Giegold за другите два надзорни органа, тъй като според мен това е огромна и преди
всичко необходима стъпка напред (вж. обясненията на вота по доклада на г-н Skinner).

Vito Bonsignore (PPE),    в писмена форма. – (IT) Поздравявам докладчика за положените
от него изключителни усилия и за постигнатия компромис. Вече е всепризнато, че първо
финансовата, а след това и икономическата криза подчертаха колко е важно Европа да
говори с един глас: в условията на глобална икономическа криза Европейският съюз не
може да бъде разделен.

Видяхме, че европейското финансово законодателство се оказа недостатъчно, механизмите
за надзор – неефективни. Поради това докладът се опитва да отстрани тези недостатъци:
опитът да се създаде истински европейски орган с ясни отговорности заслужава похвала.
Достойни за уважение са и усилията за създаване на механизъм за преодоляване на бъдещи
кризи.

Наш дълг е преди всичко да защитаваме интересите на гражданите и инвеститорите, които
в някои случаи станаха свидетели как спестяванията им се изпаряват. Ето защо е правилно
да се създаде фонд на ЕС, който да бъде предварително финансиран от финансовите
институции, който съгласно изменение 137 ще защити вложителите. Поради това считам,
че целите в доклада са балансирани, включително при определянето на ясната роля на
малките и средните предприятия (вж. изменения 169-170), които днес все още плащат
най-високата цена за кризата. Затова гласувах „за“.

Lara Comi (PPE),    в писмена форма. – (IT) Банковата система, която има изключителна
социална и икономическа роля, обикновено си поставя множество цели и често причинява
нежелани ефекти.

Ако основната цел на акционерите е създаването на богатство, то целта на някои от тях
може да бъде подкрепа на системата на предприемачите, в която постоянно има недостиг
на ликвидност, или използването на финансови механизми, подпомагащи спестяванията.
Без да се засяга светостта на всяка от тези цели, не може да се пренебрегне влиянието на
взетите в тези дружества управленски решения върху заобикалящата ги икономическа и
социална среда.

Ето защо задължение на политиката е да защита исканията на отделните участници, като
не иска от никого да пренебрегва своите морални и социални задължения. По тази причина
Европейският съюз има задачата да осигури необходимия надзор, така че всеки да може да
постигне своите цели, без да влиза в противоречия с другите участници. Създаването на
орган, който може да окаже влияние за по-нататъшното развитие във връзка с тази цел,
заслужава похвала.

Mário David (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувам в подкрепа на болшинството
предложения, направени в доклада, и за създаването на Европейски банков орган.
Финансовата криза разкри много слабости във финансовия надзор и особено в банковата
система на Съюза. Предвид този факт гражданите на Европа осъзнаха, че Парламентът и
Комисията са предприели спешни мерки. Следователно на този етап разработването на
механизми за превенция, които ще дадат възможност за по-успешно адаптиране на
европейската икономика при потенциални бъдещи сътресения, зависи от нас. За тази цел,
създаването на Европейски банков орган има съществен принос за финансовия надзор, тъй
като той ще носи отговорност за установяване на начин на действие и модел на управление
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по време на кризи – от необходимостта за ранна намеса до справянето с потенциални
банкрути, когато е необходимо.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в полза на доклада, тъй като
представи новаторски предложения по отношение на надзора на банковите институции и
по-специално на трансграничните такива. Считам за важно, че големите финансови
институции са обект на специално внимание в този документ, тъй като техният провал би
довел до срив на цялата финансова система. Според мен създаването на Европейски фонд,
предварително финансиран от финансовите институции, с цел защита на вложителите и
спасяване на институции в затруднение, чийто банкрут би разрушил цялата система, е добро
решение за запълване на пропуските и за намаляване на неефективността на системата,
която ни доведе до тежката криза, която изпитваме в момента.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Ако има нещо, което всички ние научихме
от кризата, то това е необходимостта от реформиране на структурата за надзор на
институциите чрез създаването на европейски органи, преосмисляйки по този начин
цялостната концепция на макро- и микроикономически надзор. В резултат на това се появи
Европейският банков орган.

Доверието в банковата система сериозно пострада от световната финансова криза, в резултат
на което и пазарите – а и европейците като цяло – спешно се нуждаят от възвръщане на
доверието в надеждността и устойчивостта на банките, и най-вече от възвръщане на доверието
в органите за надзор. Ето защо ролята, отредена на новия Европейски банков орган, е много
съществена за бъдещето.

В едно отношение не може да има съмнение – не можем да продължаваме да бездействаме
там, където има финансови институции, чийто банкрут би могъл да предизвика срив на
цялата финансова система.

Моят колега, г-н García-Margallo y Marfil, който изигра важна роля за целия този пакет от
мерки в областта на надзора, доста правилно отбеляза, че тук има само две възможности за
избор: увеличаване на правомощията на националните надзорни органи или „повече Европа“;
повече протекционизъм или повече вътрешен пазар. По този въпрос не изпитвам съмнения
кой път трябва да поемем: това трябва да бъде „повече Европа” и повече вътрешен пазар с
непосредствен и компетентен надзор.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Европейският банков орган ще
затвърди ефективността от задълбочената реформа на настоящата система за надзор над
финансовите пазари, в които институциите на Европейския съюз вече участват. Това ще
осигури основата за структурни интервенции с достатъчно правомощия, за да не се допусне
да се повтори последната световна финансова криза, което би било непоносимо за обществото
и световната икономика. Всъщност приемането на система за надзор на базата на усилията
на националните органи е напълно неуместно, тъй като тяхната компетентност приключва
в рамките на отделните държави, докато участниците на пазара са финансови институции,
чиято дейност се развива в зона без граници – в еврозоната. Трябва да похваля докладчика,
че е обърнал внимание на значението на малките и средните предприятия, и на европейската
перспектива на предложението.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Това е още един доклад, включен
в пакета с мерки за финансов надзор, който е базиран на предложение за регламент по
създаването на Европейски банков орган като неразделна част от Европейската система за
финансов надзор.
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В един от членовете му се казва, че целта на Органа е да защитава обществения интерес, като
допринася за краткосрочната, средносрочната и дългосрочната стабилност и ефективност
на финансовата система за икономиката на Съюза, неговите граждани и предприятия.

И в този случай това са решения, които не променят основния проблем, а именно
финансовата спекулация. Докато не сложат край на пазара на деривати и на данъчните
убежища, създаването на европейски органи в тези области всъщност ще бъде безполезно.

Нашият вот против доклада преди всичко е протест срещу факта, че ние вече трябваше да
видим някакви предложения, с които да се премахнат данъчните убежища, да се наложи
данък върху движението на капитали или да се затвори пазарът на деривати.

Това, което става ясно като цяло от този финансов пакет, е, че се опитва да създаде илюзията,
че проблемите на кризата се решени, без да разкрива основните въпроси, които позволяват
на финансовите групи да реализират огромни печалби от спекулации, включително и
спекулации с държавния дълг на държавите-членки с по-уязвима икономика.

Alan Kelly (S&D),    в писмена форма. – (EN) Създаването на Европейски банков орган е
част от предложението на Комисията, направено в резултат от препоръките на доклада
„Ларозиер“ от месец февруари 2009 г. Приветствам създаването на този орган като отговор
на Европа на финансовата и икономическа криза, породила реален и сериозен риск за
стабилността на вътрешния пазар. Тази общоевропейска система за надзор е създадена, за
да установи тясно сътрудничество и координация между националните и европейските
органи и да осигури стабилността на финансовата система на Европейския съюз; тя ще
отстрани някои несъответствия между различните национални режими. Нов съвет, съставен
от ръководителите на европейските централни банки, ще наблюдава и действа срещу
макроикономическите рискове при появата им в Европа. Европейският банков орган ще
взема решения, пряко приложими към финансовите институции, и ще информира Комисията
по отношение на опасни продукти или пазарни операции. Нещо повече, той ще има ключова
роля при определянето на системния риск и ще участва в разрешаване на кризи.

Thomas Mann (PPE),    в писмена форма. – (DE) Подкрепих отличния доклад на г-н
Garcia-Margallo, който съставлява значителна част от пакета от мерки за финансов надзор.
Нашите кристално ясни искания – две години след старта на световната финансова криза
– определят един амбициозен проект. Бъдещият европейски банков орган ще обедини
контролните органи на националните доставчици на финансови услуги. Това е много важна
предпоставка за контролирането на тясно свързани финансови пазари. За да се създаде
единен европейски законодателен орган, трябва да бъдат разработени задължителни
технически стандарти. Целта е да се предотврати нарушаването на конкуренцията на
финансовите пазари по ефективен начин и да се сложи край на прекомерната спекулация.
Операциите на финансовите пазари трябва да станат по-прозрачни. За тази цел ние трябва
да наблюдаваме рисковите продукти, като късите продажби и продажбите на деривати.
Заради потребителите и малките и средните предприятия не е приемливо участниците
масово да прикриват нерегистрирани дейности от надзора на финансовия пазар. Ние,
членовете на Европейския парламент, добре използвахме политическата тежест, която
получихме с влизането в сила на Договора от Лисабон от 1 декември 2009 г. Бяхме свидетели
на разбирателство между отделните групи и намерихме решения с видима европейска
добавена стойност. Кризата не може да бъде разрешена, ако държавите действат сами. Време
е за ефективен банков надзор, който, както каза г-н Барние, по всяко време да предотврати
превръщането на една криза в бедствие.
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Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Последната финансова криза очерта основните
слабости по отношение на финансовия надзор както в конкретни случаи, така и по
отношение на финансовата система като цяло. Моделите за надзор имаха национална
позиция и не бяха приспособени към процеса на глобализация, който настъпи във
финансовата система, където различните финансови групи провеждат операциите си през
граници, наред със свързаните с това системни рискове. Ето защо при прилагане на
законодателството на ЕС липсваше каквото и да е сътрудничество, координация или
последователност. Следователно целта на тази директива е да подобри функционирането
на вътрешния пазар, като гарантира високо ниво на надзор и разумни регулации и като
защити вложителите, инвеститорите и всички бенефициери. Ето защо е изключително
важно да защитим интегритета, ефикасността и гладкото функциониране на пазарите, да
поддържаме стабилност и устойчивост на публичните финанси и да засилим международното
сътрудничество и координацията в областта на надзора. Считам, че създаването на
Европейския банков орган е важно за постигане на модел за ефективен надзор. Предстои
обаче да се предприемат редица стъпки, за да се предотврати повторната поява на истински
неморалните ситуации от близкото минало, които навредиха на икономиките, акционерите,
вложителите, данъкоплатците и надеждността на системата.

Sławomir Witold Nitras (PPE),    в писмена форма. – (PL) От гледна точка на Полша, а и
на Съюза като цяло, е от първостепенна важност да имаме еднакво законодателство. Редица
регламенти, които са част от пакета от мерки за финансов надзор, днес са приведени в
действие. Финансовата криза разкри редица слабости в световната финансова система,
включително липсата на подходящ надзор на финансовите институции в Европа. В отговор
на това ние приехме предложения, които са предназначени за засилване на надзора на
финансовите пазари в ЕС.

От самото начало Полша подкрепя назначаването на силни и независими надзорни органи,
които да имат възможността да издават обвързващи решения на наднационално равнище.
За нас беше важно надзорните органи, които ще бъдат европейски по характер, да са много
силни и с много широк спектър от компетентности.

Ние успяхме да постигнем тази цел до голяма степен. Също така следва да се отбележи, че
решенията, които бяха намерени, са задоволителни. Това са решения, които съчетават
националните интереси на 27-те държави-членки. Заслуга за това до голяма степен е на
Европейския парламент. Членовете на Европейския парламент за първи път говориха
единодушно по финансови въпроси и постигнаха съгласие по отношение на легитимността
на взетите решения.

Franz Obermayr (NI),    в писмена форма. – (DE) Във време, когато банките и
застрахователните компании осъществяват презгранична дейност, чисто националната
форма на надзор за тези дружества не е подходяща, както показва и сегашната икономическа
и финансова криза. Все пак трябва да се разглежда като положителен фактът, че в случай
на сериозни бюджетни проблеми държавите-членки запазиха правото си да вземат
окончателни решения. Този доклад обаче стига твърде далеч по отношение на европейското
икономическо управление и поради това се въздържах при гласуването.

Aldo Patriciello (PPE),    в писмена форма. – (IT) Настоящата финансова криза разкри
нещо, което Европейският парламент разкритикува преди много години: липсата на
адекватно финансово регулиране и слабостта на механизмите за надзор на пазарите.

Парламентът предупреди, че за избягването на криза в системата е изключително важно да
се преследват три цели: либерализация на пазарите, укрепване на механизмите за контрол
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и хармонизиране на данъчното облагане на спестявания. За запълване на нормативните
пропуски, облекчаване и коригиране на слабостите в системата за надзор, Комисията
препоръчва създаването на мрежа от национални надзорни органи и въвеждането на единен
правилник за защита на вложителите, инвеститорите и потребителите в Европейския съюз.

„Европейското“ решение би означавало да се даде на колегиумите на надзорните органи
правото да диктуват правилата, чието спазване ще бъде задължително, когато националните
надзорни органи не могат да се споразумеят. Докладът на Парламента предлага също така
създаването на Европейски фонд, финансиран чрез вноски от финансовите институции, с
цел защита на вложителите и спасяване на институциите в затруднение, когато тяхната
несъстоятелност би могла да разруши цялата система. Крайната цел на този доклад е да се
създаде механизъм за разрешаване на бъдещи кризи, с който ще намалее вероятността да се
налага европейските данъкоплатци да се справят с последиците от банкрута на финансовата
система.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото
съм съгласен с предложението на Европейската комисия и със съответните изменения към
него, внесени от Европейския парламент.

Oreste Rossi (EFD),    в писмена форма. – (IT) В условия на финансова и икономическа
криза Европейският съюз трябва да одобри строги мерки на европейско равнище за засилване
на контрола над банковите институции и техните финансови пазари. Създаването на четири
нови органа може да се окаже реална алтернатива, гарантираща тясно сътрудничество с
националните надзорни органи.

Не става въпрос за органи, отговарящи за контрола на целия сектор в рамките на тяхната
компетентност, а за конкретни финансови институции, съставени от представители на
националните надзорни органи на най-високо равнище, които биха помогнали за
хармонизиране на стандарти и правила между държавите-членки на ЕС. По-специално
Европейският банков орган ще направи оценка на достъпа, наличността и цената на
кредитите за потребителите и за малките и средните предприятия.

В края на срещата на Г-20 идеята за облагане на банките, която яростно беше поддържана
от председателя Барозу и председателя Ван Ромпьой, дори не беше разгледана. В Европа,
която все още е изложена на кризата, трябва да действаме заедно за изграждането на общи
правила на европейско равнище.

Bogusław Sonik (PPE),    в писмена форма. – (PL) Кризата разкри слабостта на надзорните
рамки в Съюза, които бяха разделени по протежение на националните граници, а също така
показа и необходимостта от по-добър контрол на международните финансови институции.
Европейските ръководители считат за наложително въвеждането на хармонизирана система
за финансов надзор В рамките на една година беше положен интензивен труд и усилия, за
да бъде създадена европейската структура на системата за надзор. От самото начало
Парламентът настоя за строг надзор на финансовите пазари на Съюза, убеждавайки Съвета
и Комисията да одобрят неговата позиция. Ще бъдат установени три нови институции за
надзор, чиито компетентности ще надхвърлят рамките на консултативния характер на
настоящите надзорни комитети.

Функцията на четвъртия орган – Европейския съвет за системен риск, ще бъде да наблюдава
внимателно състоянието на пазара и да предупреждава в случай на нарастващ риск в
европейската икономика. Икономическият и паричен съюз изисква изграждането на
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европейска система за финансов надзор, която работи добре, и резултатът от днешното
гласуване е важна стъпка в тази посока.

Viktor Uspaskich (ALDE),    в писмена форма. – (LT) Госпожи и господа, липсата на
достатъчно финансово регулиране в Европа и недобре развитият надзор над пазара проличаха
по време на финансовата криза. Вероятно няма нужда да ви напомням, че Литва е една от
страните, най-силно засегнати от световната финансова криза. В един момент растежът в
Литва се основаваше почти изцяло на фондове за заеми, стимулирани от евтини кредити,
най-вече от чужди кредитори, търсещи бърза печалба. Предприятията едва се крепяха,
когато започна кризата. Очевидно е, че няма абсолютно никакъв смисъл да продължаваме
да прилагаме механизми, чиято неефективност пролича по време на кризата. Сега се нуждаем
от силна и амбициозна политика за създаване на по-ефективна, интегрирана и устойчива
европейска система за надзор. За мен е удоволствие да видя измененията, направени във
връзка с предложението на Комисията, което беше изготвено най-вече от гледна точка на
банковото дело, без да се отчита позицията на кредитополучателите.

Важно е да включим малките и средните предприятия, защото в сравнение с големите
предприятия тяхната дейност е по-зависима от банковото финансиране. Надявам се, че ще
можем да създадем надеждна европейска институция с ясни правомощия и механизъм за
управление при кризи, която ще гарантира, че данъкоплатците в Европа няма да бъдат тези,
които ще понасят най-голямата тежест от някаква краткосрочна промяна във финансовата
система.

Derek Vaughan (S&D),    в писмена форма  .  – (EN) Този доклад, както и свързаните с
него доклади, по които се проведе гласуване като част от пакета с мерки за финансов надзор,
въвежда една нова ера във финансовото регулиране, където банките вече няма да могат да
се възползват от „сиви зони“ в регулаторните режими и ЕС ще бъде в състояние да осигури
по-добра защита от рискови финансови продукти и дейности. Тези доклади трябва да бъдат
приветствани най-вече от потребителите, тъй като създаването на нови европейски надзорни
органи означава, че ЕС ще може да регулира презграничните дейности на финансовите
институции и да гарантира, че интересите на потребителите са в челните редици на
решенията, взети от банките.

Dominique Vlasto (PPE),    в писмена форма. – (FR) Радвам се да отбележа ангажиментите,
поети от моята политическа група по време на финансовата криза и решително подкрепяни
от Европейския парламент. За нас е наложително да направим преглед на Европейската
система за финансов надзор. Липсата на координация между националните надзорни органи
увеличава бъдещия риск от слабости на финансовите институции. Учредявайки три нови
европейски органа, които отговарят за надзора над начина, по който банките, финансовите
пазари и застрахователни и пенсионните дружества функционират, създадохме една цялостна
рамка за финансов надзор. Така банките ще бъдат регулирани от Европейския банков орган
по един стандартен и координиран начин. Той ще има последната дума в случай на
несъгласие с националните банкови регулаторни органи, като наистина ще може да налага
решенията си. Като гарантира платежоспособността на финансови институции, както и
по-голямата прозрачност на финансовите пазари и продукти, той ще допринесе и за
по-добрата защита на инвеститорите, предприятията, вложителите и потребителите. Този
нов инструмент няма да бъде привилегия на няколко финансови експерти, а ще бъде наистина
от полза на всички.
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Доклад: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в полза на доклада, защото
считам, че европейският финансов пазар не може да оцелее или да функционира адекватно,
ако механизмите за финансов надзор продължават да се различават в рамките на ЕС. Смятам,
че е изключително важно ЕС да разработи нова финансова архитектура, която включва
твърд финансов надзор, еднакъв в различните държави на Европа. По този начин ще създаде
механизми за предотвратяване на кризи като настоящата, като реагира навреме и допринася
за решаването на системните проблеми на нашите големи пазари. Жизненоважно е да се
укрепят тези механизми, тъй като без тях Европа ще продължи да се намира в големи
финансови затруднения, които пречат на стабилността на цените и на финансовите пазари,
която искаме толкова много. Само с регулиране и надзор върху банковите и финансовите
системи в целия ЕС и с обмен на данни по строг и поверителен начин можем да бъдем
по-конкурентни и устойчиви на световния пазар и да утвърдим по-силна и по-сигурна
икономика.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) Още веднъж, подкрепям компромиса,
постигнат със Съвета, по отношение на пакета за „финансов надзор“ (вж. обясненията ми
относно докладите Skinner, Goulard, Sánchez Presedo, García-Margallo y Marfil и Giegold)
и по въпроса за ролята на Европейската централна банка по-конкретно. ЕЦБ доказа
способността си да се справи с финансовата криза ефективно и разумно. Тя трябва да играе
централна роля в Европейския съвет за системен риск, тъй като надеждността и ефективността
му са поставени на карта.

Lara Comi (PPE),    в писмена форма. – (IT) Европейската централна банка (ЕЦБ) до момента
показва, че знае как да върши работата си добре. На борбата срещу инфлацията беше
обърнато сериозно внимание във Франкфурт и от появата на еврото никога не е регистрирано
увеличение на цените, системно по-високо от заложената цел.

Всичко това се дължи на големия професионализъм на служителите на ЕЦБ, както и на
постоянния обмен със света на финансите и академичните среди, за да се гарантира ефективен
мониторинг на политиките и актуалност. Освен това репутацията, придобита от Евротауър,
отчасти благодарение на впечатляващото наследство на Бундесбанк, гарантира, че мащабите
на кризата в Европа могат да бъдат ограничени, и стана ясно, че съществуват признаци, въз
основа на които никой все още нямаше властта да действа.

Европейската централна банка е следователно най-добрият кандидат да заеме ключова роля
в новата система за европейски надзор. Без да повишаваме надеждите твърде много, със
сигурност можем да очакваме отлична работа от организация, която до момента показва,
че разполага с умения, компетентност и знания.

George Sabin Cutaş (S&D),    в писмена форма. – (RO) Гласувах в полза на доклада,
защото считам, че трябва да се създаде европейско измерение на финансовия надзор. Но не
трябва да бъдем наивни по отношение на нашите очаквания. С нова финансова структура
няма да можем да избегнем напълно икономически и финансови кризи. От друга страна,
Европейският съюз ще разполага с правна рамка, която подкрепя по-бърза намеса.
Европейската централна банка е институция, която се доказа по време на икономическата
криза с бързите си и ефективни действия. Затова приветствам факта, че новосъздаденият
орган – Европейският съвет за системен риск, е под крилото на ЕЦБ. Но съжалявам за
решението да не се предоставят на ЕССР правомощия да налага санкции на държавите-членки
или финансовите институции.
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Mário David (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предложената структура за финансов надзор
и регулиране, която в момента се обсъжда в Съюза, няма да може да работи ефективно, ако
надзорът продължава да бъде разпокъсан на национално равнище. Въз основа на този
принцип гласувах в полза на доклада. Очевидно няма да е възможно да се избегнат бъдещи
кризи. Но ще бъде възможно да се смекчат социалните и икономическите последици за
Съюза чрез разработването на по-прецизни механизми за пруденциален надзор на микро-
и макроравнище. Европейският съвет за системен риск, като орган за пруденциален надзор
на макроравнище, следователно ще играе решаваща роля. Макар да не може да налага мерки
или санкции на държавите-членки или на финансовите институции, доверието в неговите
действия се гарантира не на последно място от престижа и добрата репутация на
Европейската централна банка.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Ако научихме нещо от кризата, то е, че е
необходимо да реформираме системата за надзор чрез създаване на европейски структури
и по този начин да преосмислим цялостната концепция на макро- и микроикономическия
надзор.

Както повтарям безброй пъти, аз лично не се страхувам от европейски надзорни органи.
Считам, че е от съществено значение да ги има и да могат да изпълняват своите задачи
независимо и компетентно, за да се укрепи доверието на пазарите и на техните участници.
Европа спешно трябва да развие специализиран капацитет за макропруденциален надзор
за откриване на системен риск – с други думи, за откриване на рисковете за финансовата
стабилност на европейско равнище – и когато е необходимо, да предупреждава и да
гарантира, че положението се следи.

Но надзорната структура, която приемаме, и по-специално Европейският съвет за системен
риск (ЕССР), който няма да може да налага мерки или санкции на държавите-членки или
на финансовите институции, разчита до голяма степен на това, Европейската централна
банка (ЕЦБ) да бъде в състояние да изпълнява своята дейност и възложените й задачи.
Считам, че престижът и репутацията на ЕЦБ ще имат добавена стойност за новия ЕССР.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Необходимостта да се осигурят
условия за по-голям и ефективен надзор върху финансовите пазари доведе до твърд
ангажимент от страна на Парламента, който стана още по-явен и ценен с напредването на
настоящата финансова и икономическа криза. Системата на наблюдение на национално
равнище, основана на индивидуалистичната представа на всяка държава-членка, се оказва
все по-неизползваема и ненадеждна предвид глобалния обхват на финансовите пазари,
които се развиват и се интегрират все повече. Затова подкрепям настоящото предложение
за законодателна резолюция. Снабден с подходяща техническа поддръжка и използвайки
капацитета и ресурсите на Европейската централна банка, Европейският съвет за системен
риск несъмнено ще има решаваща роля, за да се даде възможност на ЕС да реагира по-рано
и по-бързо, като анализира информацията за тенденциите в системата и идентифицира
възможните рискове. Това ще бъде от съществено значение за предотвратяване на нови
кризи или, ако те са неизбежни, за смекчаване на негативните последици и за бързо откриване
на начини за обръщане на тенденцията.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Ако е логично да се опитваме
да създадем надзорен орган по отношение на системния риск, много по-малко логично е
да го поставяме под надзора на Европейската централна банка (ЕЦБ). Подобна структура
би трябвало да бъде наистина междудържавна. Не такава е предложената. Структура,
ръководена от председателя на ЕЦБ, която сляпо следва своята евролиберална доктрина в
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полза на частните субекти, никога няма да предложи нещо, което противоречи на интересите
им. Гласувах против доклада, който подкрепя контрола на ЕЦБ над Европейския съвет за
системен риск.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Необходимостта да се реагира на бъдеща
финансова криза и новите модели на макро- и микропруденциален надзор доведе до
създаването на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и на Европейската система за
финансов надзор. Но само престижът на Европейската централна банка (ЕЦБ) ще направи
новата система ефективна, тъй като новият ЕССР няма да може да налага мерки или санкции
на държавите-членки или финансовите институции, а отправяните от него предупреждения
няма да са обвързващи. Мисията на новата надзорна структура, координирана от и подчинена
на ЕЦБ, ще бъде да предвижда бъдещи кризи, за да могат да се вземат превантивни мерки.
Също така ще бъде необходимо да се гарантира, че изборът на висши ръководители в
системата се основава на действителни способности и качества, а не на разпределение на
политическата власт между държавите-членки.

Aldo Patriciello (PPE),    в писмена форма. – (IT) ЕС създава рамка за запазване на
финансовата стабилност. За да избегне риска от нови сериозни финансови кризи, Европа се
нуждае от институционална рамка за справяне с несъстоятелността на важни финансови
институции в системата.

Ще бъдат създадени нов орган за пруденциален надзор на макроравнище – Европейският
съвет за системен риск (ЕССР), и нов орган за пруденциален надзор на микроравнище –
Европейската система за финансов надзор. Тяхната ефективност е гарантирана от
ръководството на ЕЦБ, тъй като новият ЕССР няма да може да налага мерки или санкции
на държавите-членки или финансовите институции, а отправяните от него предупреждения
няма да са обвързващи. Следователно тяхната ефективност зависи от високата репутация
на ЕЦБ и признатия експертен опит на нейния персонал.

Основната цел на надзорната структура е да предотврати драматични ситуации като
настоящата криза и да гарантира финансова стабилност. В основата на успеха на новата
политика за регулиране и надзор върху финансовия пазар ще лежи именно взаимовръзката
между надзора на микро- и макроравнище. Секретариатът на ЕССР ще играе важна роля за
осигуряване на ефективен и бърз обмен на съответните данни.

Доклад: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на този доклад,
защото Европейският парламент винаги е играл доминираща и централна роля при
изграждането на единния пазар за финансови услуги, като активно е насърчавал
хармонизацията, прозрачността и конкурентността, за да осигури по-голяма и по-добра
защита за онези, които най-много се нуждаят от нея, като дребните инвеститори и
потребителите. Редовно призовавахме за създаване на подобни условия и посочвахме някои
от грешките при надзора на финансовите пазари. Ето защо приканвам Европейската комисия
да потърси възможно най-добрия начин да премине към по-интегрирана надзорна структура
успоредно с деликатния процес на изграждане на все по-силен, интегриран единен пазар
на финансови услуги. Надявам се, че с този доклад можем да допринесем за създаването на
орган на Съюза, който ефективно да спомогне за бързия процес на европейско хармонизиране,
както и че той ще бъде пример за света.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) Предложението за регламент за създаване
на Европейски орган за ценни книжа и пазари е част от пакета от мерки за финансов надзор.
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С този пакет се създават три европейски органа за надзор на конкретни сегменти от
финансовия сектор: банки, застрахователно дело и финансови пазари. Напълно подкрепям
настоящия доклад и пакета от мерки за финансов надзор като цяло, както и докладите на
г-н Skinner и г-н García-Margallo y Marfil за другите два надзорни органа, тъй като според
мен той представлява основна и преди всичко необходима стъпка напред (вж. обяснението
на вот по доклада на г-н Skinner).

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Създаването на Европейски
орган за ценни книжа и пазари е част от стратегията на ЕС, насочена към укрепване на
ролята на изпълнителния орган за надзор на европейските пазари, за да се предотвратят
ситуации, които възникват и биха могли да доведат до системни рискове, подобни на тези,
които разклатиха финансовите пазари след септември 2008 г., а след това и икономиките
на почти всички държави. Новото бъдеще на органа обаче не се състои в това, че той ще
получи правомощия за централизиран надзор, тъй като в това отношение можем да включим
всички останали органи, които са част от европейската система за финансов надзор, а в това,
че за първи път европейски орган ще носи пряка отговорност за надзора на участниците на
пазара, което предполага и че ще издава разрешителни, ще провежда разследвания и ще
налага наказания.

Това се случва в момент, когато предишната система за надзор е ограничена само до
регулиране и изготвяне на предложения, които впоследствие се предават на съответните
органи в държавите-членки. Бих искал да изразя както признанието си, така и любопитството
си относно справянето с това предизвикателство и очаквам да видя как ще бъдат приложени
разпоредбите на директивите и какво ще се промени в резултат на създаване на тази агенция
(с други думи, директивата относно агенциите за кредитен рейтинг, където основните
участници са не само изключително важни, но също така функционират и на световно
равнище).

David Casa (PPE),    в писмена форма. – (EN) Новият европейски надзорен орган сега ще
формира част от европейската надзорна структура за финансов надзор. По-специално той
ще носи отговорност за макропруденциалния надзор на конкретни институции.
Европейският орган за ценни книжа и пазари ще играе особено значима роля при
регулирането и надзора на агенциите за кредитен рейтинг. Много съм доволен от
постигнатото в това отношение от комисията по икономически и парични въпроси. Гласувах
в подкрепа на текста, изготвен от докладчика.

Françoise Castex (S&D),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на този доклад,
въпреки че напредъкът в момента не отговаря на поетите обещания на срещите на високо
равнище на Г-20 през 2009 г., на които европейските лидери се ангажираха да постигнат
ефективно и строго регулиране на финансовите продукти и институции. Този законодателен
пакет обаче не може да замени липсата на икономическо управление. Без фискално
хармонизиране, без обща индустриална политика, без силни инициативи за растеж и заетост
не можем да бъдем в позиция да устоим на пазарния натиск или да гарантираме, че
постигнатото благосъстояние в Европа се разпределя справедливо между всички граждани.

Mário David (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувам „за“ създаването на Европейски
орган за ценни книжа и пазари поради същите причини и защото за мен е също толкова
важно, колкото и създаването на Европейски банков орган. Това е така, защото уязвимостта
на пазарите към прекомерните спекулации, наблюдавани във финансовите центрове през
последните години, и към срива на европейските дружества, както и произтичащите от това
неблагоприятни последици за динамиката на икономиката и вътрешния пазар на Съюза,
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показаха необходимостта от по-строго регулиране на европейските и световни пазари. Това
стана ясно и от случаи като този на „Лемън Брадърс“, които показаха слабостите на Съюза
в един глобализиран свят. Считам също така, че предложението за създаване на Европейски
фонд за стабилност, което се съдържа в доклада, може да има солиден принос за
наблюдението на финансовите институции, които са изложени на риск в най-голяма степен.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото
той призовава за реформа на финансовите пазари в ЕС, като гарантира надзор и създаване
на по-ефективни правила за по-успешно установяване на рискове във финансовата система.
Подкрепям тези мерки, тъй като те създават единен европейски надзорен орган за
трансграничните институции на равнище ЕС и европейски механизъм за справяне с кризите,
които ги засягат.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Ако има нещо, което всички ние научихме
от последната криза независимо от политическите ни убеждения и възгледите ни за света,
то това е необходимостта от реформиране на структурата за институционален надзор чрез
създаване на европейски органи и следователно от преосмисляне на цялата концепция за
макро- и микропруденциален надзор.

Споразумението съдържа редица положителни страни, които постигнахме и днес бяха
поставени на гласуване. Една от тях е създаването на независими европейски органи, които
да упражняват надзор над банките, застрахователните дружества и финансовите пазари.
Тези органи няма да заменят националните надзорни органи, а ще работят заедно с тях с
цел да изпълнят мандата си за пруденциален надзор и анализ на системния риск, за да
предпазят европейския банков сектор и финансовите пазари от друга криза с подобни
измерения на тази, която преживяваме в момента.

Тъй като финансовите пазари бяха засегнати тежко от кризата, има спешна нужда от
възстановяване на доверието. До голяма степен това ще зависи от ролята на надзорните
органи, които ще трябва да изпълняват мандатите си компетентно и ефективно, за да вдъхнат
необходимото доверие на инвеститорите и предприятията.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма – (PT) За да съществува ефективно
регулиране на финансовите и спекулативните пазари и предвид обстоятелствата, които
доведоха до кризата, която има сериозни последици за Европа и развитите държави, от
съществено значение е да се осигури ефективна и ефикасна намеса на равнището на
транзакциите с ценни книжа успоредно с усилията, полагани от Парламента и останалите
европейски институции. Целта е да се създаде структурна база за наблюдение, оценка,
надзор и интервенция, която в контекста на една ефективна правна рамка да предотврати
повторната поява на ситуации като тези, довели до възникването на настоящата
икономическа, финансова и социална криза. Във връзка с това Европейският орган за ценни
книжа и пазари ще трябва да получи не само подходяща правосубектност, но също така и
правна, административна и финансова независимост, за да гарантира сигурността и
стабилността на пазарите и прозрачността на транзакциите с цел избягване на системни
рискове.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    в писмена форма. – (GA) Новите агенции ще засилят
съществуващото сътрудничество между националните регулатори и ще допринесат за
по-съгласуван подход във връзка с надзора на сектора на финансовите услуги. Новите агенции
ще могат да се справят със слабостите на сегашната надзорна система и да гарантират, че
проблемите, които възникват в някои европейски държави от известно време насам, няма
да се появят отново. Тези изменения на европейско равнище ще допълнят мерките, които
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вече са приложени от ирландското правителство за укрепване на регулирането на сектора
на финансови услуги в Ирландия.

Robert Goebbels (S&D),    в писмена форма. – (FR) Тъй като отсъствах от Страсбург,
защото представлявах Европейския парламент на годишната среща на междупарламентарната
асамблея на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, която се проведе от 20 до 25
септември в Ханой, нямах възможност да гласувам за пакета от мерки за финансов надзор.
Бих искал да почертая, че го подкрепям напълно.

Sylvie Guillaume (S&D),    в писмена форма  .  – (FR) Гласувах в подкрепа на доклада на
г-н Giegold за Европейския орган за ценни книжа и пазари, защото Европейският съюз има
спешна нужда да се снабди с инструменти за надзор на финансовите пазари, за да се
предотвратят нови финансови и икономически кризи. Създаването на този орган, както и
на органите в останалата част от пакета от надзорни мерки, ни дава възможност да преминем
от обикновеното координиране на националните органи, чиито интереси понякога са
изключително разнородни, към истински европейски органи. По този начин от сега нататък
дейността на агенциите за кредитен рейтинг, които до голяма степен са отговорни за
финансовата криза, ще подлежи на пряк европейски надзор. Това безспорно е крачка в
правилната посока, въпреки че все още да ни предстои да изминем дълъг път.

Alan Kelly (S&D),    в писмена форма  .  – (EN) Създаването на Европейски орган за ценни
книжа и пазари (ESMA) като част от предложенията на Комисията след препоръките на
доклада „Ларозиер“ от февруари 2009 г. трябва да получи одобрението ни. Този орган
значително ще засили надзора над финансовия сектор в Европа. Европейският орган за
ценни книжа и пазари ще издава решения, които ще бъдат директно приложими за
финансовите институции, и ще уведомява Комисията във връзка с опасни продукти или
пазарни транзакции. В допълнение той ще играе ключова роля при установяване на
системните рискове и ще участва при разрешаването на кризи. Освен това при извънредна
ситуация Европейският орган за ценни книжа и пазари може в рамките на своите
правомощия да взема решения с обикновено мнозинство, които да задължават националните
органи да предприемат конкретни мерки. Тези мерки трябва да допринесат за стабилността
и правилното функциониране на финансовите пазари.

Mario Mauro (PPE),    в писмена форма. – (IT) Положителният ми вот е резултат от това,
че съм доволен от постигнатото споразумение с Европейския съвет. Създаването на
Европейски орган за ценни книжа и пазари е много важен резултат за Европейския
парламент, който използва експертните си познания, за да подобри качеството на регламента,
но той е и повод за изключителна гордост на групата на Европейската народна партия
(Християндемократи).

Всъщност ние винаги сме борили за запълване на огромните нормативни пропуски в тази
област и за коригиране на слабостите в системите за надзор. Беше много важно да
гарантираме интегрирането на Европейския съвет за системен риск в европейските надзорни
органи, както и да възложим по-голям мандат на новите органи. Това ще допринесе
съществено за това, тези инструменти да получат подходящо европейско измерение.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Последната финансова криза очерта основните
слабости по отношение на финансовия надзор както в конкретни случаи, така и по
отношение на финансовата система като цяло. Моделите за надзор имаха национална гледна
точка и не бяха приспособени към процеса на глобализация, който настъпи във финансовата
система, където различните финансови групи провеждат операциите си през граници наред
със свързаните с това системни рискове. Ето защо при прилагане на законодателството на
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ЕС липсваше каквото и да е сътрудничество, координация или последователност.
Следователно целта на тази директива е да подобри функционирането на вътрешния пазар,
като гарантира високо ниво на надзор и разумно регулиране и като защити вложителите,
инвеститорите и всички бенефициери. Поради това е изключително важно да защитим
интегритета, ефикасността и гладкото функциониране на пазарите, да поддържаме стабилност
и устойчивост на публичните финанси и да засилим международното сътрудничество и
координация в областта на надзора. Създаването на Европейски орган за ценни книжа и
пазари е важно за постигане на ефективен модел за надзор. Предстои обаче да се предприемат
редица стъпки, за да се предотврати повторната поява на истински неморалните ситуации
от близкото минало, които навредиха на икономиките, акционерите, вложителите,
данъкоплатците и надеждността на системата.

Alexander Mirsky (S&D)  , в писмена форма. – (LV) Гласувах в подкрепа на резолюцията,
тъй като считам, че Европейският съюз се озова в тази криза главно поради липса на
достатъчен надзор над ценните книжа, ресурсите на банките и пенсионните фондове. Ние
трябва не само да прилагаме надзор над финансовите пазари и да определяме рисковете, но
също така да разработим механизъм за предотвратяване на спекулациите и измамите при
финансовата отчетност.

Едва тогава Европейският съюз ще може да реагира своевременно на положението в
различните държави-членки – тук имам предвид Латвия, Гърция и Унгария, където
положението е близко до фалит. Също толкова необходимо е и да се установят имената на
хората, които са предоставили невярна информация на равнище ЕС и са прикрили истинското
вътрешно положение на различните държави от ЕС.

Franz Obermayr (NI),    в писмена форма. – (DE) При наличието на презгранични пазари
чисто националната форма на надзор за тези дружества не е подходяща, както показва и
сегашната икономическа и финансова криза. Все пак трябва да се разглежда като
положителен фактът, че държавите-членки запазиха правото си да вземат окончателни
решения в случай на сериозни бюджетни проблеми. Този доклад обаче стига твърде далеч
по отношение на европейското икономическо управление и поради това се въздържах при
гласуването.

Miguel Portas (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Въздържах се при гласуването. От
една страна, системата за макро- и микропруденциален надзор е стъпка напред в сравнение
със сегашната ситуация, при която надзорът е фрагментиран в различните държави.
Законопроектът за европейските надзорни органи обаче не съдържа информация как да се
процедира с финансови дружества, които вече са толкова големи и диверсифицирани, че
Съюзът не може да им позволи да се сринат предвид системния риск, който носят към
днешна дата. Трябва ясно да се заяви в този документ, че такива дружества следва да бъдат
разформировани, а онези от тях, която работят с непрозрачни финансови продукти, да бъдат
прекратени.

Освен това документът не разглежда достатъчно строго проблема за агенциите за кредитен
рейтинг. Парламентът трябваше по-категорично да заяви, че цента на държавния дълг не
може да се определя от рейтингов олигопол, който се класифицира като „пазар“.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото
съм съгласен с предложението на Комисията и с измененията към него, внесени от
Парламента. Органът трябва да работи за подобряване на функционирането на вътрешния
пазар, не на последно място чрез постигане на високо, ефективно и съгласувано равнище
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на регулиране и надзор, като отчита интересите на държавите-членки и различното естество
на финансовите институции.

Доклади: Peter Skinner (A7-0170/2010), Sylvie Goulard (A7-0168/2010), Antolín
Sánchez Presedo (A7-0163/2010), José Manuel García-Margallo y Marfil
(A7-0166/2010), Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010) и Sven Giegold
(A7-0169/2010)

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Европейският парламент
прие днес законодателство, което създава нови финансови надзорни органи на ЕС (за банки,
застраховане, пенсии, ценни книжа и пазари) и Европейски съвет за системен риск (ЕССР).
Днешното гласуване не само създава финансов надзор на равнище ЕС, но и представлява
решителен етап при създаването на нова финансова структура на ЕС и при по-строгото
регулиране на европейските финансови пазари. Широкообхватното регулиране в цяла
Европа е единственият жизнеспособен отговор на финансовите предизвикателства, с които
се сблъскваме, и предотвратява завръщането към финансов хаос. Това подчертава колко е
уместно съществуването на ЕС във време, когато национализацията надига глава. Надзорните
органи ще играят по-важна роля от първоначално предвижданата и ще имат действителна
сила, благодарение на настойчивостта на Европейския парламент.

Алианс на членове на Европейския парламент от различни политически групи работи за
осигуряване на предоставянето на действителни правомощия на органите, въпреки
опозицията на някои държави-членки, които отказват да приемат уроците от финансовата
криза. За съжаление изглежда, че Парламентът трябва да продължи да се бори, за да осигури
възможността на новите органи да провеждат смислен надзор. Това означава осигуряване
на новите органи с достатъчно кадри и преки надзорни пълномощия над пазарната
инфраструктура (такива като централните контрагенти и депозитари). Зелените вече работят
в тази посока с другите основни политически групи.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Окончателното гласуване
на „финансовия пакет“ отбеляза края на преговорите с Парламента за минимума на
европейското регулиране по отношение на финансите. Гласувах против финансовия пакет,
защото предложените отговори не са задоволителни по отношение на настоящата криза и
още по-малко ще са способни да предотвратят бъдещи кризи.

Не е достатъчно да се създадат нови органи за регулиране на финансовия сектор, особено
когато тези органи показват значителни недостатъци. Съставът на Генералния съвет на
Европейския съвет за системен риск (ЕССР) говори сам за себе си, като има представители
само от Европейската централна банка, Комисията и националните централни банки.

Приетите мерки от Европейския парламент в най-добрия случай представляват първи етап
към създаването на подходяща система за контрол над финансовите институции.

Време е да се изправим пред действителността и да видим същинската реална социална
вреда, причинена от така наречения икономически и финансов реализъм. Предложените
решения не са адекватни спрямо кризата и нямат никаква полза.

Доклад: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

Damien Abad (PPE)  , в писмена форма. – (FR) Докладът подчертава отрицателните
последици от фалшифицирането и нарушаването онлайн на правата на интелектуална
собственост (ПИС) в творческия сектор за работните места и за европейската икономика
като цяло. Убеден съм, че за да се защити допълнително интелектуалната собственост, е
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необходимо да се направи правният онлайн текст по-привлекателен. Освен това като член
на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите считам, че е от съществено
значение потребителите да бъдат наясно с рисковете, които фалшивите стоки носят за
здравето и безопасността. Затова гласувах в полза на доклада и продължавам да смятам, че
усилията в борбата срещу фалшифицирането трябва да се вложат в информационни
кампании, насочени особено към младите хора.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в полза на доклада на Marielle
Gallo относно упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на
вътрешния пазар. Това е доклад по собствена инициатива, т.е. незаконодателен, с подход,
който според мен изглежда балансиран. За мен предизвикателството тук е следното: от една
страна, трябва да защитаваме правата на интелектуална собственост, защото те гарантират
динамично и процъфтяващо творчество и иновации, а от друга страна, трябва да разработим
правни услуги, които дават възможност на възможно най-голям брой хора за лесен достъп
до онлайн творческото съдържание. Сега очаквам от Европейската комисия да предложи
варианти за комбиниране на двете изисквания – защитата на авторските права и
гарантирането на широк достъп до творческото съдържание. Също като докладчика считам,
че следва да се извършат проучвания с цел да се оцени развитието и възможните подобрения
на цифровия пазар в Европа, чрез консултации със заинтересованите страни и продължаващо
участие на Европейския парламент.

Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма. – (LT) Гласувах в полза на резолюцията.
Нарушенията на правата на интелектуална собственост (ПИС) представляват реална заплаха
за нашите икономики и общества, тъй като иновациите и творчеството имат значителна
добавена стойност за европейската икономика. Явлението на нарушаване на ПИС онлайн
е достигнало тревожни размери, особено в промишлените сектори с творческо съдържание,
и действащата нормативна уредба не е способна да гарантира ефикасно защитата на
титулярите на права в интернет, като същевременно гарантира баланса между всички
интереси, в това число тези на потребителите. Приветствам предложението за създаване на
Обсерваторията като механизъм за събиране и обмен на данни и информация относно
всички форми на нарушенията на ПИС, което ще ни помогне да определим действителния
мащаб на онлайн нарушенията на ПИС и да предприемем необходимите мерки на равнище
ЕС за борба с фалшифицирането и други онлайн нарушения на ПИС.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Искам да изразя моята
благодарност за положените усилия в рамките на комисията по правни въпроси и работата
на докладчика, довели до приемането на доклада.

Макар и под формата на незаконодателна резолюция, Парламентът изпраща на Комисията
посланието, че творците трябва да бъдат защитени, особено националните творци, които
са изправени в най-голяма степен пред опасността от изчезване в резултат на пиратството
в интернет.

Следва списък на румънските творци, които желаят докладът да бъде приет: TAXI,
MORANDI, Elena Gheorghe, George Nicolescu, Florin Chilian, Cleopatra Strătan и Pavel
Strătan, NICO, PROCONSUL, CLASS, Claudia Cream, HI-Q, VOLTAJ, Cristina Rus,
DIRECŢIA 5, SMILEY, HARA, SIMPLU, SISTEM, Ştefan Hruşcă, Delia Matache, DJ PROJECT,
Laurenţiu Duţă, Mihai Mărgineanu, DEEPCENTRAL, Cătălin Josan, XONIA, Z.O.B., PLANET
MOLDOVA, KEO, NEXTEK, Andreea Bălan, Deepside Deejays, Aisa & DJ Yaang, Liviu
Hodor, Arsenium, Andreea Bănică, BUG MAFIA, Leya, Sasha Lopez, Celia, David Deejay,
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GeoDaSilva, Giulia Anghelescu, SUNRISE INC, IMPACT, Alina Crişan, DJ LAYLA DYA,
DJ Sava, No 7, Lili Sandu, Lavinia, Guess Who, Grasu XXL, Nelu Strătan, PARAZIŢII.

Радвам се, че успях да дам скромен принос за успеха на един балансиран доклад както чрез
позициите в комисията по правни въпроси, така и в рамките на групата на Европейската
народна партия (Християндемократи).

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Нарушаването на правата на
интелектуална собственост представлява заплаха не само за здравето и безопасността на
потребителите, но и за всички сектори на промишлеността, по-специално за творческите
и иновационни производства.

Поради това е важно да бъдат приложени мерките, посочени в резолюцията, по-специално
по отношение на подкрепата и обучението на предприятията относно получаването на
патенти, борбата срещу фалшифицирането на продукти, както и информационните кампании
на европейско, национално и местно равнище относно негативното въздействие на
фалшифицирането и пиратството за икономиката и обществото. Съгласна съм и с
необходимостта от повече информационни кампании, насочени към младите европейските
потребители.

Също така подчертавам важността на предоставянето на по-добре адаптирани платежни
средства с цел да се улесни законното придобиване на продукти, което ще доведе до
повишаване на обема на законните електронни трансфери в ЕС.

Françoise Castex (S&D),    в писмена форма. – (FR) Гласувах против доклада, защото
поставяйки под общ знаменател споделянето на файлове с нетърговска цел и
фалшифицирането и кражбата, Marielle Gallo и европейската десница насърчават милиони
интернет потребители, които слушат музика и гледат филми, да нарушават закона. По този
начин те изправят творците срещу собствената им публика, без да гарантират и една стотинка
повече за тях. Противно на това, което искат да ни внушат, европейската десница не защитава
хората на изкуството, а по-скоро големите корпорации и техния остарял икономически
модел. Настоящият доклад не е нищо друго освен продължение на политиката на френското
правителство, което е по-притеснено за интересите на големите звукозаписни компании и
света на шоубизнеса, отколкото за основните свободи на гражданите. С подобно отношение
не можем да се изправим пред предизвикателствата за творчеството в цифровата ера.

Lara Comi (PPE),    в писмена форма. – (IT) Структурата на европейската производствена
система и международното й конкурентно предимство са тясно свързани с иновациите и в
по-широк смисъл с човешкия капитал. Научноизследователската и развойна дейност за
нови решения – или нови процеси за решаване на проблемите, е в основата на
благосъстоянието и просперитета на европейските държави-членки през следващите
десетилетия.

Със сигурност ЕС успява да създава благосъстояние не благодарение на суровините и ниската
цена на труда, а на създаването на идеи, на обучението на доставчици на услуги и на
способността да излезе с нови идеи, полезни за пазара. Затова за постоянното ни присъствие
на международната сцена е от основно значение да стимулираме създаването на
интелектуална собственост чрез справедлива възвръщаемост, гарантирана от временно право
на изключително ползване. В частност докладът правилно критикува фалшифицирането и
пиратството, предлагайки мерки за борба с тях. В същото време подкрепям приемането на
ad hoc мерки по отношение на интернет и на културния сектор, с цел да се избегнат масови
явления, с които е трудно да се борим, и да се насърчи моралното поведение.
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Corina Creţu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Интернет пиратството наистина доби
тревожни размери, засягайки правата на интелектуална собственост. Въпреки това гласувах
против предложението за резолюция, тъй като то не гарантира баланс между интересите
на всички заинтересовани страни и поставя на риск правата на потребителите. Съществува
опасност да се наложи цензура в област, придобила огромна роля в живота на гражданите
именно благодарение на свободата на словото. Считам, че е необходим по-справедлив
подход към въпроса, а не едностранен. Трябва да се обърне по-голямо внимание на
възможностите за европейските потребители да купуват законно материали онлайн, вместо
да ги изтеглят незаконно.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    в писмена форма. – (IT) В гласуването на доклада на г-жа
Gallo относно упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на
вътрешния пазар се съгласуваха две взаимно допълващи се права. Едното е конкретното
право на интелектуална собственост на автора и/или редактора, а другото е по-общото право
на осведоменост на потребителите по отношение на творбата.

Европейският съюз не може да бъде просто вътрешен пазар, на който предприятията работят
и опазват стоките и услугите, които предлагат, а той е и общо пространство на гражданско
съзнание и свобода, в което гражданите могат да изразят и да информират себе си и другите.
Подчиняването на всичко на частните интереси, въвеждането на прекомерни, необосновани
и несправедливи ограничения за свободното разпространение на интелектуални продукти
може неоправдано да компрометира общото пространство, където изразяването придобива
значението на публичен актив.

Следователно е важно интелектуалните продукти да бъдат защитени, но е също толкова
важно методите за тяхната защита да не бъдат прекомерни, за да бъдат достъпни толкова
лесно и бързо, колкото е разумно, за цялото общество, като се започне с интернет общността.

Anne Delvaux (PPE),    в писмена форма. – (FR) За повечето хора понятието „собственост“
винаги касае материални придобивки. Много често обаче се забравя, че интелектуалните
продукти също са обект на собственост: това е авторското право. Така художниците,
писателите, композиторите, авторите и другите творци следва да получат заплащане срещу
използването на техните произведения, а потребителите да имат законен и широк достъп
до произведения в интернет. Докладът на г-жа Gallo, поставен на гласуване днес, сряда,
22 септември, прави едно нещо ясно: явлението на онлайн пиратството, срещу което
притежателите на правата на интелектуална собственост изглеждат безсилни, се
разпространява все повече. Следователно е необходима система за защита на авторското
право по отношение на литературните и художествените произведения, която отчита правата
и задълженията на потребителите, основните свободи и която насърчава иновациите в
рамките на правна яснота в полза и на потребителите, и на притежателите на правата. Затова
подкрепям текста, поставен на гласуване днес.

Marielle De Sarnez (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Във Франция, също както в Европа,
творенето, научните изследвания и иновациите са в очакване. Трябва да се възстановят
яснотата и доверието на всички заинтересовани страни. Ето защо въпросът за правата на
интелектуална собственост е основателен. С вота си подкрепихме борбата срещу
фалшификатите (особено при лекарствата), повишаването на информираността на младите
хора по въпросите, свързани с интелектуалната собственост, и подкрепата на малките и
средните предприятия. От друга страна, в крайна сметка гласувахме против доклада Gallo,
за да потвърдим разликата между споделянето на файлове за лични цели между
потребителите на интернет и фалшифицирането от страна на мрежи със стопанска цел.
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Съжаляваме, че приетият доклад не отразява нашите позиции, защитени твърдо в Парламента
и във Франция (пакета относно телекомуникациите и закона „Hadopi“), които призовават
за съдебно решение преди налагането на санкции на интернет потребителите. По този много
чувствителен въпрос заинтересованите страни трябва да намерят предложения, които са
безпристрастни, технологично непредубедени и способни да гарантират основните свободи,
като същевременно разясняват зачитането на правата на собственост и облекчават
творчеството.

Ioan Enciu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Гласувах против резолюцията, защото считам,
че докладът на г-жа Gallo не гарантира принципа на неутралитет и защитата на личните
данни, нито прави разлика между прехвърлянето на файлове за търговски и за лични цели.
При създаването на правна рамка относно санкциите, които ще бъдат налагани за нарушаване
на правата на интелектуална собственост, Комисията трябва да вземе под внимание сериозния
характер и социално-икономическия ефект от съответното нарушение. В това отношение
считам, че е недопустимо тежките нарушения, с потенциално голямо въздействие върху
здравето и целостта на човека, да бъдат включени в същата категория като наказателните
санкции за нарушения с ограничен икономически ефект, както и за пиратство с онлайн
продукти.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах с „въздържал се“ по доклада,
защото не считам, че е постигнал точния баланс между зачитането на правата на творците,
необходимостта от борба с фалшифицирането и пиратството и свободата на достъп до
интернет.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Художествените, научните, стопанските и
културните творби заслужават защита и точно поради тази причина съществуват
международно признатите права на интелектуална собственост (ПИС). Те гарантират целостта
на творбата или изобретението и трябва да ги предпазят от фалшифициране и пиратство.
Съвременните технологии обаче, и особено интернет, направиха пиратството и
фалшифицирането по-лесни и по-достъпни.

Всички знаем колко лесно е незаконното сваляне или закупуването на фалшиви стоки
онлайн и как такова поведение се отразява на творческите сектори в частност. Съгласен съм
с докладчика, че е необходимо да научим потребителите да зачитат правата на интелектуална
собственост и да отхвърлят фалшифицирането и пиратството, колкото и лесно и тривиално
да им изглежда.

Считам също така, че е много важно да се създаде цифров вътрешен пазар за законно
предоставяне на произведения онлайн като начин за борба с интернет пиратството. Това
са активни и положителни мерки за борба с пиратството и фалшифицирането, в съответствие
с подхода, който според мен трябва да предприемем по въпроса.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Защитата на правата на
интелектуална собственост е кауза, която следва да мобилизира целия Европейски съюз в
интерес на прогресивно и многообещаващо общество и развитие на конкурентоспособна
икономика. С приемането на настоящия доклад Европейският парламент допринася
значително за запълване на пропуските, които все още съществуват в нормативната уредба,
така че да промени настоящата ситуация на чести нарушения на авторското право в интернет.
Важно е да се създадат условията за ефективна намеса в европейското пространство чрез
осигуряване на по-голямо сътрудничество между държавите-членки и националните органи
относно обща рамка за интервенция, особено по отношение на пазара без граници, какъвто
е в интернет. Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството трябва да
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играе ключова роля за постоянното повишаване на ефективността на борбата срещу
нарушенията на авторските права на международния пазар.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Докладът съдържа редица
противоречия. Макар, от една страна, някои аспекти да заслужават пълната ни подкрепа,
особено по отношение на защитата на авторските права, където дори се посочва, че
насърчаването на творчеството и културата не може да бъде в противовес на интересите на
творците, от друга страна, той навлиза неправомерно в областта на патентите и ТСБФ
(търговското споразумение за борба с фалшифицирането), без да отчита спецификата на
отделните сектори. Затова накрая гласувахме с „въздържал се“.

По този начин искаме да покажем, че признаваме, че има проблеми с авторските права и че
те се нуждаят от защита в различни области, включително в интернет.

Знаем, че е необходимо да се борим с фалшифицирането и пиратството, но трябва да имаме
предвид различията между отделните сектори и да не бъркаме авторското право с патентите,
особено при софтуера или лекарствата.

Подкрепяме призива Комисията да потърси баланс между различните интереси, макар да
не сме сигурни, че ще бъде постигнат такъв. Ще продължим да следим внимателно
развитието, по-специално по отношение на защитата на авторското право и културните
сектори в държави като Португалия, като не забравяме другите интереси, като например
тези на групите и хората в неравностойно положение.

Lorenzo Fontana (EFD),    в писмена форма. – (IT) Докладът на г-жа Gallo относно
упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар
като цяло включва материал, вече посочен в съобщение на Комисията, в потвърждение на
необходимостта от защита на въпросните права, от една страна, и на потребителите, от
друга.

Това е важен доклад, преди всичко за малките и средните предприятия (много
разпространени в моя регион), които често се оказват беззащитни срещу нарушенията на
правата на интелектуална собственост. Подкрепям защитата, която докладът си поставя за
задача да предостави на частния потребител с изключването на „копието за лично ползване“
от нарушенията и с подкрепата за информационни кампании, насочени към потребителите,
относно законността (или незаконността) на продукти, придобити материално или по
интернет. Предвид съдържанието му и отличната работа на г-жа Gallo, ще гласувам в полза
на доклада.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    в писмена форма. – (GA) Внесох предложение за
изменение на настоящата резолюция за поставяне на по-голям акцент върху важните
икономически сектори, от които въпросните общности са много зависими. Член 174 от
Договора от Лисабон посочва териториалното сближаване като новата цел на Европейския
съюз. Това означава, че Европейският съюз трябва да обърне по-голямо внимание на
икономическите и социалните нужди на хората, които живеят в планински райони, на
малки острови в морето и в отдалечени региони.

Твърдо считам, че ЕС трябва да отговори на тези потребности незабавно и да приложи
решителни мерки за целта. От особено значение са рибарите, които работят по крайбрежието
и около острови на малки плавателни съдове. Дребномащабният риболов е жизненоважен
за отдалечените региони, където няма друга работа. В Ирландия повечето лодки са по-къси
от 15 метра, а видът риба и размерът на улова не оказват съществено влияние върху общите
рибни запаси.
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Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    в писмена форма. – (PL) Категорично
подкрепям защитата на правата на авторите и считам, че понастоящем техните права често
се защитават по илюзорен начин – на хартия – докато технологията улеснява заобикалянето
на законодателството относно авторското право. Също така се противопоставям на
криминализирането на интернет потребителите, които обменят файлове за лична употреба –
считам, че както в случая с организациите на потребителите, това е резултат от липсата на
възможност, която е ясна, законна и лесна за използване. Би било добре да улесним законния
достъп до защитен материал в интернет, например чрез платформа за целия ЕС и чрез
предлагане на такъв материал безплатно или срещу символично заплащане, при което
рекламодателите покриват разходите по лиценза. Мислейки творчески, трябва да
приспособим законодателството към реалностите на XXI век. В нашата резолюция, която
беше за съжаление отхвърлена, предложихме да подкрепим нови икономически модели,
които да позволяват реалистично финансиране, както и ясни принципи за разпределение
на приходите на авторите. Докладът Gallo е ограничителен по отношение на свалянето на
файлове от интернет, наказвайки го наравно с производството на фалшиви лекарства или
автомобилни части, което е напълно необосновано.

Предложените незаконодателни мерки за усъвършенстване на прилагането на
законодателството ме тревожат във връзка с основните права. Считам, че с приемането на
резолюцията на г-жа Gallo Парламентът изпрати много лошо послание към общественото
мнение за това, как разбира баланса между правата на интелектуална собственост и основните
права. Надявам се здравият разум да се завърне, когато обсъждаме предложения за конкретни
законодателни актове.

Bruno Gollnisch (NI),    в писмена форма. – (FR) Ясно е, че правата на интелектуална
собственост трябва да се спазват. Ясно е, че нарушенията им трябва да се наказват, защото
подкопават интересите на нашите творци, на нашите икономики и на нашите предприятия.
Въпреки това не можем да одобрим доклада на г-жа Gallo, защото зад няколкото забележки
относно фалшифицирането на материални стоки, с което Комисията се бори неохотно,
действителната мишена е свалянето от интернет, което за съжаление засяга милиони хора.

Факт е, че г-жа Gallo е член на партията, която наложи закона „Hadopi“ във Франция. Нищо
в нейния доклад не посочва, че мерките, които тя застъпва категорично, ще включват някаква
гаранция за съдебна процедура и средства за правна защита при евентуални нарушения.
Няма гаранция и за правото на възпроизвеждане за лично ползване. Не можем да
криминализираме, да следим или да обвиняваме милиони европейски потребители на
интернет с мотива, че културната индустрия се бори да се приспособи към новите технологии
и да предостави на гражданите оферти на дребно, съответстващи на името.

Sylvie Goulard (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Докладът по собствена инициатива
относно прилагането на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния
пазар беше приет с 328 гласа „за“, 245 „против“ и 81 „въздържал се“. Вярно е, че г-жа Gallo
(групата на Европейската народна партия (Християндемократи) получи мнозинство, но
разискването беше объркано; тя не успя да се справи с разделението, нито проправи път за
законодателен акт. Гласувах „против“. Текстът не постига правилния баланс между зачитането
на основните свободи и защитата на правата на интелектуална собственост; не е в крак с
технологичната реалност. Макар да е вярно, че алтернативните резолюции, внесени от
членове на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа и групата на
Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, също не
бяха напълно задоволителни, те поне изключваха неправилните и неподходящи решения.
За да бъда конструктивна, въпреки всичко подкрепих някои разпоредби в полза на борбата
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с фалшифицирането (в частност в областта на лекарствата), повишаването на
информираността на младите хора по отношение на интелектуалната собственост и
подпомагането на малките и средните предприятия. Време е за съществена, безпристрастна
работа, без технологични предразсъдъци, така че основните свободи, творчеството и
спазването на правата на интелектуална собственост на авторите и творците да бъдат
окончателно съгласувани.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Подкрепих измененията в полза
на борбата с фалшифицирането, повишаването на осведомеността на младите хора по
отношение на интелектуалната собственост и подпомагането на малките и средните
предприятия, но гласувах против доклада по собствена инициатива относно прилагането
на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар. Докладът поставя
под общ знаменател споделянето на файлове за лични цели между интернет потребители
и фалшифицирането, извършвано от структурирани стопански мрежи. Освен това съжалявам,
че докладът не споменава основното изискване за съдебно решение преди налагане на
санкции на интернет потребители. Гласувайки против доклада, исках да покажа
неодобрението си за текста, който не успя да намери баланс между защитата на основните
свободи и зачитането на правата на интелектуална собственост.

Matthias Groote (S&D),    в писмена форма. – (DE) Гласувах против доклада Gallo, защото
не мога да подкрепя мерки, които има макар и минимален шанс да спрат достъпа на хората
до интернет или да отнемат неутралността на интернет. Освен това докладът не прави
разлика между споделянето на файлове за търговски и за нетърговски цели, с което
криминализира частните потребители на интернет. Не съдържа определение на понятието
„пиратство“, което може да противодейства на такова прибързано криминализиране.
Напротив, докладът се позовава на исканията на много противоречивото ТСБФ и на призива
за ускоряване на преговорите. Не мога да подкрепя такъв доклад.

Sylvie Guillaume (S&D),    в писмена форма. – (FR) Гласувах против доклада Gallo, който
според мен насърчава истински „лов на пирати“ и който за съжаление напомня на чисто
френския дебат относно закона „Hadopi“. Вдъхновен единствено от принуда, текстът,
гласуван в Страсбург, смесва опасно фалшифицирането на материални стоки – по-специално
на лекарства – и споделянето на цифрови файлове с нетърговски цели. Милионите интернет
потребители, които използват споделяне на файлове от типа „peer-to-peer“, слушат музика
и гледат филми, така стават потенциални престъпници. Аз и колегите социалисти защитихме
алтернативна позиция в подкрепа на подход, който е приспособен към настоящите реалности,
като по този начин защитава основните свободи на потребителите. Нашата стратегия нямаше
да засегне авторските приходи, тъй като предложихме създаването на нови търговски модели,
предлагащи заплащане на авторите за използването на творбите им онлайн. Като френски
и европейски социалисти, ще трябва да продължим да бдим основните свободи да не бъдат
допълнително подкопани.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    в писмена форма. – (FI) Гласувах в полза на доклада Gallo
относно прилагането на правата на интелектуална собственост. Позицията на комисията
подкрепя иновациите, заетостта в творческия сектор и сигурността на потребителите. От
друга страна, също така определя явлението фалшифициране в различните му форми и
заплахата от пиратството. Счетох, че докладът е балансиран като цяло, и затова гласувах
против алтернативните предложения за резолюция. Надявам се, че приетият днес доклад
Gallo ще насърчи полагането на стабилна основа за справедливо и балансирано развитие
на веригите на информационното общество за създаване на стойност.
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Eija-Riitta Korhola (PPE),    в писмена форма. – (FI) Искам да благодаря на моята колега,
г-жа Gallo, за задълбочения й доклад. Въпреки че съдържанието му раздели мнението сред
групите, съществува безспорна необходимост да запознаем хората с въздействието на
творчеството върху заетостта и икономиката, както и със зависимостта им от подходящи
защитни механизми. Поради тази причина гласувах в полза на предложението. За да пребори
страховете на изразилите тревога относно личната защита например, докладът Gallo не
предлага ново законодателство, нито санкции, но се стреми да подчертае значението на
интелектуалната собственост за икономиката на Европейския съюз. Той също така ни
призовава да разработим подходяща и справедлива система в рамките на действащото
законодателство за гарантиране на основните права, свързани със защитата на собствеността,
свободата на словото и личната свобода.

Edvard Kožušník (ECR),    в писмена форма. – (CS) Защитата и прилагането на правата
на интелектуална собственост е наболял въпрос за много европейски предприемачи. Затова
е необходимо да се оцени фактът, че Комисията отделя необходимото внимание на въпроса
в своето съобщение. Въпреки това имам няколко възражения по отношение на съдържанието
на доклада, предложен от Парламента. За разлика от доклада, аз съм съгласен с мнението
на Комисията, че настоящата правна рамка за насърчаване на гражданските права в ЕС е
достатъчно ефективна и хармонизирана за правилното функциониране на вътрешния пазар
и че не е необходимо да се приемат по-нататъшни законодателни мерки в това отношение.
Категорично се противопоставям на всяко искане за създаване на европейска правна рамка
за въвеждане на евентуални мерки срещу нарушителите на правата на интелектуална
собственост. Смятам, че по въпроса е правилно да се зачитат инструментите на
държавите-членки. Ако Франция е създала своя инструмент, въплътен в цифровата гилотина,
напълно го приемам. Но не искам този толкова противоречив инструмент да се разпростре
на европейско равнище. Имам много резерви и по отношение на създаването на нови
институции, като Обсерваторията за фалшифицирането и пиратството, както и по отношение
на приноса на многостранното търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ТСБФ),
без да включвам държавите, които са най-големият източник на нарушения на правата на
интелектуална собственост. Поради тези и други причини гласувах против предложения
доклад.

Isabella Lövin (Verts/ALE),    в писмена форма. – (SV) Подобно на някои други членове
на групата на Зелените/Европейски свободен алианс, избрах да подкрепя доклада Gallo,
защото като журналист и писател от артистично семейство считам, че е изключително
важно да решим проблема с все по-честите нарушения на правата на интелектуална
собственост. Без възможността за разумни доходи за художниците, писателите,
композиторите, създателите на филми, фотографите и музикантите, ще имаме бедно в
културно и интелектуално отношение общество, много далеч от зеления, културен потенциал
за растеж, който смятам, че е основа на зелена идеология. Искам също да подчертая, че
европейски организации, представляващи над един милион културни дейци в Европа,
подкрепиха доклада, включително Европейската федерация на журналистите и Европейският
съвет на писателите. Аз членувам в Съюза на шведските журналисти в Швеция почти от
25 години и съм получавала помощ много пъти да защитя авторските си права от
неправомерна употреба и от нарушения с търговска и с артистична цел. В същото време съм
член и на организацията „ALIS“ („Администрацията на литературните права в Швеция“).
Първоначалното ми решение преди гласуването беше да подкрепя алтернативния доклад,
внесен от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, който не призовава
за общи наказателни мерки и като цяло е по-балансиран от доклада Gallo. Когато той беше
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отхвърлен при гласуването, докладът Gallo остана единствената възможност да се защити
правото на притежателите на авторски права да получават възнаграждение за своя труд.

Mario Mauro (PPE),    в писмена форма. – (IT) Фалшифицирането продължава да бъде
огромен проблем в рамките на европейския пазар. За съжаление, въпреки че това е тема,
която се обсъжда вече от много години, малцина осъзнават пагубното влияние от
нарушаването на авторското право върху нашите икономики. Поради това е необходимо
да започнем да повишаваме осведомеността на институциите, че те трябва внимателно да
обмислят възможностите за намиране на конкретни, задоволителни решения.

Докладът подчертава, а всъщност и настоятелно призовава Комисията да предприеме реални
стъпки за борба с онлайн пиратството. Не е лесно, но е необходимо да се намери баланс
между свободния достъп до интернет и борбата срещу пиратството. Докладът на г-жа Gallo
го прави отлично и затова гласувам в негова полза.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    в писмена форма. – (FR) Настоящият текст признава
правата на интелектуална собственост, създадени с Френската революция от 1789 г. Но
той дава право на частни лица да раздават правосъдие, което е практиката на стария режим.
В съответствие с противопоставянето ми на закона „Hadopi“ във Франция, гласувах против.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Винаги в историята правата на интелектуална
собственост са били незачитани. Но техническият напредък в областта на информационните
технологии, не на последно място в интернет, направиха проблема по-сериозен. Също така
е важно да се подчертае, че всяко нарушение на правата на интелектуална собственост е
много вредно за икономическия растеж и е основната причина за т.нар. „паралелна
икономика“ и за всички вреди, произтичащи от нея. Само чрез стриктно прилагане на
правата на интелектуална собственост е възможно да се развиват научни и технически
иновации, да се откриват нови патенти и културната индустрия да расте; всички те имат
голям принос за ръста на икономиките на ЕС. Считам, че с приемането на настоящия доклад
допринасяме значително за постигането на посочените цели. Затова гласувах по този начин.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Гласувах в полза на доклада Gallo, който
несъмнено подкрепя защитата на правата на интелектуална собственост. Тези права са под
заплаха на много фронтове или са третирани с презрение. Не само промишлеността е
засегната, но и творческите сектори, спортът и музикалната индустрия. Неразрешеното
качване на материали, защитени с авторски права, в интернет също се споменава. Тъй като
се наблюдават, по-конкретно, все повече трансгранични случаи на нарушения на правата
на интелектуална собственост, трябва да бъде създадена европейска правна рамка за справяне
с тях.

Във връзка с това докладът гарантира, че всички мерки за прилагане на правата на
интелектуална собственост трябва да бъдат необходими, пропорционални и подходящи в
рамките на демократичното общество. Това е особено важно за мен. Така ще се гарантира,
че, от една страна, авторското право ще бъде по-добре защитено, а от друга страна, че няма
да бъдат създадени ненужни ограничения за частните потребители, действащи съобразно
закона.

Vital Moreira (S&D),    в писмена форма. – (PT) Аз лично гласувах в полза на доклада
Gallo относно прилагането на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния
пазар, защото считам, че приема справедлива, балансирана позиция по този важен въпрос.

Правата на интелектуална собственост (ПИС) заслужават защита не по-малко, отколкото
другите права. Творците и научните изследователи, както и предприятията, които продават
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продуктите им, имат право на такава защита. Европейската икономика се основава и на
творчеството, научните изследвания и иновациите.

Мълчаливото съгласие на някои анархисти от левицата с нарушенията на ПИС под претекст
за свободата в интернет не може да бъде оправдано. Както клеветата или расовата омраза,
те не престават да бъдат незаконни само защото се извършват в интернет.

Нарушенията на ПИС също не могат да станат приемливи. Правото на възпроизвеждане за
лично ползване предоставя достатъчни гаранции за лицата да притежават копия на защитени
произведения. Не трябва обаче да се съгласяваме с недействителността на правата на
интелектуална собственост на създателите над техните произведения, не на последно място
защото пиратството и фалшифицирането често застрашават здравето и безопасността на
потребителите.

Cristiana Muscardini (PPE),    в писмена форма. – (IT) Напълно съм съгласна с това, което
докладът Gallo казва относно усъвършенстването на прилагането на правата на интелектуална
собственост, и се присъединявам към призива към Комисията незабавно да преразгледа
законодателството, за да защити ПИС и на вътрешния, и на външния пазар.

В ерата на цифровизацията на нашето общество е важно да намерим законодателни и
незаконодателни мерки, които да гарантират траен баланс между свободния достъп до
интернет и борбата с фалшифицирането и пиратството. Само по този начин можем да
улесним достъпа на европейската промишленост до цифровия пазар без географски граници,
като разгледаме въпросите, свързани с мултитериториалните лицензи, които понастоящем
възпрепятстват възможността нашите продукти да се продават законно и нашите потребители
да имат достъп до необходимата информация, за да купуват онлайн безопасно.

Напълно съм съгласна с посоченото в доклада Gallo значение на ролята на европейските
митнически служби, които в днешно време трябва да могат да предприемат конкретни
мерки за спиране на стоките, за които съществуват подозрения, че нарушават ПИС, и поради
това призовавам Комисията да разработи митническа политика, която обхваща проблемите,
свързани с правата на собственост, и да активизира дебата и преговорите по търговското
споразумение за борба с фалшифицирането (ТСБФ).

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Гласувах в полза на доклада
Gallo, защото интелектуалната собственост трябва да бъде защитена също толкова добре,
колкото и материалната собственост. Независимо от формата, която приема, интелектуалната
собственост е движещата сила за развитието, иновациите и икономическия растеж. Затова
тя трябва да се радва на специално място в дневния ред. Този факт е особено валиден в
Европейския съюз, който има определен потенциал за иновации. Няма съмнение, че когато
липсва ефективна защита на интелектуалната собственост, експертите ще изберат да
провеждат изследванията си в други държави.

Evelyn Regner (S&D),    в писмена форма. – (DE) Гласувах против доклада Gallo поради
следните причини: Според мен докладът е половинчат и небалансиран. Затова моята група
изготви алтернативна резолюция. Тя представя по-добре обмислен и по-балансиран подход
към дебата. По мое мнение безмилостното криминализиране на потребителите на интернет –
в случая със свалянето на музика става дума най-вече за деца и млади хора – представлява
реална опасност. Един от съществените аспекти, който липсва в доклада на г-жа Gallo, е
разликата между споделянето на файлове с нетърговски цели и нарушенията на авторските
права за търговски цели. Разбира се, идеите на творческите професии трябва да бъдат
защитени и подходящо заплатени, а тези, които печелят незаконно от техните идеи, трябва
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да бъдат наказвани. Считам, че е необходимо да загърбим старомодните правни начини на
мислене и да намерим баланс между равен достъп до знания и справедливо заплащане за
услуги в областта на музиката, литературата и киното. Резолюцията, внесена от групата на
Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, възприема
този подход, но не и докладът на групата на Европейската народна партия
(Християндемократи).

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Приетата днес резолюция
предлага архаичен, посредствен отговор на нарушенията на правата на интелектуална
собственост и не отчита промяната в реалността на интелектуална собственост. Жалко е,
че колегите не поискаха да признаят очевидната разлика между фалшифицирането и
нарушенията на авторското право. Абсурдно е свалянето на музика за лични цели например
да се уеднаквява с фалшифицирането на търговски продукт от организирани престъпници.
Трябва да намерим нови решения, които вземат предвид различните видове права на
интелектуална собственост и отразяват тяхното въздействие върху безопасността и здравето
на потребителите. Ясно е и че трябва да намерим нови модели за заплащане на творците в
променената среда.

Oreste Rossi (EFD),    в писмена форма. – (IT) В един глобален свят, в който се шири
неконтролиран, незащитен интернет, фалшифицирането и пиратството са господари.
Неоценяването на интелектуалната собственост – жизненоважен продукт за предприятията,
означава обезсърчаване на иновациите и растежа, без гарантирано справедливо
възнаграждение за извършената работа.

Фалшифицирането на марките е отделен въпрос, който освен че вреди икономически на
предприятията, може също така да навреди и на безопасността на потребителите. Друга
положителна страна на доклада е, че позволява законно изтегляне от интернет за лично
ползване. Престъпление е да се прави това с цел печалба. Ето защо гласувахме „за“.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    в писмена форма. – (FR) Освен заради
съдържанието, подкрепих доклада и заради балансирания му подход, въпреки натиска от
страна на някои интернет играчи, натиск, поет от социалистите, тъй като демонстративното
поведение ще трябва един ден да спре. Макар докладът да не е правно обвързващ, той полага
основите на европейско мислене по отношение на интелектуалната собственост в цифровата
ера и подчертава различни аспекти, които искам да потвърдя. Пиратството и споделянето
на файлове от милиони потребители имат неблагоприятен ефект върху икономика на
културата, творческите индустрии и заетостта. Въпреки че данните, с които разполагаме,
са предмет на дебат, въпросът остава. Затова докладът призовава Европейската комисия да
ни предостави надеждни данни. Някои твърдят, че има пазарен срив между цената на
произведенията на културата в законната система и „свободното“ им предоставяне в интернет.
Трябва да покажем отговорност. Незаконното изтегляне не може да стане законно само
като „фундаменталистката десница“ развява ловко защитата на личните свободи. Културните
индустрии също следва да положат усилия, като предложат наистина атрактивни цени,
съобразени с новото търсене на цифрови продукти, и справедливо възнаграждение на
авторите.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    в писмена форма. – (PL) В доклада си
относно прилагането на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния
пазар г-жа Gallo подчертава ролята и значението на правата на интелектуална собственост,
патентните права, борбата срещу фалшифицирането в области, които са чувствителни по
отношение на здравето и безопасността, създаването и разпространението на формати, които
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са достъпни за хората с увреждания, създаването на единен пазар в цифровата среда,
интернет-базирания промишлен шпионаж и кражбата на данни, които са индустриална
собственост. Всичко това са изключително важни въпроси, които изискват специфични
мерки.

Г-жа Gallo подчертава колко важно е да се адаптира европейската законодателна рамка в
областта на ПИС към настоящите тенденции в обществото, както и към техническото
развитие. Тя предлага създаването на Европейска обсерватория за фалшифицирането и
пиратството. Най-голямата причина за разногласията са разпоредбите относно нарушенията
на ПИС и онлайн продажбата на фалшиви продукти. Г-жа Gallo призовава всички
заинтересовани страни да приемат конкретни мерки да предупредят и информират хората
относно значението на авторските права и въздействието на нарушенията на ПИС и
фалшифицирането върху заетостта и растежа, и подчертава колко важно е да се информират
младите хора в тази област. С оглед на горепосоченото реших да подкрепя доклада, тъй
като допринася за по-добра защита на правата на интелектуална собственост в рамките на
вътрешния пазар.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    в писмена форма. – (RO) Гласувах против доклада Gallo,
тъй като са необходими законодателни инструменти, а не „меки закони“ за допълване на
правната рамка по отношение на правата на интелектуална собственост (ПИС). Иновациите
и творчеството се насърчават чрез зачитане на ПИС. Осъществяването на Програмата в
областта на цифровите технологии изисква както защита на правата на потребителите, така
и зачитане на авторското право и свързаните с него права. Европейското законодателство
трябва да се приспособи бързо към техническия прогрес и развитието на информационното
общество. Считам, че Директива 2001/29/ЕО трябва да бъде преразгледана, за да се
гарантира, че правната рамка на защитата на авторските права в информационното общество
е хармонизирана на равнище ЕС. Преразглеждането е необходимо, тъй като в
държавите-членки има случаи, в които разпоредбите на членове 5, 6 и 8 от
Директива 2001/29/ЕО се прилагат по различен начин, което води до различни тълкувания
и различни съдебни решения в държавите-членки. Комисията и държавите-членки трябва
бързо да отговорят на необходимостта за развитие на вътрешния пазар чрез създаване на
опростена, достъпна рамка за лицензиране на равнище ЕС. В рамките на становището на
комисията по промишленост, изследвания и енергетика, призовах за насърчаване на услугите,
предлагани от цифровата телевизия, като например субтитрите, които дават възможност
на лицензополучателите да разпространяват определен продукт на няколко езика,
предоставяйки го по този начин в целия ЕС.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) Противопоставянето ми на
настоящия доклад по никакъв начин не следва да се счита за отхвърляне на законодателна
инициатива относно защитата на интелектуалната собственост. Просто съм недоволна от
начина, по който се подхожда към проблемите в тази област. Необходими са и трябва да
бъдат взети ефективни мерки срещу нарушенията на правата на интелектуална собственост.
Само поради тази причина начинът, по който се подхожда към въпроса, трябва да бъде
значително по-различен. Обикновените граждани не трябва да се поставят под общ
знаменател с организираната престъпност – това е неуместно и неоправдано.

Предложение за резолюция B7-0518/2010

Elena Oana Antonescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Планинските региони и слабо
населените райони са изправени пред специфични проблеми, поради което за тях е
необходима специфична подкрепа въз основа на регионални програми. Брутният вътрешен
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продукт трябва да остане критерият за измерване на допустимостта за ползване на помощ
и структурните фондове, така че по-слабо развитите държави да продължат да бъдат
подпомагани и подкрепяни. Необходим е икономически растеж, който да доведе до
подобряване на качеството на живот. Следователно една стратегия относно планинските
региони, островите и слабо населените райони ще осигури добавена стойност на мерките,
предприети за преодоляване проблемите, които стоят пред тези региони.

В резолюцията се призовава държавите-членки и Комисията да гарантират, че тези региони
ще продължат да се ползват от специалните разпоредби като част от новата многогодишна
финансова рамка, поради което аз я подкрепих.

Sophie Auconie (PPE),    в писмена форма. – (FR) Резолюцията отбелязва влизането в сила
на Договора от Лисабон, признаването на принципа за териториално сближаване като
основна цел на Европейския съюз и необходимото увеличаване на помощта, давана на
районите, които са в необлагодетелствани поради географското си положение (планинските
региони, островите и слабо населените райони). Основната разпоредба на резолюцията
призовава за „установяване на конкретна интегрирана и гъвкава европейска политическа
рамка, за третиране на планинските региони, островите и рядко населените райони въз
основа на техните споделени характеристики“. В качеството ми на член на парламентарната
комисия, отговаряща за европейската политика на сближаване, мисля, че следва да бъде
направено повече за тези региони, както и да се планират специфични мерки, които да ги
подпомогнат.

Elena Băsescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Гласувах „за“ предложението за резолюция,
защото то съдържа полезни идеи за подпомагане регионите с географски и демографски
недостатъци с цел справяне с предизвикателствата, пред които те са изправени. Тези региони
постигат резултати под средните за ЕС, имат нисък БВП и висок процент на безработица.
Политиката на сближаване е най-ефективният модел за развитие на регионите, намиращи
се в трудни условия, като се подкрепя пряко техният обществено-икономически напредък.

Макар планинските региони и островите да имат някои общи проблеми, като например
затруднен достъп или зависимост от малък брой стопански дейности, тези територии не са
с едни и същи ограничения за развитието. Поради тази причина считам, че подкрепата на
ЕС трябва да бъде адаптирана съобразно специфичните особености на всеки регион. С такива
насочени стратегии ще бъде по-лесно да се постигне истинска конвергенция с останалата
част от ЕС и ще се подобрят условията на живот на голям брой европейски граждани, 10%
от които живеят в планински региони и 3% на острови. За регионите с природни недостатъци
е важно също така да използват максимално финансовата подкрепа, отпускана от ЕС чрез
структурните фондове и Кохезионния фонд. Някои държави-членки, включително Румъния,
трябва осезаемо да подобрят системата си за достъп до и използване на европейските фондове.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Планинските региони, островите
и слабо населените райони са изправени пред особени предизвикателства, които заслужават
специално разглеждане; не на последно място сред тях са слабата достъпност, затрудненията
при снабдяването с енергия и регионалната интеграция, както и изменението на климата
и миграционните явления.

Гласувах за този доклад, защото считам, че важните характеристики, обособяващи тези
региони от другите означават, че те трябва да се следват специални стратегии и програми
за регионално развитие. Те трябва да се основават на специфичните им характеристики и
потенциал.
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Бих искала също да подчертая, че използваните статистически показатели трябва да се
адаптират за всеки регион и да не бъдат ограничавани само до икономически фактори. Така
ще стане възможно да се получи една по-точна картина за развитието на тези региони.

Carlos Coelho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Приветствам факта, че Договорът от
Лисабон поставя териториалното сближаване сред основните цели на Европейския съюз,
наред с икономическото и социалното сближаване, тъй като това води към една по-видима
и по-измерима проява на европейска солидарност. Политиката на сближаване на ЕС трябва
да обхване всички региони на Съюза, особено онези, белязани със специални географски
характеристики, като например португалските архипелази Мадейра и Азорските острови.
Убеден съм, че ще можем да запълним празнините в развитието между и в рамките на
държавите-членки и регионите, само ако имаме една специфична, гъвкава и интегрирана
рамка на европейската политика, с правна и финансова обвързаност, която да може да се
адаптира към възможно най-подходящата линия на намеса за съответния регион, като
успоредно с това да предлага решения за общите предизвикателства като глобализацията,
изменението на климата и демографските тенденции.

Подкрепям резолюцията и призовавам както Комисията, така и държавите-членки да
гарантират, че тези региони могат да продължат да се ползват от специфичните разпоредби,
по-специално във връзка с новата многогодишна финансова рамка, както и да създадат
мерки и програми на ЕС, специално приспособени за всеки регион, имащи за цел постигане
на структурно приспособяване на регионите и превръщането им в по-конкурентоспособни
и в състояние да посрещат нови предизвикателства.

Corina Creţu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Един от всеки десет граждани на Европа
живее в планински регион. Някои от тези региони, по-специално в новите държави-членки,
са необлагодетелствани, при което бедността и липсата на инфраструктура сериозно се
отразяват на условията на живот на хората. Тези региони трябва да останат приоритет на
европейската политика на сближаване, чиито специфични инструменти трябва да бъдат
приспособени в съответствие с конкретното естество и сериозността на проблемите, които
стоят пред планинските региони. Гласувах „за“ резолюцията, защото считам, че ЕС трябва
да предприеме ефективни действия, основавани на солидарност, за да се осигури, първо и
най-важно, достъпът на местните жители до здравни и образователни услуги, както и да се
използва туристическият и икономическият потенциал, който имат европейските планини,
с цел създаване на работни места, без да се нарушава баланса на околната среда.

Proinsias De Rossa (S&D),    в писмена форма. – (EN) Принципът за териториално
сближаване беше консолидиран в разпоредбите относно структурните фондове за периода
2007-2013 г. и е една от новите основни цели на Европейския съюз, въведена от Договора
от Лисабон и насочена към хармоничното му развитие чрез намаляване на регионалните
различия и отстраняване на пречките за развитие, включително пречките, свързани с
неблагоприятни климатични и географски условия. В резолюцията се счита, че планинските
региони, островите и слабо населените райони представляват хомогенна група региони и
че споделят някои важни общи характеристики, които ги разграничават от останалите
региони; че си заслужава за тях да бъдат разработени конкретни програми за регионално
развитие и във връзка с това се подчертава също така особеното положение на островните
държави-членки, разположени в периферните райони на Съюза. Действително бих могъл
да добавя проблемите на рибарските и селските общности, включително тези от островите
отвъд западния бряг на Ирландия, включително брега край Донегал. В резолюцията също
така се призовава за включване на конкретна интегрирана и гъвкава европейска политическа
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рамка за третиране на планинските региони, островите и слабо населените райони въз
основа на техните споделени характеристики.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за
резолюция относно европейската стратегия за икономическо и социално развитие на
планинските региони, островите и слабо населените райони, защото са необходими
специфични мерки, насочени към преодоляване на недостатъците и за разработване
потенциала на тези региони в съответствие с целта за териториално сближаване, въведена
от Договора от Лисабон.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) От всички регионални асиметрии и различия
в рамките на Европейския съюз едно положение, което заслужава специално отношение,
е това на планинските региони, островите и слабо населените райони. Тези региони са
изправени пред специфични затруднения във връзка с географските и демографските си
параметри и именно поради тази причина заслужават да бъдат третирани по различен начин
от политиката на сближаване и регионално развитие.

Политиките на сближаване, заложени в Договорите, не могат да бъдат само политическа
цел, отразена в законодателствата на ЕС. Те трябва да бъдат конкретни, обективни политики,
разработени с цел постигане на устойчиво развитие на всички региони, включително онези,
които поради природни причини имат по-големи затруднения и териториално са
по-отдалечени (в случая с островите) или по-недостъпни (в случая с планинските региони).

Този въпрос е особено важен за мен като португалец и затова се надявам, че Комисията ще
приеме резолюцията и ще премине към изпълнение на предложенията, направени в нея.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Във въпросната резолюция можеше
да бъдат представени накратко указания и препоръки, имащи отношение към региони със
структурни и географски ограничения, които пречат на тяхното икономическо и социално
развитие. Но тя едва докосва повърхността и изобщо не засяга наистина важните неща в
анализа си по въпроса.

Като в резолюцията се споменава само териториалното сближаване, се подминава важността
на основния стълб на икономическото и социалното развитие: икономическото и социалното
сближаване. Документът „приветства включването на териториалното сближаване като
нова цел на Съюза“ – което е разпоредба, съдържаща се в Договора от Лисабон.

Както вече неведнъж посочихме, новите цели на сближаване трябва да бъдат подкрепени
с достатъчно нови финансови ресурси, за да не се допусне да се превърнат в „мъртви букви“
от Договорите или гола пропаганда. Това не се случи. Средствата, отделяни понастоящем
за целите на конвергенцията, се доказаха като недостатъчни и политиките, следвани от ЕС,
изостриха досегашните асиметрии, вместо да ги поправят.

Въпреки че планинските региони, островите и слабо населените райони имат общи
ограничения и недостатъци, всеки от тях трябва да е обект на специфично третиране в
съответствие с различията и конкретните свойства, които те имат. Можем само да съжаляваме,
че най-отдалечените региони изобщо не са конкретно упоменати.

Salvatore Iacolino (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на резолюцията
относно европейската стратегия за икономическо и социално развитие на планинските
региони, островите и слабо населените райони, защото считам, че е важно отново да се
повдигне въпросът за териториално сближаване и хармонично развитие на всички географски
действителности, които образуват Европейския съюз.
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Считам, че само по-добрата координация и засиленото сътрудничество между европейските
институции, държавите-членки и местните органи може да направи конкурентоспособни
необлагодетелстваните в географско и демографско отношение територии. Необходимо е
също така да не забравяме спецификата на всеки регион, за да бъдат разпределени ефективно
ресурсите за регионално развитие. По-специално, Европейският съюз трябва да се погрижи
за островите, за да ги измъкне от маргиналността, която често е свързана с островното
положение.

За тази цел в политиката на сближаване следва да се използват и други политики, които
могат да имат значително въздействие върху бъдещето на тези територии. Например, бих
посочил въпроса за средствата за регулиране на потока на мигрантите, които на острови
като Сицилия имат значим ефект върху социално-икономическото развитие на региона.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE),    в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на
параграф 3 (изменение 1, внесено от групата на Зелените/Европейски свободен алианс)
защото мисля, че БВП следва да бъде един от основните критерии, а не единственият
критерий, по който се определя допустимостта за получаване на помощ по линия на
регионалната политика.

Гласувах „против“ първата част на параграф 4 и „за“ втората част защото мисля, че за
регионалната политика по отношение на планинските региони, островите и слабо населените
райони е необходима законова и финансова рамка.

Erminia Mazzoni (PPE),    в писмена форма. – (IT) Определянето на европейска стратегия
за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и слабо населените
райони навременно повдига въпроса за приспособяване на мерките за прилагане на
политиката на сближаване въз основа на оценката на допълнителен критерий, „територията“.
По мое мнение, тази намеса успява да насърчи „конкретното внимание“ към региони с
териториални особености, въведено с член 174 от Договора за функционирането на
Европейския съюз, без обаче да се компрометира основната роля на брутния вътрешен
продукт на глава от населението като ориентир при разпределението на средствата.

Целта на изявлението на Комисията, наред с другото, е да се опрости организацията на
управлението, иначе би възникнал риск да се похаби ефикасността на европейските мерки
за намеса. Но това трябваше да е придружено от по-смел опит за облекчаване контролните
процедури, които наистина спъват функционалността на системата.

Прозрачността на разходите не е цел, от която можем да се откажем, но тя трябва да бъде
постигната чрез по-малко бюрократична система за контрол, която е по-добре пригодена
да отговаря на потребностите на система, която все още не е хармонизирана, така че да не
създава неравенства между европейските държави.

Nuno Melo (PPE),    в писмена форма. – (PT) Влизането в сила на Договора от Лисабон
направи принципа за териториално сближаване още по-преобладаващ и разкри конкретна
загриженост по повод на асиметриите, съществуващи между различните региони.
Планинските региони, островите и слабо населените райони следва да се ползват със
специалния статут, който им позволява да преодоляват присъщите си ограничения.
Следователно за да бъдат по-добре адаптирани тези региони, е от съществено значение да
има европейска стратегия, подкрепяща социалното и икономическо развитие на
най-необлагодетелстваните региони; това следва да бъде направено чрез използване на
специфични програми, които позволяват на регионите да преодолеят своята изостаналост.
Ето защо гласувах по този начин.
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Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) В различни документи постоянно се
подчертава, че селските райони, най-отдалечените региони и в този случай планинските
региони, островите и слабо населените райони, изискват специална стратегия или дори
субсидии. В същото време обаче се предприемат многобройни мерки, които ускоряват
напускането на тези райони. Само трябва да погледнем инфраструктурните проблеми като
обществен транспорт или пощенски услуги, поради които отделните региони все повече
биват изолирани от външния свят и обитателите трябва да прибягват до частни автомобили
и подобни решения. Ако не желаем да има изоставени площи земя, лишени от обитатели,
не е достатъчно да субсидираме тези райони поотделно, като например във връзка с
опазването на забележителности. Вместо това трябва да бъде намерен постоянен баланс
между географските и икономическите пречки. Имайки това предвид, идеите, съдържащи
се в предложението за резолюция, трябва да бъдат подкрепени.

Franz Obermayr (NI),    в писмена форма. – (DE) Планински региони има из целия ЕС и
типичното за тях, и по-специално за Алпийския регион, е насочеността към селско и горско
стопанство. Възникват проблеми, между другото, вследствие на все повече застаряващото
население, както и проблеми във връзка с инфраструктурата, достъпността и наличието на
услуги. По-специално земеделските стопани в планинските региони, са под голямо
напрежение, тъй като разходите им са високи, а доходите относително ниски. Но те играят
много важна роля за запазването на пейзажа, устойчивото управление, производството на
биологични храни и туризма в Алпите. Трябва да се отдаде дължимото признание в това
отношение, а специфичните проблеми на планинските региони трябва да бъдат проучени.
ЕС трябва да направи необходимото за съхраняване бъдещето на планинското селско
стопанство, а оттук и на целия Алпийски регион. Поради това аз гласувах в подкрепа на
доклада.

Robert Rochefort (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Поради своите характеристики
планинските райони са изправени пред специфични предизвикателства, включително,
по-конкретно, бързо застаряващо население, затруднения при транспорта и енергийните
доставки и липса на регионална интеграция. Като представител на френския Югозападен
избирателен район в Европейския парламент и тъй като съм особено чувствителен към
проблемите, пред който са изправени райони от Пиренеите, аз гласувах „за“ европейската
стратегия за икономическо и социално развитие на планинските региони, островите и слабо
населените райони. По-специално, в текста се призовава за установяване на специфична
европейска политическа рамка за справяне с проблемите, пред които са изправени тези
райони, с цел да им се даде възможност по-добре да преодоляват трайните си недостатъци
и да адаптира техния модел на развитие така, че да се използват най-пълноценно техните
предимства. Освен това в него се призовава за по-добра координация между четирите
структурни фонда, Кохезионния фонд и другите европейски финансови инструменти, за да
се увеличи до максимум тяхната ефикасност, а оттам да се улесни икономическото развитие
на тези райони. Аз подкрепям тези цели.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) ЕП даде силна подкрепа
на тази резолюция, с която ние приветстваме включването на териториалното сближаване
като нова цел на Съюза, както и новия член 174. С неговото приемане ЕП е на мнение, че
разпоредбите на член 174 следва да намерят практически израз в разработването на
специфични стратегии за развитие и конкретни мерки, насочени към преодоляване на
неблагоприятните условия и използване на потенциала на тези региони; и счита, че
планинските региони, островите и слабо населените райони представляват хомогенна група
региони и че споделят някои важни общи характеристики, които ги разграничават от
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останалите региони; изразява увереност, че за тях си заслужава да бъдат разработени
конкретни програми за регионално развитие; в тази връзка подчертава също така особеното
положение на островните държави-членки, разположени в периферните райони на Съюза.

Oreste Rossi (EFD),    в писмена форма. – (IT) Подкрепяме изявлението, защото е важно
да определим една съвместна европейска стратегия за икономическо развитие на планинските
региони, островите и слабо населените райони. Следва да насърчаваме инициативи по
модела на Еврорегион, който обхваща зони с общи интереси между Италия и Франция.
Именно заради географското си положение периферните зони създават затруднения за
хората, живеещи там, но за икономиката на Европа е важно да ги запазим и защитим като
важни райони от природна гледна точка.

Debora Serracchiani (S&D),    в писмена форма. – (IT) Аз гласувах в подкрепа на тази
резолюция, защото считам, че е необходимо на равнище на ЕС да има специфична европейска
стратегия за развитие на планинските и островните региони: стратегия, която да взема под
внимание аспекти като подпомагане на икономиката и структурите, политиката по заетостта,
опазването на природните богатства, гражданска защита политиката за околната среда и
енергетиката.

Принципът на териториалното сближаване е една от основните цели на Европейския съюз,
въведена от Договора от Лисабон с цел намаляване на регионалните различия и отстраняване
на природните или географски пречки. За да се осъществи това, са необходими конкретни
действия и специфични стратегии за развитие. Необходимо е да се създадат еднакви
възможности между тези региони и останалата част от Европейския съюз. Една такава
възможност може да бъде насърчаването на устойчивия туризъм в планинските региони,
създавайки по този начин една важна основа за поминъка на жителите на тези райони.
Освен това същата тази декларация от Мадрид на европейските министри от 15 април 2010 г.
набляга на по-ефективната координация на мерките, прилагани по отношение на политиката
в туризма и на рекламата, насочена към по-новаторски, устойчив и социален туризъм в
Европа.

Nuno Teixeira (PPE),    в писмена форма. – (PT) В Европейския съюз има много регионални
различия, свързани с равнищата на развитие. Като израз на европейска солидарност, целта
за териториално сближаване е насочена към преодоляване на тези различия и към
насърчаване на хармонично развитие чрез финансови средства за структурно приспособяване
на различни отраслови политики към специфичната природа на всеки регион.

Планинските региони, островите и слабо населените райони са региони в особено
необлагодетелствано положение и тяхното социално и икономическо развитие е под
влиянието на природните и географските им характеристики. Поради това е важно да им
обърнем специално внимание не на последно място чрез отчитане на различни показатели
за развитие в допълнение към брутния вътрешен продукт, които надлежно отразяват
специфичните особености на всеки регион; чрез елиминиране на строгите критерии за
допустимост в програмите за трансгранично сътрудничество, чрез координиране на
различните източници на финансиране и чрез развиване на вертикален подход, включващ
всички нива на управление.

В този смисъл същите съображения подсказват, че и най-отдалечените региони, които имат
някои сходни черти с тези региони, също заслужават предложенията, съдържащи се в тази
резолюция, да се прилагат и за тях, според специфичната природа на конкретно разглеждания
регион.
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Joachim Zeller (PPE),    в писмена форма. – (DE) Не гласувах за предложението за
резолюция, защото считам, че в момента виждаме да се надига вълна от „стратегии“ – за
река Дунав, за Балтийско море, за Черно море и за Средиземноморието, за борба с
изменението на климата и други подобни въпроси – до такава степен, че скоро ще ни трябва
стратегия за стратегиите, ако искаме да запазим общ поглед върху всички тях. Подкрепата
за отдалечените райони беше включена дори в Договора от Лисабон и поради това има свой
собствен принцип на правото, както и е специален обект на внимание на политиката на
сближаване, подкрепена от многобройни инициативи на Комисията и от решения, взети
от Съвета и Парламента. Това, от което се нуждаем, са ясни решения на европейско равнище
за продължаване на политиката на сближаване и регионалната политика след 2013 г. По
този начин подкрепата за планинските региони, островите и слабо населените райони също
ще бъде взета под внимание. Не ни трябва обаче порой от предложения за резолюции по
отделни въпроси, които всъщност само подкопават действителната цел и за които в момента
няма правно основание.

7. Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола

(Заседанието, прекъснато в 13,30 ч., се възобновява в 15,00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

8. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

9. Недостатъци в областта на защитата на правата на човека и правосъдието в
Демократична република Конго (разискване)

Председател.   – Следващата точка е изявлението относно недостатъците в областта на
защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго.

Като върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност, заместник-председателят на Комисията г-жа Аштън отговаря за този въпрос.

Тъй като тя няма възможност да присъства на днешното заседание, от нейно име ще се
изкаже г-н Шастел.

Оливие Шастел,    от името на Катрин Аштън (заместник-председател на Комисията
и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност). – (FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, аз наистина
имам честта да взема думата пред вас от името на върховния представител баронеса Аштън.

Бих искал открито (разбира се, от нейно име) да ви уверя, че Европейският съюз е загрижен
относно състоянието на правата на човека в Демократична република Конго, както и че
осъжда влошаването на положението, в което се намират активистите за правата на човека
в държавата, както се вижда от неотдавнашните нападения над тях. В контекста на тази
загриженост въпросът за сексуалното насилие взема особено тревожни размери.

Демократична република Конго действително се намира на ръба и освен това все още е
обхваната от конфликти, които, макар и ограничени, са катастрофални за народа. Всъщност
тя трябва да извърши значителен обем работа, за да може успешно да се възстанови. Очевидно
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всички проблеми, пред които е изправена държавата, могат да забавят този процес в контекста
на тежките обстоятелства, но не е възможно всички те да бъдат обяснени и оправдани.

В своя доклад от 8 март седемте независими експерти на Организацията на обединените
нации осъдиха липсата на напредък по отношение на състоянието на правата на човека в
държавата и по-конкретно отбелязаха, че правителството следва да ускори усилията си.
Защитата на правата и безопасността на хората в най-широк смисъл е най-важната
отговорност на държавата. Ето защо това трябва да бъдат главните приоритети в стремежа
към преустройване и укрепване на принципите на правовата държава в Демократична
република Конго.

Преди няколко седмици хората в град Лувунджи в провинция Северно Киву в източната
част на Демократична република Конго още веднъж станаха свидетели или жертви на
позорни групови изнасилвания, извършвани в продължение на дни от престъпни банди,
бунтовници от Демократичните сили за освобождение на Руанда (FDLR) и техните местни
съюзници – „май-май“. Последните цифри, с които разполагаме и които са потвърдени от
Организацията на обединените нации, сочат най-малко 500 жертви.

Тази трагедия, която за съжаление е само една от многото, трябва категорично да накара
органите да увеличат усилията си, за да защитят по-добре цивилното население, да постигнат
политически споразумения, които да доведат до стабилност в региона и по такъв начин да
премахнат злосторните елементи, подлагащи провинция Киву на терор. Трагедията също
така очертава по възможно най-лош начин обема на работата, която предстои да се извърши
преди окончателното постигане на напредък по основните въпроси като реформа в областта
на сигурността, без каквато принципите на правовата държава не могат да укрепнат.

Наистина е немислимо конгоанското правителство да може да си възвърне контрола над
своите територии без армия, полиция или без добре регулирана съдебна система с добре
обучени и платени кадри. Ако Демократична република Конго трябва да поеме своите
отговорности и направи това на всички равнища, международната общност ще трябва да
направи същото. Генералният секретар на ООН г-н Бан Ки Мун съвсем правилно е преценил
това, тъй като беше предприето разследване относно причините за неспособността на
мисията на ООН в ДР Конго (MONUSCO) да действа, като се има предвид, че нейният
мандат се състои в оказване на защита на населението. Да се надяваме, че в резултат на това
MONUSCO ще стане по-силна, защото тя все още има да играе много важна роля там.

Освен това трябва да си зададем следния въпрос: какво могат да направят европейските и
международните съдилища? Специалният представител към генералния секретар на ООН
по въпросите на сексуалното насилие при въоръжени конфликти г-жа Валстрьом призовава
за привличане под отговорност на извършителите. Ние напълно подкрепяме този призив,
който е в съответствие със съвместното изявление от 27 август 2010 г. на върховния
представител Катрин Аштън и на члена на Европейската комисия Андрис Пиебалгс,
отговарящ за развитието.

Казвайки това ще посоча, че трагедията в Лувунджи повдигна един общ въпрос – този за
безнаказаността. Бунтовниците наистина не са единствените, които извършват престъпления.
Ние открихме също толкова осъдително поведение и сред правоприлагащите органи. Ето
защо истинското предизвикателство в Демократична република Конго са съдебните
институции на държавата. Очевидно е, че голямата част от усилията, които ще се направят,
могат да бъдат замислени единствено в рамките на дългосрочни действия. Ние обаче не
трябва да забравяме факта, че в борбата срещу безнаказаността, както и във всички други
случаи, хората обикновено очакват примерите да дойдат от върха.
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На тази основа нека да спомена само още един случай – разследването на убийството на
активиста за права на човека г-н Floribert Chebeya Bahiziren, което се извършва в момента.
Това несъмнено е случай от принципно значение, защото символизира вътрешните
противоречия, пред които е изправена ДР Конго.

От само себе си се разбира, че Европейският съюз следи случая много внимателно и след
смъртта на този активист за права на човека, Съюзът чрез върховния представител Катрин
Аштън призова органите на Демократична република Конго да хвърлят светлина върху
случилото се.

В заключение бих искал да посоча колко много Европейският съюз подкрепя и ще
продължава да подкрепя Демократична република Конго в борбата за справедливост и
срещу безнаказаността. Затова подкрепата на международната общност, и особено на
Европейския съюз и неговите държави-членки, в изборния процес между 2011 и 2013 г.
ще бъде от особено значение за създаването на политическа среда, основана на демократични
принципи и на принципите на правовата държава.

Освен това ние официално подкрепихме в рамките на Организацията на обединените нации
назначаването на независим експерт в Съвета по правата на човека, който да подкрепя
усилията на конгоанското правителство в тази насока. За съжаление, нашите усилия все
още не са довели до никакъв резултат. Надяваме се, че ще можем да продължим разговорите
с конгоанските органи с оглед да постигнем напредък на този фронт.

Европейският съюз в частност ще продължи да полага усилия за сътрудничество в области
като правосъдие, поддържане на реда, отбрана, права на човека и, разбира се, оказване на
подкрепа на жертвите. Европейският съюз е готов да засили тази дейност в рамките на един
истински диалог с Демократична република Конго.

Filip Kaczmarek,    от името на групата PPE. – (PL) Една от най-сериозните хуманитарни
кризи през последните години е тази в Демократична република Конго. Въпреки че сами
по себе си са ужасни, изнасилванията, извършени в края на юли и началото на август, са
само единичен епизод от цяла поредица от трагични събития. Всеки месец над 1 000 жени
стават жертва на изнасилвания в ДР Конго, а десетки хиляди деца са мобилизирани като
войници. Сексуалното насилие е използвано като метод за тероризиране и наказване на
хора, живеещи в ДР Конго, които не подкрепят „правилната страна“ в конфликта.
Сексуалното насилие е толкова широко разпространено, че организацията „Лекари без
граници“ твърди, че 75% от всички изнасилвания в целия свят се извършват в източната
част на ДР Конго.

Проблемът включва и факта, че най-големите мироопазващи сили на ООН в света –
MONUSCO, вършат много малко, за да държат това явление под контрол. Споровете относно
времето, когато MONUSCO са научили за тези последни изнасилвания – пет дни, две
седмици или една седмица след като са били извършени, са неприемливи. На 10 мили от
мястото на изнасилванията е имало лагер на мироопазващите сили, а основният метод за
предотвратяване на сексуално насилие, използван от ООН, е поставяне на надписи по
сградите, на които пише, че изнасилването е нечовешко. Още по-лошото е, че преди няколко
години войници от самите мироопазващи сили на ООН бяха замесени в скандал, свързан
със сексуално насилие и бяха обвинени например, че принуждавали насилствено млади
момичета да проституират. Възможно е проблемът да е дори още по-дълбок и всъщност
MONUSCO да нямат волята да се борят с това пагубно явление.
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Европейският съюз трябва да бъде непоколебим по този въпрос. Той трябва да насочи
усилията си към оказване на помощ на жертвите. Въпросът е неотложен, защото в началото
на декември в Киншаса ще се проведе сесия на Съвместната парламентарна асамблея на
държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и Европейския съюз и
тази своеобразна култура на безнаказаност и безпомощност – съгласен съм с белгийското
председателство – трябва да приключи, защото трябва да можем се гледаме в очите.

Véronique De Keyser,    от името на групата S&D. – (FR) Г-н председател, тук не е
възможно да говорим от името на жените, станали жертва на изнасилване, които са загубили
достойнството си, на осакатените невръстни деца, на бременните жени, чиито кореми са
били разпорени, на възрастните жени, които са били насилвани с щикове, забити във
влагалището, и за всички онези жени, чиито тела – за техен срам, но преди всичко за наш
– са се превърнали в опустошено бойно поле.

Не е възможно да говорим от името на децата, които са били вербувани в милицията и
принудени да пребиват с тояги до смърт възрастни хора и деца като тях и които също така
са се превърнали в истински сексуални роби. Сексуалният геноцид, който продължава да
се извършва задкулисно в ДР Конго и да взема десетки хиляди жертви всяка година, е
неописуем. Той наистина не подлежи на описание.

Ясно е обаче, че всички инструменти като законодателни текстове, проекти на реформи за
въоръжените сили, международни мисии, финансова помощ и мобилизиране на цялата
Общност са налице, но безнаказаността продължава – ужасяваща безнаказаност, при която
престъпник като Bosco Ntaganda не само че не е наказан, но си е намерил важна работа в
конгоанската администрация. Ние искаме да бъде раздадена справедливост. Културата на
безнаказаност не може да продължава само с цел нещата да бъдат уталожени.

Какво точно означава такива престъпления да бъдат съдени? Означава провеждане на
разследвания, реформиране на съдебната система, подобаващо заплащане на войниците и
даване под съд на виновните страни, включително тези, които са били подстрекатели на
кланетата, без значение колко високи постове заемат. За нашите собствени държави това
означава също така да не снабдяваме бунтовниците и техните наемници с оръжия и да не
участваме с тях в съмнителни сделки и незаконна търговия с полезни изкопаеми. Ето защо
ние подкрепяме г-жа Валстрьом и призоваваме Комисията да проучи възможността за
създаване на европейски закон, който да се основава на новоприетия закон на САЩ за
„полезните изкопаеми от зони на конфликт“ в ДР Конго. Това означава, че ние няма повече
да се примиряваме с това нашите мобилни телефони, компютри и хибридни автомобили
да бъдат произвеждани със суровини, които се продават незаконно и се добиват в зони на
конфликт. Тези суровини са кървави, точно като кървавите диаманти. Освен това нашите
отношения с конгоанското правителство ще зависят, господа президенти, от начина, по
който се прилага политиката на нулева търпимост към насилието спрямо жените – политика,
която, трябва да добавя, е въведена от самото конгоанско правителство.

(Ръкопляскания)

Charles Goerens,    от името на групата ALDE. – (FR) Благодаря Ви, г-н председател.
Съжалявам, че ще кажа това, но предвид малкия напредък, постигнат в Демократична
република Конго (ДР Конго), ние трябва да осъдим сериозните пречки и неуспехи. В тази
държава е необходимо да се извърши всичко или почти всичко.

Вместо да бъдат в положение да гарантират стабилност в тази осакатена държава,
представителите на Организацията на обединените нации в ДР Конго трябва да докладват
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за изключително сериозни нарушения на правата на човека. В този случай не става въпрос
за няколко необичайни акта на насилие, извършени от няколко лица с отклонения, което
само по себе си би било абсолютно осъдително. Не, това, което се случва в ДР Конго, не се
свежда до няколко отделни граждани, изложени без никаква защита на извършителите на
сексуално насилие. Страхувам се да кажа, че в този случай имаме работа с явление, което
не засяга само отделни лица.

И наистина информацията в подкрепа на събитията, които се случиха в ДР Конго между
30 юли и 4 август, поставя тези престъпления на други везни. Атул Кхаре, помощник главен
секретар на Организацията на обединените нации по въпросите на мироопазването, е
потвърдил, че около 500 души – жени, деца, сред които и невръстни, са станали жертва на
изнасилвания.

Ние не можем повече само да осъждаме тези отвратителни престъпления, а трябва да отидем
по-нататък и да открием отговорните за тях и да ги предадем на съда, да задържим
потенциалните престъпници, но също така да се заемем с причините и със средата и
условията, при които могат да се случат много повече инциденти като тези, които осъждаме.

Повдигането на въпроса за причините в никакъв случай не следва да се тълкува като
смекчаващо обстоятелство за извършителите на сексуално насилие. За справяне с всички
тези предизвикателства определено е необходим отговор от страна на военните и полицията,
поне в краткосрочен план. Необходими са обаче и други отговори. Всъщност ние имаме
работа с криза на държавата. Аз внимателно подбирам думите си – ние имаме работа с криза
в държава, която повече не може да изпълнява своите суверенни функции, включително,
както се вижда, да гарантира сигурност, на каквато гражданите на всички други държави
се радват.

Отговорът трябва да дойде едновременно от ДР Конго, Африканския съюз, Организацията
на обединените нации и международната общност. Относно елементите, съставляващи
решенията на проблемите, пред които е изправено конгоанското население, нищо не може
да замести отговорността на органите на ДР Конго. Едновременно с това обаче ние трябва
да сме до тях и да ги подкрепяме.

Isabelle Durant,    от името на групата Verts/ALE. – (FR) Г-н председател, аз мога само
да се съглася с казаното, особено със забележките на De Keyser, която направи много ярко
и сурово описание на насилието, извършвано спрямо жени. Истина е, че във всички доклади
се казва същото. Случаите на насилие са непоносими и нетърпими – и индивидуалните, и
преди всичко, груповите. Освен това, с всички актове на насилие очевидно се цели
прочистване, унижаване и, в крайна сметка, унищожение на населението чрез лишаването
му от достойнство и от смисъла да живее.

Затова, поради всички тези причини аз считам, че ние трябва да реагираме дори по-твърдо.
Положението в ДР Конго сега наистина е по-трудно на всички фронтове, не само по
отношение на актовете на насилие спрямо жени, но също така и на други фронтове. Г-н
Шастел, Вие говорихте относно всекидневния живот на безброй много конгоанци, общо
по въпроса за правата на човека, а не само за правата на жените, и относно защитниците на
правата на човека. Бих искала да кажа, че виждам пряка връзка, очевидно, между насилието
спрямо жените и поредицата престъпления, които все още остават безнаказани.

Ограбването на природните богатства все още в голяма степен остава безнаказано. Беше
споменато всъщност американското законодателство, от което тук в Европа бихме могли
да почерпим идеи. Аз обаче считам, че въпросът за безнаказаното ограбване на природни
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богатства също е от решаваща важност. От решаваща важност е, защото сега дори мярката,
която конгоанският президент г-н Кабила предприе за налагане на забрана върху износа
им, в крайна сметка се оказва много вредна, особено за всички дребни копачи, които
преживяват единствено с това. Вредна е, защото фактически не върши никаква работа. Тази
мярка е нещо като параван, тъй като ние много добре знаем, че конгоанските въоръжени
сили, или поне някои от тях, са свързани не само с изнасилването на жени, но и с
плячкосването на природни богатства и със свързаната с него корупция.

В такъв случай от значение са не само законите или решенията на правителството, но също
и способността да бъдат прилагани и изпълнявани. За правителството е важно да може да
упражнява своите правомощия.

Преди да приключа, ето защо считам, и много от нас скоро ще бъдат в Киншаса, за да се
срещнат с представителите на държавите от АКТБ, че за да подпомогнем и подкрепим
полезните и положителни сили в ДР Конго, било то правителствени, на местната общност,
в защита на правата на човека или други сили, ние ще изпратим двойно послание: послание
за подкрепа на тези, които искат да развият култура на правосъдие и борба с безнаказаността,
а също така и послание относно политическите сили и тяхната способност да се въоръжат
със средства за гарантиране на истинско управление на всички етапи, а именно, при
създаването на сигурност, прилагане на законите, изпълняване на редица решения и, в
крайна сметка, изграждане на доверие в тези, които са избрани. Истина е, че четири години
след изборите, които ние всички искахме, финансирахме и подкрепихме, важно е не само
да осъждаме, но също така и да подкрепяме всяко действие, което ще създаде възможност
за реално, конкретно упражняване на правомощията на правителството и демокрацията
най-общо. Считам освен това, че насилието спрямо жени и спрямо защитници на правата
на човека са два изключително важни аспекта.

В заключение ще кажа, че съдебният процес срещу отговорните за смъртта на г-н Chebeya
ще се състои по принцип през септември. С оглед на страданията на неговото семейство
считам, че ние действително трябва да обърнем много сериозно внимание, за да гарантираме,
че този процес наистина е символ на желанието за решение на проблема.

Charles Tannock,    от името на групата ECR. – (EN) Г-н председател, Демократична
република Конго (ДР Конго) нито е демократична, според начина, по който разбираме
термина в Европейския съюз, нито е ефективно действаща република, което отчасти се
дължи на огромната й територия, недобре защитените й граници и лошата й инфраструктура,
което превръща демократичното управление в голямо изпитание.

Слабостта на ДР Конго като национална държава обаче се дължи също така на десетилетията,
изпълнени с корупция, политически репресии и произволни военни конфликти както
вътрешни, така и със съседните държави, при които се извършват брутални престъпления
като масовите изнасилвания. Влошаването на положението започна по време на
клептократичния и непоносим режим на Мобуту и продължава до днес. Президентът Кабила
поне проведе общи избори, за да създаде впечатление пред външния свят, че започва
демократична реформа, но всъщност той контролира всички лостове на властта и особено
достъпа до огромните природни богатства на страната.

Засилващият се интерес на някои държави, особено на Китай, към разработване на тези
богатства, насърчи режима на Кабила да пренебрегне отговорностите си относно правата
на човека и принципите на правовата държава. Самата държава Китай има плачевна
репутация по отношение на правата на човека и в ООН тя всъщност защитава действията
на държави като ДР Конго, с които извършва търговия. Затова за мен не е изненада, че и в
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трите съдебни процеса, които в момента се провеждат в Международния наказателен съд,
са замесени граждани на ДР Конго.

Независимо от това тревожно положение, Африканският съюз отказва да осъди Кабила или
да окаже натиск върху него за спазване на неговите конституционни задължения. Похвално
за Европейския съюз е, че няма такива колебания и аз приветствам твърдия подход, предприет
от върховния представител баронеса Аштън.

Накрая искам да повторя призива, който вече няколко пъти отправих в Парламента, за
разширяване на процеса Кимбърли, за да бъдат обхванати и други основни природни
богатства в Африка. Нарушенията на правата на човека в Африка, които за съжаление са
толкова масови, често са свързани с конкуренция за контрол върху природните богатства.
Процесът Кимбърли беше до голяма степен успешен за намаляване на търговията с
конфликтни или кървави диаманти и аз се надявам, че подобен подход ще бъде обмислен
и за други добивни производства.

Marie-Christine Vergiat,    от името на групата GUE/NGL. – (FR) Г-н председател,
Парламентът още веднъж разглежда трудния въпрос относно положението в Демократична
република Конго (ДР Конго), което изглежда, че постоянно се влошава.

През юни приехме резолюция, с която осъдихме убийството на Floribert Chebeya, и
изразихме загриженост относно изчезването на Fidèle Bazana Edadi. Оттогава и друг
защитник на правата на човека, Salvator Muhindo Vunoka, беше убит. Г-н министър, можете
да добавите и него към Вашия списък. Това лято бяха извършени групови изнасилвания на
няколкостотин души, преди ООН да вземе решение да действа.

Трябва да се каже, че мироопазващите сили на ООН (MONUSCO), които са в ДР Конго, за
да оказват защита на цивилни лица, служители на хуманитарни организации и
правозащитници и за да помогнат за справяне с безнаказаността, се намираха само на няколко
километра от мястото, където се извършваха изнасилванията, и не предприеха никакви
действия.

Самият Бан Ки Мун се противопостави на пасивността на войските на MONUSCO.
Конгоанското правителство най-накрая беше призовано от служители на ООН. Очакваше
се в началото на октомври да бъде публикуван нов доклад относно извършеното насилие,
но относно насилието, извършено през периода между 1996 и 2003 г. Каква загуба на
време! Колко жертви още трябва да бъдат убити, изнасилени и изтезавани? Колко деца още
трябва насилствено да бъдат призовани на задължителна военна служба, преди
международната общност да обърне внимание на положението и да предприеме съответните
действия?

Иска ми се да попитам какво прави Европа. В ДР Конго са инвестирани огромни суми.
Мисията на ЕС за реформа в сектора на сигурността (EUSEC) и полицейската мисия на
Европейския съюз (EUPOL) присъстват там. В допълнение към хуманитарната помощ, една
от най-важните цели на Европейския съюз на хартия е да обучава силите за сигурност и да
помага за реформиране на сектора на сигурността в държавата.

Какви са резултатите от тези политики? Демократична република Конго е голяма държава,
третата по големина в Африка от гледна точка на населението. Тя е държава с огромен
потенциал на богатства, но 80% от населението живее под линията на бедността. Което е
по-лошо, то става все по-бедно поради дълбоко загнездената корупция.
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Има още едно нещо, което бих искала да Ви попитам: колко дълго още смятаме да
позволяваме да продължава това положение на безнаказаност? Както казахте, г-н министър,
ние знаем, че силите за сигурност също участват в насилието. Не смятате ли, че е време да
заемем различна позиция?

Предполагам, че нещата не са еднозначни в Съвета на министрите, в който няколко големи
европейски държави или най-малкото техните политически представители, за чийто
ангажимент по отношение на правата на човека ние всички знаем, реално не са склонни на
истинска намеса, защото са способни да постелят червения килим за г-н Кабила.

Ето защо Вие можете да разчитате на Европейския парламент да вземе необходимите мерки
и моля, спрете да разрешавате икономическите интереси на тези неколцина да доминират,
без да се замисляте за цивилното население, което не може да издържа повече.

Bastiaan Belder,    от името на групата EFD. – (NL) Г-н председател, през 2010 г. се
навършват 50 години от независимостта на Конго. Като погледнем назад ще видим, че всички
тези 50 години до днешния ден са позорно опетнени с кръв.

Ужасните събития в района на Северно Киву през изминалото лято потвърждават това.
Когато четем, че 25 войници от мисията на ООН е следвало да ги предотвратят, ние си
задаваме също така и въпроса за логистиката. Двадесет хиляди войници на ООН със
специалисти и експерти, които твърдят, че са необходими най-малко 60 000 за поддържане
на някакъв ред – какъв проблем!

Аз имам следния въпрос към Съвета и Комисията: какви усилия точно са положили мисиите
EUSEC и EUPOL в Северно и Южно Киву, за да засилят сигурността за местното население
и да дадат под съд извършителите на зверствата през това лято?

Безредиците стават точно там, където се намират най-богатите находища на природни
богатства в ДР Конго. Според неотдавнашни твърдения на някои източници капацитетът
на конгоанските мини се изчислява на 24 млрд. щатски долара. Според публикуван в пресата
доклад на конгоанското правителство в началото на септември добивната дейност в Киву
е била незабавно прекратена, защото мините са били незаконно експлоатирани от въоръжени
групировки, понякога подкрепяни от правителствените органи. На пръв поглед това е добро
начало, но как става привеждането в сила? Носят се обаче и слухове, че конгоанското
правителство изземва проекти в добивната промишленост, само за да ги продава на своите
собствени чуждестранни търговски партньори.

Моите въпроси към Съвета са следните. Какво влияние могат да упражнят действащите на
място мисии на ЕС, за да ограничат незаконната добивна дейност? Освен това, можете ли
да потвърдите, че незаконното използване на мините е спряно и как може да се наложи
спазването на тази забрана, може би с помощта на действащите на място мисии на ЕС?
Искрено се надявам, че Европейският съюз ще работи за подсилване на мисиите на ООН в
държавата, тъй като това е крайно необходимо. Ако не греша, аз тълкувам съобщенията в
пресата като усилия, които в момента конгоанското правителство полага, за да доведе всичко
до край, което би оказало изключително силно въздействие върху страната.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Г-н председател, в настоящото разискване
се споменава, че нарушенията на правата на човека в ДР Конго били неотдавнашно явление
или че това било нещо необичайно в Африка. Нито едното, нито другото – само ако беше
така!
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Спомням си за независимостта на Белгийско Конго през 1960 г., когато още бях ученик.
Помня отвличането и арестуването на Патрис Лумумба само месеци след получаване на
независимостта. Все още ясно си спомням репортажа за него, как беше хвърлен грубо в
каросерията на един камион и никой повече не го видя. Последваха десетилетия на
братоубийствени сблъсъци, водещи до нестабилност, диктатура и гражданска война.

ДР Конго не е специален случай в Африка. По-трудно би било да се открие мирна
демокрация. Ако следвах традиционното „деликатно“ обяснение, трябваше да кажа, че във
водата сигурно има нещо. Има обаче друго обяснение.

В Африка като цяло, ако не и специално в ДР Конго, когато са чертали прави линии на
картите на Африка, колонистите не се взели под внимание различията между отделните
племена и народи. При получаване на независимостта си, всяка държава е имала огромни
вертикални етнически, езикови или религиозни разделения в своята политическа общност,
които винаги са внасяли политическа нестабилност.

Това се отнася както за Белгия, така и за бившето Белгийско Конго. Единствената разлика
е, че Белгия се е спасила от политическото насилие. За съжаление същото не може да се
каже за Босна и Хърватия, където имаше също толкова убийства, ако не и същият, с нищо
неоправдан садизъм.

Ако вертикалните разделения в политическите държави водят до нестабилност, а понякога
и до насилие, защо ние създаваме същите вертикални разделения в Европа чрез
неконтролирана имиграция от Третия свят най-общо и в частност от Африка? Ние не се
задоволихме с това да напуснем Африка, оставяйки след себе си неработещи политически
общества. Сега сме се заели със създаването на същите проблеми в сърцето на Европа.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Ние провеждаме още едно разискване относно положението
в Демократична република Конго, република, която до голяма степен е демократична само
на думи, както каза един от ораторите, в която правата на човека ежедневно се нарушават.
Обсъждаме насилието спрямо най-беззащитните, и по-специално спрямо жените, които са
изнасилвани, а така също и насилието спрямо деца, които са принуждавани да влязат в
армията – незаконната армия. Обсъждаме случаи на изнасилвания, изтезания и убийства.
Обсъждаме насилие, извършителите на което – и това е най-лошото – остават безнаказани,
и обсъждаме насилие, което е толкова широко разпространено, че е трудно дори да се говори
за постигане на някакво културно или друг вид съгласие. Говорим за изнасилвания,
извършвани от партизани, но също и от войници от армията, и от цивилни лица. Говорим
за жени, които няма кой да защити.

Не трябва да забравяме факта, че, колкото и да е парадоксално, ние водим разискване относно
регион, който е един от най-злочестите, но същевременно и един от най-богатите от гледна
точка на природните богатства в Африка и в света. Тези богатства със сигурност са повече
от необходимото за посрещане на всички потребности на хората, които живеят там. Не
трябва да забравяме, че това е допълнителен етап в нещастията, които, според изчисленията,
са стрували живота на десетки хиляди хора през последните десет години и също така
включват около двеста хиляди случая на изнасилване. Можем само да гадаем за колко
случая на изнасилване не е било съобщено.

Това положение предизвиква дълбока загриженост, не на последно място, на заседанията
на подкомисията по правата на човека на Парламента. Възниква и въпросът относно
ефективността на работата на Организацията на обединените нации и относно начина, по
който извършените престъпления както от партизани, така и от други остават безнаказани
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– престъпления, за които трябва да има осъдени. Съдебната система трябва да предприеме
действия. Считам, че срещата на представители на държавите от АКТБ и Европейския
парламент също е чудесна възможност за прекратяване на това нечовешко положение. Тъй
като сме изправени пред криза в държавата ДР Конго, международната общност е тази,
която трябва да поеме инициативата. Нашата роля също така – ролята на Европейския
парламент – е да говорим за това.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Бих искала да благодаря на представителите
на Комисията и на Съвета за тяхното становище относно недостатъците в областта на
защитата на правата на човека и правосъдието в ДР Конго.

Положението наистина е драматично и драстично тежко и считам, че в изказването си моята
колега Véronique De Keyser го описа много добре. Независимо от това обаче, аз бих искала
да обърна внимание на много тревожните доклади от страна на международни и
неправителствени организации. Те всъщност говорят за системни организирани нападения
срещу местните общности под контрола на военни части, с цел изнасилване на местни жени.
Само преди един месец в 13 села бяха изнасилени над 150 жени от цивилното население.
Всичко това, госпожи и господа, се случва само няколко месеца след като Съветът за
сигурност на ООН поднови мандата на своята мисия в ДР Конго с цел оказване на помощ
на правителството за защита на цивилните граждани от нарушения на правата на човека.

Друг парадоксален аспект на това положение е, че сексуално насилие се извършва от всички
страни в конфликта, включително от правителствените сили, което е абсолютно
неприемливо, и затова аз бих искала представителите на европейските институции още
веднъж да упражнят възможно най-голям дипломатически и друг вид натиск, включително
натиск чрез Организацията на обединените нации и нейната мисия в ДР Конго, за да се
сложи край на тези практики. Вие не следва да имате ни най-малко съмнение, че
Европейският парламент ви дава пълната си подкрепа в тази област.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Г-н председател, положението в
Демократична република Конго все още е много тревожно. Особено тревожен е фактът, че
насилието и готовността за прибягване до насилие продължават да се засилват, независимо
от присъствието на Европейския съюз и Организацията на обединените нации. Ангажираме
се с провеждане на различни мисии в ДР Конго в продължение на много години. Ето защо
ние също носим известна отговорност, особено в случая с действията, извършени от
групировки, които ние официално подкрепяме. Има една конгоанска поговорка, която
гласи, че „котката и в манастир да влезе, си остава котка“. Приложена към апарата на
вътрешната сигурност, тя означава, че престъпници могат да бъдат облечени в униформа,
но това не означава, че те няма да извършват повече престъпления – нищо подобно всъщност.
Ето в какво точно се състои нашият проблем. Ние трябва абсолютно ясно да покажем на
конгоанското правителство, че няма да понасяме такова поведение и прикриването на такова
поведение.

Всички в Парламента са съгласни, че положението в ДР Конго се влошава. Ще посоча, че
ние проведохме там мисия за наблюдение на изборите през 2006 г. Едва ли може да се каже,
че оттогава процесът на демократизация в държавата е отбелязал някакъв напредък. Съветът
и Комисията трябва внимателно да обмислят дали да изпращаме там нова пълна мисия и
този път да наблюдаваме изборния процес по различен начин. Считам, че изобщо няма
предпоставки за пълна мисия за наблюдение на изборите. Това би означавало и изпращане
на грешен сигнал на правителство, което системно не зачита правилата, както и препоръките
на Европейския съюз.
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Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Г-н председател, като европейци ние сме отчасти
виновни за нещастието, което наблюдаваме в източната част на ДР Конго. Големите суми
пари, които бунтовниците все още продължават да печелят, продавайки благородни метали
като колтан, използван в производството на телефони и компютри, се дължат на факта, че
ние продължаваме безразборно да ги купуваме.

Държавите в Европа никога не са имали потребност или не са предвиждали приложно поле
за закон, с който се изисква отговорност по веригата за доставки. Забележителен е фактът,
че Съединените американски щати най-накрая направиха точно това. Ние не направихме
нищо – просто защото се страхуваме от конкуренцията от страна на Китай и Съединените
американски щати. И все пак, на какво станахме свидетели миналото лято? Закон, прокаран
в Съединените американски щати, който изисква прозрачност, който изисква от дружествата
да уведомяват за използването на благородни метали от ДР Конго или съседните й държави.
На внушителни компании като Hewlett-Packard и IBM ще им се наложи да се приспособят
към това. Ние следва да последваме примера на Съединените американски щати и да въведем
наш собствен вариант на въпросния закон.

Jan Zahradil (ECR).   – (CS) Г-н председател, тази година е годината на Африка и сега ние
напомняме за големия брой държави, които преди петдесет години спечелиха своята
независимост от бившите колониални държави. Въпреки това, когато погледнем развитието
на някои от тези държави след изминалите петдесет години, ще видим, че за съжаление,
няма големи основания за оптимизъм. Същото се отнася и за Демократична република
Конго. Ако иска да бъде партньор на Европейския съюз петдесет години след придобиването
на независимост от бившата Белгийска колониална държава и да бъде пълноправен член
на международната общност, ДР Конго трябва да се ангажира активно с предотвратяване
на ужасните престъпления, които бяха извършени там през последните седмици, трябва да
зачита правата на човека и да гарантира принципите на правовата държава на цялата
територия на Демократична република Конго.

В сътрудничество с ООН, както и с Африканския съюз, ЕС следва да засвидетелства почитта
си към жертвите на насилието в ДР Конго. Наред с останалите мерки, ЕС следва да направи
това като допринесе за разоръжаване на военните групировки, които извършват нападения
над конгоанското население от съседни държави – от Руанда, Южен Судан и Уганда. Ние
също така следва да покажем, че сме способни да предприемем действия, и тук аз призовавам
върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност баронеса Аштън да представи конкретен план на действие на ЕС в борбата за
защита на правата на човека в Демократична република Конго по повод сесията на
Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, която ще се проведе в Киншаса през
декември.

Kinga Gál (PPE).   – (EN) Г-н председател, като член на подкомисията по правата на човека,
аз решително осъждам събитията в ДР Конго от последните месеци.

През ХХІ век е недопустимо убийствата, изнасилванията и злоупотребата с деца да бъдат
често използвани като средство за водене на война, независимо че в района присъстват сили
на ООН. През последните пет години броят само на документираните случаи е нараснал
20 пъти в ДР Конго. Животът на жените и децата е в опасност, техните права напълно се
пренебрегват и те са лишавани от човешко достойнство. Освен това, те не могат повече да
се интегрират в тяхната традиционна общност, което води до разрушаване и на социалната
инфраструктура.
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Международната общност трябва да приеме официално, че масовите изнасилвания в ДР
Конго са военно престъпление срещу човечеството. Необходим е съгласуван отговор за
оказване на продължителен на натиск върху извършителите на изнасилванията и те да бъдат
дадени под съд на местно равнище или в Международния наказателен съд. Аз приветствам
факта, че мандатът на мисията EUSEC ДР Конго съвсем скоро беше удължен до
30 септември 2012 г. и да се надяваме, че мандатът на мисията EUPOL ДР Конго също ще
бъде подновен.

Необходимо е разполагане на специализиран персонал, който да възложи наказателно
разследване. Допълнителна подкрепа следва да бъде гарантирана по линия на Европейската
инициатива за демокрация и права на човека. Следва да се предприемат допълнителни
действия като осигуряване на мобилни телефони за миротворците, подобряване на
контактите и взаимодействието между мироопазващите сили на ООН (MONUSCO) и
местното население и засилване на ангажимента за справяне с бунтовническите групировки.
Агенциите за хуманитарна помощ трябва да бъдат подкрепени, за да достигат до цивилното
население при необходимост от помощ.

Едновременно с това правителството следва да приведе в изпълнение неговата собствена,
неотдавна обявена политика на нулева търпимост и да създаде национална комисия по
правата на човека, както е предвидено в конституцията. Най-общо, защитата на жените и
децата трябва да стане приоритет.

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Г-н председател, по-рано тази година Denis Mukwege –
гинеколог от болницата „Панзи“ в ДР Конго, дойде в Европейския парламент и ни каза, че
през последните петнадесет години в неговата страна са извършени най-малко 200 000
изнасилвания, които са прекалено брутални, за да бъдат описани като такива, и вместо това
трябва да бъдат наречени сексуално клане, и че сексуалното насилие се използва като
терористичен акт.

Ние знаехме малко за това, но няколко седмици по-късно, на разстояние 20 мили от лагера
на мироопазващите сили в района на Лувунджи, градът е поставен под обсада и около
500 жени и деца са подложени многократно на ужасно сексуално насилие.

Тук в Парламента, където осъдихме неуспеха в оказването на защита в Руанда и Сребреница,
ние не можем и не трябва да стоим безмълвни. Ние следва да поздравим помощник главния
секретар на ООН за това, че призна, че ООН не е успяла и че е отчасти отговорна. Ние също
така следва да призовем ООН да разследва защо предварителните предупреждения на местна
почва, предадени от шофьори на таксита-мотоциклети, не са били взети под внимание, защо
базата на ООН не е имала достъп до местни преводачи и как правилата за употребата на
сила продължават да пречат на ефективността на мироопазващите сили.

Честно казано, аз бих попитал всички държави, членуващи в Организацията на обединените
нации, и всяка държава-членка на Европейския съюз какво стана с хубавите текстове относно
отговорността на ООН да оказва защита, за които всички гласувахме. Поздравявам г-н
Шастел за това, което каза този следобед относно привличане на извършителите под
отговорност, но в доклада който предстои да бъде представен от самата ООН, ние искаме
да се посочва необходимостта от сериозна съдебна система заради цялото десетилетие на
престъпления в източните части на ДР Конго.

Г-н председател, аз също така изразявам съгласие с другите участници в настоящото
разискване, които осъдиха унищожителната корупция, засягаща ограбването на полезните
изкопаеми на ДР Конго. Но преди всичко, в настоящото разискване ние следва да кажем,
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че няма никакви обяснения и извинения, никакви смекчаващи вината обстоятелства, които
по някакъв начин могат да оправдаят сексуалното насилие като средство за водене на война
и че нашата основна загриженост следва да бъде за тези 500 жени станали жертви, които
всички ние не успяхме да защитим. Нашият ангажимент следва да бъде да гарантираме, че
това никога няма да се повтори отново.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (EN) Г-н председател, ЕС трябва да държи себе си
отговорен за това, че не предприема нищо, когато беззащитни жени и деца продължават да
страдат в ръцете на въоръжени бунтовници и войници от армията.

Време е да отидем по-далеч от риториката. Трябва да предприемем конкретни мерки, за да
осигурим подкрепа на място с цел да подкрепим силите за сигурност на ДР Конго, съвместно
с другите международни мисии. Ние трябва да се ангажираме активно и при необходимост
да окажем натиск върху правителството, за да защити собствения си народ. Също така трябва
да застанем единодушно на твърда и смела позиция, казвайки на правителството да спре с
нарушенията на правата на човека. Демократична република Конго е държава с огромни
природни богатства. Искаме да чуем добри новини и от Африка.

Barbara Lochbihler (Verts/ALE).   – (DE) Г-н председател, аз мога само да се съглася с
критиката и с осъждането на това брутално клане, както и с критиката на мисията на ООН,
която не успя да направи всичко по силите си, за да предотврати клането. Независимо от
това, похвален е фактът, че г-жа Валстрьом, която зае новосъздадения пост в ООН на
специален представител по въпросите на сексуалното насилие по време на въоръжени
конфликти, вече даде израз на тази отговорност и ние все още можем да се надяваме, че
проблемът с престъпленията безусловно ще бъде решен.

Бих искала да ви напомня факта, че през февруари тази година в Парламента имаше изложба,
представена от „Medica Mondiale“, която поддържа мрежа от мобилни гинекологични
клиники в източната част на ДР Конго, и тук дойде жена от източната част на ДР Конго,
която е имала много ужасни преживявания, но въпреки това е намерила сили да организира
жените там. По-късно тя призова местното посолство на ЕС също да отиде в източната част
на ДР Конго, за да работи там с неправителствените организации и жените по програмите
за защита на свидетели и за повдигане на съдебно преследване за престъпления, и тя ни
каза, че те отчаяно се нуждаят от подкрепа във връзка с проекти за доходите, за медицинската
помощ и помощ за жертвите на травми. Тя също така призова ЕС да помогне в построяването
на затвори, защото, когато хората са арестувани, не е възможно да бъдат изпратени в затвор.

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Ние говорим за това, защото сме разтревожени относно
положението в ДР Конго и защото народът, който живее там, няма гаранции за основните
права на човека. Ето защо сме ужасени от факта, че докладите на наблюдаващи организации
относно зачитането на правата на човека са особено тревожни в случая с ДР Конго. Въпреки
това сега, когато Договорът от Лисабон е в сила, нашето обсъждане следва да се насочи към
една специфична група. Имам предвид лицата, които отговарят за външната политика в
Европейския съюз.

Външната политика по отношение на Африка не е предмет на спор. Затова изглежда, че за
нас е по-лесно да формулираме принципи за общи действия. Ето защо днес ние трябва да
разгледаме причините за това, което се случва в ДР Конго. Не трябва да спираме с
хуманитарната помощ. Следва да се включим в образователни проекти и в проекти за
развитие на инфраструктурата, както и да участваме в проекти, които помагат за изграждането
на една модерна държава в ДР Конго. Всъщност ние очакваме такава програма.
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Peter Šťastný (PPE).   – (EN) Г-н председател, аз мога да бъда причислен към много дългия
списък на тези, които остро осъждат ужасните престъпления, извършени в началото на
август тази година в Демократична република Конго (ДР Конго). Всяко общество защитава
своите слаби и най-уязвими членове и затова всеки порядъчен човек със сигурност се чувства
потресен, когато чуе тези страшни новини. Изнасилването на най-малко 179 жени и деца
наистина е престъпление в големи мащаби и то никога не трябва да се повтаря повече, със
сигурност не и като средство за водене на война, какъвто беше случаят в ДР Конго.

Европейският съюз трябва да помогне за привличането под отговорност на всички
извършители. Новината за сурови наказания трябва да достигне до всяка общност в ДР
Конго и да прескочи границите на държавата. Такива новини наистина трябва да се
разпространяват в целия свят, за да може ужасните актове на масово изнасилване, използвани
като средство за водене на война, да бъдат успешно премахнати.

Ние знаем, че в развитите държави се извършват по-малко престъпления и че някои ужасни
престъпления изобщо не съществуват в тях. Един начин, по който ЕС може да помогне, е
чрез добре функциониращите споразумения за икономическо партньорство в региона. Този
вид партньорства следва да помогнат на цяла Африка да вземе разумен дял от световната
търговия. Едновременно с това ускореното развитие ще сложи началото на процес на
изкореняване на бедността и със сигурност на този вид престъпления, които бяха извършени
срещу най-малко 179 беззащитни жертви в началото на август в ДР Конго.

Thijs Berman (S&D).   – (NL) Г-н председател, изнасилването се е превърнало във
всекидневно средство за водене на война в източната част на ДР Конго, жертва на което
стават хиляди жени всяка година. Действителният брой на жертвите е далеч по-висок от
този, който ни е известен, защото жените там не могат да отстояват правата си и затова често
не съобщават за случилото се.

Изнасилването е сериозно, причиняващо травма престъпление, което води до дълбоко
психологическо, а често и физическо увреждане. Ако изнасилванията останат безнаказани,
те ще се превърнат в неотделима част от изпълненото с насилие ежедневие в обществото,
дори в следвоенно време. Масовите изнасилвания, извършени между 3 юли и 4 август 2010 г.
в Северно Киву показват, че събитията в ДР Конго се намират съвсем в края на дневния ред
на международната общност. Въпреки това не може да се позволи тези престъпления да
останат безнаказани. Ние дължим това на жертвите, както и на бъдещето на ДР Конго като
цяло. Конгоанското правителство трябва да положи всички усилия, за да привлече под
отговорност извършителите и за да може част от съмненията в него да се разсеят. Във всеки
случай не трябва да се позволява безнаказаността да се превърне в норма.

Тази драма също така показва болезнено ясно, че има още много да се желае от
взаимоотношенията между мисията на ООН и местното население. От основно значение е
да бъде оценено присъствието на мисията MONUSCO в региона. Участниците в мисията
са останали пасивни в разигралата се драма. Изискано е провеждане на независимо
разследване за проучване на фактите около масовите изнасилвания. Присъствието на мисията
е необходимо и остава такова, но от основна важност е MONUSCO да изпълни пълния си
мандат и да окаже на местното население защитата, от която то толкова силно се нуждае.

Fiona Hall (ALDE).   – (EN) Г-н председател, днешното разискване е насочено към ужасните
събития, които се случиха в източната част на ДР Конго, но държавите-членки продължават
да твърдят, че връщането в Киншаса на търсещите убежище конгоанци било безопасно,
защото столицата е на голямо разстояние от опасните райони в източната част.

149Разисквания на Европейския съюз -BG22-09-2010



За съжаление, фактите говорят друго. Например от деветимата, които са били преместени
от Тийсайд в североизточна Англия след 2007 г. и са били отведени в Киншаса, седем
докладват, че са били разпитвани, хвърлени в затвор, сексуално малтретирани или измъчвани.
Те или са избягали отново от страната, или се крият.

След изборите през 2006 г. ЕС направи големи инвестиции за подкрепа на доброто
управление в ДР Конго. Неудобно е, че трябва да признаем, че в Киншаса все още има
насилие, но аз изисквам от Съвета и от Комисията да се изправят пред тази действителност
и да реагират.

Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Петдесет години след получаване на независимостта
си ДР Конго е държава, която все още се намира във военно положение и е затънала в
непрестанни конфликти, държава, която днес беше наречена със страховитото име „столица
на изнасилванията“ на света. Ужасяващите събития от последните два месеца и
изнасилванията на стотици жени и деца – и момчета, и момичета – показват, че Киншаса
не се справя със системно организираната агресия на бунтовниците. Изнасилването се е
превърнало в обичайно средство за водене на война в ДР Конго. Последните изнасилвания
бяха извършени от бойци недалеч от базата на силите на ООН, които са настанени в района
и които са единствената ефективна сила в държавата.

Киншаса трябва да сложи край на господстващата безнаказаност и трябва да гарантира
сигурността на цивилното население, да поведе ефективна борба срещу ширещата се
корупция и накрая да създаде истинска армия с добре обучени войници. Демократична
република Конго е богата на находища на полезни изкопаеми, но за съжаление, е жертва
на собствените си богатства. В тази държава с население от 10 милиона души три четвърти
от населението печелят по-малко от един долар на ден, докато страната е станала част от
Африка, в която природните богатства се плячкосват. Незаконната надпревара за природни
богатства тласка държавата към бедност, хаос и хуманитарна катастрофа. Международната
общност трябва да постигне успешно решение на конфликта, а международните концерни
трябва да гарантират, че природните богатства, които използват, произхождат от законни
източници. Само една стабилна ДР Конго може да бъде гаранция за мир в региона.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, положението в
Демократична република Конго продължава да се характеризира с наличието на въоръжен
конфликт, извънсъдебни екзекуции, насилие спрямо жените, изключително грубо
нарушаване на правата на децата, малтретиране, насилие спрямо малолетни и непълнолетни,
масови евакуации, търговия с оръжие и експлоатация на огромните природни богатства,
изтезания и нечовешко и унизително отнасяне, прилагане на смъртното наказание, потискане
на свободата на изразяване и репресиране на защитниците на правата на човека, и не на
последно място, безнаказаност.

Всички тези критики са известни на международната общност, която чрез Съвета за сигурност
и Общото събрание на Организацията на обединените нации вече по няколко повода е
изразила дълбоката си загриженост. Организацията на обединените нации, както и цялата
международна общност имат отговорности и те са неоспорими. Оправдано е да се преразгледа
мандатът на MONUC, и на мисиите EUPOL и EUSEC, а така също и условията при всички
хуманитарни намеси.

Наш дълг е да подкрепяме държавите от Африканския съюз по техния път към постигане
на пълно и ефективно спазване на международните споразумения относно защитата на
правата на човека. Парадоксалното е, че този район, който е жертва на огромни
икономически интереси, не трябва да се превръща в ничия земя, подложена на експлоатация,
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а вместо това да се освободи чрез създаване на уважавана, гарантирана правна система, на
която да се подчинява.

Демократична република Конго е държава, в която хора като Floribert Chebeya Bahizire
умират при неизяснени обстоятелства. Ето защо Европейският съюз има моралното
задължение да осигури официална, решаваща политическа намеса в подкрепа на спазването
на международните правила относно правата на човека.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Г-н председател, през април 2008 г. Международният
наказателен съд издаде заповед за арест на началника на милицията Bosco Ntaganda за
военни престъпления като мобилизирането на деца като войници и масовите убийства на
цивилни лица. Вместо да го предаде на съда, правителството на Кабила го повиши, давайки
му най-висок пост в конгоанската армия.

Това поведение от страна на конгоанските органи, което е в нарушение на техните
задължения като държава, подписала Споразумението от Котону, насърчава чувството на
безнаказаност и обяснява варварските действия, които продължават да се извършват в
Демократична република Конго (ДР Конго). Те включват масовото изнасилване на 500 жени
и деца, включително невръстни деца, в миннодобивната област в Северно Киву през август
тази година, когато за свой срам MONUSCO, мисията на ООН за стабилизиране в ДР Конго,
не успя да предприеме никакви действия, както потвърди помощник главният секретар на
Организацията на обединените нации Атул Кхаре.

Корупцията и безнаказаността в ДР Конго обясняват ужасяващото поведение на
бунтовниците, които са в услуга на правителствата на съседните държави, и на
правителствените органи и силите на ООН. Ние няма да се преборим ефективно с корупцията
и безнаказаността в ДР Конго, докато не се заемем ударно с въпроса за незаконния добив
на полезни изкопаеми и търговията с тях, които осигуряват финансирането на въоръжените
групировки и подхранват конфликта и нарушенията на правата на човека, както показа
убийството на Floribert Chebeya.

Европейският съюз и Съветът за сигурност на ООН трябва спешно да приемат мерки в духа
на тези, предложени в новоприетия закон на САЩ за полезните изкопаеми от зони на
конфликт, като установят конгоанските, европейските, американските, китайските и
транснационалните дружества, които забогатяват от експлоатацията на контролираните
от бунтовници мини, както и на тези, изоставени от държавата.

Да бъдат посочени и порицани обаче не е достатъчно. От първостепенно значение е да се
въведе забрана и строги мерки върху търговията и използването на тези полезни изкопаеми,
влагани в изработването на техническо оборудване, бижута и други широко употребявани
продукти в целия свят.

В Европейския съюз ние също трябва да засилим нашата мисия на ЕС за предоставяне на
консултации и оказване на помощ за реформата в областта на сигурността (EUSEC) и нашата
европейска полицейска мисия (EUPOL) в ДР Конго, и да им дадем средствата, за да имат
реално положително влияние в областта на сигурността. За да се постигне това, необходимо
е равенството между половете да бъде поставено като приоритет по отношение на обучението
и действията, чрез включването на жени членове на конгоанския парламент и на
организациите на конгоанските жени не само в оказването на защита и помощ на жертвите,
но също така като важни участници в изграждането на мира, в насърчаването на спазването
на закона и в борбата срещу корупцията и нарушенията на правата на човека.

151Разисквания на Европейския съюз -BG22-09-2010



Marietje Schaake (ALDE).   – (EN) Г-н председател, наистина е неописуемо тъжно, че
най-тежки престъпления срещу човечеството са били извършени под погледа на
международната общност и ООН. Тук, в Европейския съюз, ние трябва да повишим нашите
усилия и да работим по-ефективно заедно, за да се убедим, че ООН действа в съответствие
с основните ценности, които познаваме в ЕС. Ние трябва да мислим по-стратегически.

Колкото и неописуемо тежки да са тези престъпления, ние не можем да отговорим с
мълчание. Трябва да засилим нашата отговорност и усилия, за да гарантираме, че няма да
има повече жертви, които да бъдат оплаквани. Ние трябва да помогнем на африканските
институции да намерят техни собствени решения и да поемат отговорност за борбата срещу
корупцията и за слагане край на безнаказаността. Ние разполагаме с инструменти за
постигане на това, за които беше споменато – Споразумението от Котону и също така
Международният наказателен съд.

Търговията с кървави диаманти и полезни изкопаеми трябва да спре. Тя подхранва
потресаващото насилие, извършвано от различните милиции в африканските държави.
Изнасилването като военно престъпление е само едно от извършените ужасни престъпления.

Ние трябва да отговорим, като предприемем енергични действия и се погрижим да не
оставаме безмълвни пред лицето на такива зверски престъпления.

Мария Неделчева (PPE).   – (FR) Г-н председател, госпожи и господа, всички въоръжени
конфликти водят до катастрофални последици. Конфликт, продължил толкова дълго,
колкото в ДР Конго, армия, която частично е съставена от деца, и изнасилвания, използвани
като едно от основните средства за водене на война – всичко това показва, че ние сме
изправени пред пълно отричане на принципите на правовата държава. Най-пресният пример
е от 28 юли, когато в Северно Киву бяха извършени групови изнасилвания.

В продължение на години психологическото, физическото и социалното унищожаване на
жените е част от всекидневния живот на хиляди конгоанци. Време е да бием тревога, защото
това, което се случва сега, е, че изнасилванията на цивилни лица извън зоните на конфликт
стават много разпространени и се превръщат в норма. Борбата срещу културата на
безнаказаност трябва да бъде приоритет. На местно и на национално равнище е необходимо
да има по-добри контакти с населението, защото без истинското участие на гражданското
общество, взетите решения и мерки непрекъснато ще бъдат посрещани с недоверие от хората.
Конгоанците трябва на всяка цена да почувстват, че са действащата сила на промяната.

Едновременно с това трябва да се гарантира, че бившите извършители на престъпления
няма да се превърнат в новите съдници в силите на сигурността и в държавните институции.
Следващите избори през 2011 г. са добра възможност за започването на нови проекти.
Създаването на парламентарна комисия по правата на човека, продължаването на реформата
на съдебната система с поставяне на специален акцент върху защитата на жертвите, борбата
с корупцията и насочването на специално внимание върху печалбата, получена от добива
и търговията с полезни изкопаеми, представляват основни предизвикателства.

На европейско и международно равнище и в светлината на неотдавнашните събития е
необходимо да се направи преоценка и преглед на човешките, техническите и финансовите
ресурси в рамките на мисиите EUSEC и EUPOL. Извършването на задълбочен преглед на
инструментите за подкрепа на преустройството на институционалните, правните и
икономическите системи, както и подобрената координация с инструментите на
Организацията на обединените нации ще спомогнат за стабилизиране на държавата в
дългосрочен план. Без защита на правата на човека и принципите на правовата държава в
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една република няма демокрация. Нека гарантираме, че това положение няма да продължи,
защото в крайна сметка самата демокрация е обект на нападение.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Европейският парламент приема за трета поредна година
резолюция относно нарушаване на правата на човека в Демократична република Конго.
Това е знак за голяма загриженост относно този въпрос, но ние също така трябва да признаем
и за неефективността. През 2008 г. ние осъдихме използването на изнасилвания като средство
за водене на война. Сега според изчисленията на ООН средният брой на изнасилванията,
за които се съобщава през първото тримесечие на тази година, е 14 на ден. В края на юли
и началото на август повече от 500 жени бяха добавени към тази зловеща бройка като
жертви на масови изнасилвания само в рамките на пет дни.

Фактът, че на войските на ООН, които са от най-скъпите мироопазващи сили в света, им
трябваха две седмици след извършването на зверствата, за да научат за тях, въпреки че само
на 30 километра от мястото има военна база, говори много за неуспеха на мисията на ООН
да сложи край на този насилствен конфликт с огромни последици за региона.

По ирония на съдбата това увеличаване на зверствата предшестваше доклада на върховния
комисар на ООН по правата на човека. От този момент обаче милиони конгоанци станаха
жертва на груби нарушения на основните права, докато безнаказаността на извършителите
в общи линии продължава с пълна сила.

Считам, че е необходимо разширено разследване, при което да се определи отговорността
за масовите престъпления, включително за тези, извършени от съседни държави, които
също са участвали в конфликта, най-вече Руанда. През 1994 г. в региона на Големите езера
беше извършен геноцид и някои от виновниците отговарят за своите действия пред
Международния наказателен съд за Руанда. Считам, че едно от основните изисквания за
прекратяване на конфликтите и кланетата е налагането на силата на закона. Не е възможно
да има мир без правосъдие. Това беше осъзнато и при събитията в бивша Югославия, в Сиера
Леоне и Камбоджа. Ето защо считам, че докладът на ООН трябва да осигури трамплин за
създаване на Международен наказателен съд за Демократична република Конго.

Антония Първанова (ALDE).   – (EN) Г-н председател, ние не можем да не насочим
вниманието си към положението на жените в ДР Конго. Всички знаем, че жените и децата
са най-уязвимите групи от населението в зони на конфликт и че жените са тези, които
страдат най-много от опустошителните последици на сегашните събития.

Изнасилванията стават безконтролни в ДР Конго, както каза моята колега. Те се използват
като средство за водене на война, за тероризиране, нападение, съсипване и унижение на
цивилното население. Да си затваряме очите и да пренебрегваме положението, това направо
казано е неприемливо, морален неуспех за нас. Прекалено дълго говорим, без да
предприемаме никакви ефикасни действия.

Искрено се надявам, че ЕС и държавите-членки ще могат конкретно да се насочат към този
въпрос в бъдещите им действия във връзка с положението в ДР Конго. Ние следва да дадем
приоритетно място на службите за оказване на помощ и подкрепа на местно равнище чрез
хуманитарната помощ и помощта за развитие на ЕС. За съжаление, използването на
изнасилването като средство за водене на война е срамно престъпление, което не се извършва
само в Конго. Твърдо съм убедена, че борбата срещу сексуалното насилие спрямо жените
и момичетата в зоните на конфликт трябва да бъде с най-висок приоритет във външните
работи и хуманитарните политики на ЕС.
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Anne Delvaux (PPE).   – (FR) Г-н председател, в интерес на истината, вземайки думата,
сега се сетих, че предишното ми изказване по темата, което направих почти преди една
година, все още е актуално. Аз се изказах за изключителната неотложност на борбата срещу
безнаказаността и преоценката на мисията на ООН в ДР Конго MONUC. Повтарят се същите
изявления, както и призивите към международната общност и конгоанските органи да
предприемат действия. Междувременно нищо не се е променило. Тъжното е, че насилието
става все по-страшно.

Знаем ли ние, че има съобщения за стотици невинни жертви, за хора унижавани и насилвани,
а понякога дори осакатявани? Положението се влошава, а неуспехите се трупат, неуспехите
на държавата, чиято най-важна отговорност е да защитава своето население, неуспехът на
MONUC а сега и на MONUSCO, която изглежда не е предприела никакви предохранителни
действия или противодействие в отговор на масовите изнасилвания, извършени това лято
в Северно и Южно Киву.

Колко време още международната общност ще позволява това да се случва? Актовете,
извършени днес, са резултат от войната, която продължи прекалено дълго. Истина е, че
следващият доклад на Върховния комисар на ООН по правата на човека за очертаване на
положението между 1993 г. и 2003 г. ще потвърди това, което всички знаем – огромните
мащаби на престъпленията, извършени в ДР Конго в миналото. Сега обаче е важно
настоящето. Крайно време е да се вземат предвид всички престъпления, извършени в ДР
Конго, включително сексуалното насилие, извършено също в исторически мащаби. Нулевата
търпимост, обещана от Жозеф Кабила, трябва да върви ръка за ръка с нулева безнаказаност.
На всички, които са отговорни за нарушенията на правата на човека, трябва да бъде потърсена
сметка, а в определени случаи те трябва да бъдат изправени пред Международния наказателен
съд. По отношение на по-ранните събития, аз, както и г-жа Creţu, още веднъж призовавам
за създаване на международен наказателен съд за ДР Конго. Наша отговорност и отговорност
на международната общност е да гарантираме, че ще има справедливост за стотиците хиляди
жертви, които и да са те, паднали през дългите години в тази изстрадала страна.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Г-н председател, според помощник главния
секретар на ООН по въпросите на мироопазването всяка година в ДР Конго се извършват
15 000 изнасилвания, повечето от които се използват като средство за водене на война
срещу жените и момичетата. След юли тази година са регистрирани над 500 случая на
изнасилване, а Организацията на обединените нации не предприе задоволителни действия.
Организацията пое частична отговорност за неуспеха й да защити населението.

Както признахте днес, операцията Monusco не действа. Аз искам да ви попитам дали имаме
информация, която да обяснява защо не действа. Ние трябва да изискаме да се потърси
отговорност за това и да се предприемат нови действия.

Европа трябва да работи чрез сътрудничество и оказване на международен натиск, за да
гарантира, че в Демократична република Конго не може да има безнаказаност и че държавата
предприема твърди действия в отговор на това варварство.

Ще Ви бъда благодарна, ако отговорите на въпроса, който зададох: знаем ли защо операциите
на Организацията на обединените нации не действат. Какво ще правим сега?

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, Демократична република
Конго е държава, която е изживяла десетилетия на експлоатация и насилие, както вече
многократно беше посочено, но си струва да се повтори още веднъж, че насилието днес
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засяга жените по-специално, и за съжаление и децата, както е документирано в редица
доклади на международни организации.

Сексуалното насилие спрямо жените често се използва като средство за водене на война и
не пощадява никого. Цифрите са смущаващи – приблизително 1 000 случая на изнасилване
всеки месец. Ние току-що си припомнихме, че през миналия юли и август 500 жени са били
изнасилени и е налице фактът, че действията, извършени от мироопазващите сили на ООН,
са се оказали недостатъчни, както преди малко посочи моята колега г-жа Matera.

На това положение трябва да се сложи край. Броят на жертвите се увеличава ден след ден.
Културата на безнаказаност и ужасно слабата, ако не и несъществуваща правна система са
причина за недостатъчното внимание, което правителството отдава на проблема със
сексуалното насилие.

Ние знаем, че мълчаливите жертви са повече от тези, които са достатъчно смели да кажат
фактите. Зверствата, които придружават сексуалното насилие, правят жертвите неспособни
да извършват много от техните всекидневни действия, а средства за социална интеграция
все още липсват.

Тази спирала на насилието трябва да спре и е необходимо ние да направим повече, за да
гарантираме това. В заключение бих искала да припомня един израз: ако е истина, че
образоването на една жена символизира образоването на цяла една нация, то е истина също
така, че изнасилването на една жена символизира дестабилизирането на цяла една нация.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Днешното разискване относно
Демократична република Конго показва неопровержимо огромната величина на проблема
с правата на човека в тази държава. В продължение на много години, световните медии
постоянно изпращат съобщения относно извършваните там престъпления. Демократична
република Конго е сцена на най-лоши престъпления срещу основните права на човека.
Изчислява се, че около 4 милиона човешки живота вече са загубени в конфликтите в ДР
Конго. Около 3,5 милиона души са били принудени да напуснат и да изоставят домовете
си.

Убийствата, изнасилванията и отвличането на деца, които след това са принуждавани да се
присъединяват към групите на въоръжените бойци, са ужасяващата всекидневна
действителност, с която народът на ДР Конго трябва да се бори. Ето защо задължение на
цялата международна общност и по-специално на Европейския съюз е да накарат
конгоанските органи да предприемат ефективни действия, които да доведат до незабавно
спиране на убийствата и преследванията. Ние не можем да изоставим жертвите. Крайно
време е Европа да се събуди и да започне да предприема ефективни действия.

Alf Svensson (PPE).   – (SV) Г-н председател, не е необходимо да продължаваме да
изброяваме зверствата, на които конгоанският народ е бил подлаган и все още е подлаган,
и е очевиден позор фактът, че международната общност не е могла да сложи край на това.
Този позор също така се разпростира и над ЕС и Европейския парламент, и нашите
държави-членки – Европа, която е имала и все още има толкова много отношения с Африка,
по-специално.

Сега ние имаме специална външна администрация, с която парадираме. Нека да видим как
тази администрация се справя с положението в ДР Конго, а това е нещо, което със сигурност
имаме право да очакваме. Когато говорим за това, какво означава външна администрация,
на преден план изскача думата „действие“ и следователно това, което искаме да видим
по-специално е действието, което ще доведе до установяване на мир и помирение в ДР

155Разисквания на Европейския съюз -BG22-09-2010



Конго. Считам също така, че е съвсем очевидно, че трябва да разследваме и проследим кои
стоят зад тези зверства, за да бъдат наистина публично изобличени пред целия свят. Считам,
че досега това не е станало.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) В комисиите на Европейския парламент и на пленарните
заседания тук в Страсбург ние много пъти разговаряхме за това, което се случва в ДР Конго,
и според начина, по който описахме положението, аз считам, че не мога да го свържа с
името на държавата, което е Демократична република Конго.

Изнасилването на жени и деца е престъпление срещу човечеството, толкова повече, че то
се използва като средство за водене на война. Нещата в ДР Конго обаче не спират дотук, тъй
като са изнасилвани също и мъже. Въпросът не се свежда само до нанасяне на удар върху
достойнството на човека. Това също е въпрос на разрушаване на социалните отношения в
ДР Конго. Тези мъже повече не могат да участват в социалния живот, а трябва да се махнат
и да заживеят живота на отшелници. Искам Европейската комисия на първо място да проучи
мерките, които сме предприели, и когато е уместно, да попита ООН дали тези мерки са
ефективни и дали се налага нашите процедури да бъдат променени.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Г-н председател, на този ден войници нападнаха селото, в
което живееха Nadine и нейното семейство. Те заповядаха на брат й да я изнасили пред
очите на цялото село. Когато той отказа, те го убиха. Тогава войниците я принудиха да изпие
собствената си урина, преди да убият трите й деца на възраст четири, две и една години.
Изнасилиха я един след друг, като причиниха разкъсване на мембраната между влагалището
и ануса й. Накрая убиха една бременна жена, сготвиха плода и накараха селяните да го
изядат. Nadine избяга и получи лечение, но колко млади жени като Nadine не са успели
да избягат?

Това не е мит, а действителността в една държава, намираща се в кулминацията на ужаса.
Ето какво се случва в ДР Конго от 10 години насам. Ние вече приехме резолюции относно
този въпрос и аз също се изказах по него през миналия декември, но положението не се е
променило и безнаказаността продължава да бъде правило. Призовавам Съвета на ООН да
действа по-ефективно и MONUSCO действително да защитава цивилното население. Освен
това, както г-н Шастел спомена и както моята колега г-жа De Keyser призова, аз също така
призовавам Европейския съюз да приеме закон, подобен на този, който беше приет неотдавна
в Съединените американски щати, за забрана върху вноса на стоки, произведени от
контрабандно внесени полезни изкопаеми и следователно да се спре финансирането на
бунтовнически групировки.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Маргот Валстрьом, специален представител на
Организацията на обединените нации по въпросите на сексуалното насилие по време на
въоръжени конфликти, нарече Демократична република Конго „столица на изнасилванията
на света“. Това наистина е вярно, защото, ако погледнем цифрите, предоставени ни от
различни организации, ние можем да видим само варварство, ужас и неприемливо страдание.
През първото тримесечие са били изнасилвани по четиринадесет жени на ден, между 30 юли
и 2 август няколкостотин жени и деца са били подложени на изтезания, а от 1996 г. до
днес, жертвите на актове на сексуално насилие са 200 000.

Както казах, зад всички тези цифри се крие непоносимо страдание, още повече че са изминали
вече 10 години, откакто Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1325. Считам, че
ние трябва да помислим относно налагането на санкции срещу лидерите на Демократичния
фронт за освобождение на Руанда.
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Марош Шефчович,    заместник-председател на Комисията. – (EN) Г-н председател, аз
също бих искал да благодаря на уважаемите членове на ЕП за тяхното участие, за новите
им идеи и предложения. Бих искал също така да им благодаря за толкова конкретното
описание на положението в ДР Конго, защото ние трябва да си припомним колко тежко е
все още положението в тази държава.

На Комисията беше изпратено много ясно послание за това, че стабилизирането, укрепването
и по-нататъшното подобрение във връзка с принципите на правовата държава и справянето
със състоянието на правата на човека в ДР Конго трябва да остане висок приоритет за
Европейския съюз, за върховния представител и за Комисията.

Комисията ще продължи да оказва подкрепа на конгоанските органи и на конгоанското
население чрез различните инструменти, с които разполагаме, включително, да спомена
само два от тях, сътрудничество за развитие и Европейската инициатива за демокрация и
права на човека.

В това отношение Комисията ще провежда своята намеса в областта на структурната реформа
на правосъдието, за която вече са отделени 40 млн. евро и в която ние работим от 2003 г.
Разработват се също и различни други програми за дори по-голямо засилване на капацитета
на съдебната система, с цел да се постигне силна и отговорна правосъдна система, която ще
допринесе за прекратяване на безнаказаността, за която ние всички сме съгласни, че е
напълно нетърпима за в бъдеще.

Комисията внимателно следи положението по отношение на защитниците на правата на
човека в държавата чрез нашите експерти на място и ще продължи да върши това. Ние също
така осезаемо подкрепяме различните организации на гражданското общество, които работят
в тази област. Ето защо назначихме специален служител за връзка по тези въпроси в Киншаса,
който ще следи отблизо изпълнението на насоките на ЕС относно защитниците на правата
на човека.

Що се отнася до ужасните престъпления и сексуалното насилие, Комисията ще продължи
със своите действия за борба срещу насилието и с оказването на всеобща подкрепа за
изпълнение на конгоанската национална стратегия срещу сексуалното насилие. Аз съм
напълно съгласен с вас, че ние трябва да определим дали стратегията работи и да видим как
можем да ангажираме нашите международни партньори за постигане на по-добри резултати
в бъдеще.

Г-н председател, днешното разискване доказва, че независимо от неимоверните усилия на
Европейския съюз, ужасното насилие в ДР Конго все още продължава и ние всички знаем,
че проблемът е огромен. Ето защо в бъдеще трябва да работим по-ефективно, трябва да
търсим начини за по-добро насърчаване на африканските и международните партньори да
съсредоточат вниманието си върху въпроса, за да не се налага да повтаряме това
изключително тъжно разискване в бъдеще.

Оливие Шастел,    от името на Катрин Аштън (заместник-председател на Комисията
и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност). – (FR) Г-н председател, в отговор аз бих искал да отбележа три допълнителни
момента.

Първо, по отношение на MONUSCO, много от вас споменаха за ролята на мисията или
по-скоро за нейната пасивност. Ние в няколко случая предупредихме за опасността от
преждевременното изтегляне на MONUSCO, с цел да предотвратим появата на вакуум, и
дори по-силно влошаване на сигурността в засегнатите от конфликти райони. Най-общо
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казано, настрана от извършените зверства, ние само можем да приветстваме начина, по
който Организацията на обединените нации подходи към въпроса за удължаване на мандата
на мисията на ООН в ДР Конго. Както знаете, докато новият мандат се обсъждаше,
конгоанското правителство от своя страна настояваше за частично изтегляне. Затова на
30 юни 2010 г. Съветът за сигурност се съгласи да намали числеността на мисията с 2 000
миротворци, свеждайки броя на войниците на място от 21 500 на 19 500, но устоя на
натиска от страна на Киншаса за по-нататъшно намаляване.

В конкретния случай на днешното разискване, ние считаме, че трябва да се установят
отговорностите и приветстваме факта, че Организацията на обединените нации се вгледа
сериозно в собствените си недостатъци. Ние обаче трябва да разберем трудните условия, в
които работи MONUSCO, и по всяка вероятност да призовем за по-добра координация
между органите на ДР Конго и ООН. Считаме, че закриването на MONUSCO в този момент
би утежнило значително положението на народа и би изложило на риск процеса на
стабилизация в региона.

Вторият момент се отнася до това, което в основата си върши Европейският съюз в подкрепа
на реформата на правосъдната система и на борбата срещу безнаказаността и особено срещу
сексуалните престъпления. Преди малко членът на Комисията Шефчович се изказа по този
въпрос. Вярно е, че Европейският съюз предприема действия на няколко равнища,
включително чрез мисиите EUPOL и EUSEC. Искам да добавя още нещо, защото считам,
че средствата, разработени от нашите институции, не са нито недостатъчни, нито минимални,
но вероятно има възможност да се оцени начинът, по който те се използват. Освен това
Комитетът по политика и сигурност (КПС), председателстван от белгийския посланик Уолтър
Стивънс, ще замине за ДР Конго през следващите седмици, за да оцени работата на тези две
мисии.

Третият и последен момент е, че г-н Tarabella и други колеги съвсем правилно подчертаха
значението на справянето с въпроса за незаконната експлоатация на природните богатства
в ДР Конго, поради връзката й със съществуващото насилие, тъй като този трафик помага
за финансиране на някои бунтовнически движения. ЕС наблюдава много внимателно този
въпрос. Освен това, както мнозина от вас предложиха, ние ще анализираме неотдавна
приетия американски закон в тази област, за който беше многократно споменато в
разискването.

Все още е прекалено рано да се анализира решението, взето от президента Кабила, за спиране
на експлоатацията на минералните ресурси, по-специално в Киву. Единственото, което
може да се каже на настоящия етап, е, че затварянето на тези обекти ще бъде приветствано,
тъй като това показва, че най-висшите органи на ДР Конго всъщност са ангажирани с борбата
срещу незаконната експлоатация на природните богатства на държавата. Ясно е обаче, че
тази мярка може да бъде анализирана само във връзка с въздействието, което ще окаже не
само върху финансирането на бунтовническите войски, но и за възможността органите да
могат да придобият отново ефективния си контрол, и върху социалноикономическото
благоденствие на народа.
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ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Председател.   – Постъпили са шест предложения за резолюции (1) , внесени в съответствие
с член 110, параграф 2 от Правилника за дейността.

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе по време на първата месечна сесия през октомври.

Писмени изявления (член 149)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. – (LT) В заключенията на Европейския
съвет, приети на 16 септември, се посочва, че за ЕС е много важно да бъде готов да засили
сътрудничеството си с Африка и да се стреми да намали нарушенията в областта на
международното право по правата на човека и в областта на хуманитарното право. По
отношение на нарушенията на правата на човека, специално внимание трябва да се обърне
на Демократична република Конго. Войските на конгоанската армия са свързани със смъртта
на много цивилни лица, а техните насилствени действия и сексуално насилие спрямо жени
и деца се използват като инструмент за всяване на страх в обществото, докато изнасилването
се използва като средство за водене на война. Ето защо с проекторезолюцията на Европейския
парламент относно защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република
Конго се цели предприемане на всички възможни координирани действия с цел да бъдат
спрени ужасните престъпления. Важно е да бъдат насърчени мирът и стабилността в региона
и да има по-тясно и редовно сътрудничество с медиите и обществото на национално равнище,
за да се намали равнището на престъпността и бъдещите престъпления да бъдат
предотвратени. Бих искала да подчертая, че ние трябва да се борим срещу безнаказаността
и да гарантираме защита на цивилното население, и по-специално на жените и децата, от
нарушенията в областта на международното право по правата на човека и на хуманитарното
право, включително всички форми на сексуално насилие и насилие, основано на пола.
Аспектът за равенството между половете трябва да бъде интегриран на всички равнища на
сътрудничеството между ЕС и държавите партньори.

Joanna Senyszyn (S&D),    в писмена форма. – (PL) Предстоящите срещи на високо
равнище ЕС-Република Южна Африка и ЕС-Африка трябва да бъдат повратна точка за
прекратяването на насилието в Демократична република Конго. Бързото прилагане на
международните мерки за противопоставяне на нарушаването на правата на човека е
наложително. В този регион клането, изнасилванията и убийствата продължават с години.
Борбата между племената се изостря. В момента всеки се бори срещу всекиго.

Както обикновено, най-високата цена се плаща от цивилното население, в което са включени
милиони деца. В ДР Конго всяка минута умира по едно дете. Повечето деца умират от болести
или от недохранване. Всички ние знаем за проблема и е необходимо да изпратим помощ
на хората, които живеят там. Въпреки това обаче ние показваме изненадваща безпомощност
и неспособност. През 2008 г. в Полша над 650 училища взеха участие в кампанията „Спасете
децата в Конго“. Те успяха да съберат 470 000 полски злоти и сумата беше изпратена на
нуждаещи се деца в Демократична република Конго.

Проучване на Евробарометър, публикувано на 13 септември, показва, че 89% от европейците
решително подкрепят предоставянето на помощ на развиващите се страни. Независимо от

(1) Вж. протокола.
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усилията, положени от определени държави и световни организации, положението не се
подобрява. Нашата резолюция не трябва да бъде още една проява на добри пожелания, а
ясен план за важни и неотложни действия, които Съюзът ще предприеме, за да защити
правата на човека и справедливостта, и които ще ни доближат до постигане на Целите на
хилядолетието за развитие.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    в писмена форма. – (PL) Днес ние разглеждаме
незачитането на основните норми на международното хуманитарно право в Демократична
република Конго – държава, която е демократична само по име. Искам решително да осъдя
масовите изнасилвания, извършвани спрямо жени и деца, а така също и другите форми на
насилие срещу многобройните невинни цивилни граждани в източната част на ДР Конго.
Петнадесетте хиляди изнасилвания, регистрирани през 2008 и 2009 г., както и тези,
извършени в края на юли и началото на август тази година, свидетелстват за чувството на
безнаказаност за такъв вид престъпления, които са дълбоко вкоренени в културата на тази
държава. Сексуалното насилие се използва като средство за водене на война и във връзка с
това трябва да се наказва като военно престъпление и престъпление срещу човечеството.
Аз призовавам всички страни в конфликта да сложат край на всякакви форми на сексуално
насилие и други нарушения на правата на човека и също така да дадат възможност на
хуманитарните организации да получат достъп до лицата от цивилното население, които
се нуждаят от помощ. Изисквам от правителството на Демократична република Конго, в
сътрудничество с международните институции, да продължи с усилията си за справяне с
безнаказаността и незабавно да проведе разследване на неотдавнашните нападения, и да
гарантира, че извършителите ще бъдат привлечени под отговорност.

Zbigniew Ziobro (ECR),    в писмена форма. – (PL) Конфликтът в Демократична република
Конго несъмнено е един от най-тежките през последното десетилетие. Независимо от силния
натиск от страна на международната общност, положението ни най-малко не се е променило.
Доказателство за това са непрекъснатите съобщения, които информират за брутални
нарушения на основните права на човека, извършвани от всички страни в конфликта.
Убийствата, изтезанията, сексуалното насилие, потискането на опозицията и на защитниците
на правата на човека, заедно с многобройните задържания, случаи на преследване и на
жестоки изтезания продължават да бъдат обичайна практика. Не са пощадени дори децата
войници – голям брой деца, насилствено принудени да се включват в редовете на бойците.
Изключително бруталните актове на сексуално насилие, извършени без да се прави разлика
дали са спрямо малки момичета, възрастни хора и мъже, са се превърнали в неотделима
черта на бойната тактика в големи мащаби. До днес международната общност, включително
Организацията на обединените нации и Европейският съюз, е неспособна да постави
положението под контрол и да помогне за прекратяване на кланетата в ДР Конго. Положение
като това е абсолютно неприемливо. Следва да се предприемат енергични мерки за оказване
на ефективно влияние върху конгоанските органи. Конгоанското правителство трябва да
осъди хора. То трябва да гарантира, че извършителите ще понесат отговорността за техните
дела и също така да гарантира, че за гражданите ще бъдат взети подходящи мерки за
сигурност. Тези, които вече са станали жертви, се нуждаят от помощ и възстановяване на
реда. Особено важна е добрата медицинска помощ. Ще изминат много години преди те да
могат да се възстановят от безбройните жестокости, извършени над тях, а някои завинаги
ще бъдат изключени от нормалния социален живот. Тяхното благоденствие трябва да се
превърне в приоритет както за конгоанските органи, така и за международната общност.
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10. Трансатлантически отношения: пътническа такса в САЩ (разискване)

Председател.   – Следващата точка са изявленията на Съвета и на Комисията относно
трансатлантическите отношения: пътническа такса в САЩ.

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Г-н председател, госпожи и
господа, този следобед отново имам честта да говоря от името на върховния представител,
баронеса Аштън, а не от името на Съвета, както е изписано на екрана.

Европейският съюз и САЩ считат за изключително важно да гарантират, че техните
граждани могат да пътуват лесно от едната страна на Атлантическия океан до другата.
Трансатлантическата мобилност може да бъде улеснена в голяма степен, ако хората могат
да пътуват, без да получават визи и без да заплащат такса. Докато гражданите на САЩ могат
да влизат в Шенгенското пространство, без да е необходимо да получат виза, това не се
отнася за гражданите на ЕС, които искат да влязат в САЩ.

Четири държави-членки все още не могат да се възползват от програмата на САЩ за
премахване на визите: България, Кипър, Полша и Румъния. Можем обаче с радост да
отбележим факта, че Гърция беше включена в програмата на 5 април. Този положителен
резултат се дължи на Комисията, която прави всичко възможно, за да осигури възможността
всички държави-членки да могат да се възползват от програмата за освобождаване, както
и на усилията на последователните председателства за предвижване на този въпрос.

Във връзка с това всяка година от 2006 г. насам Комисията изготвя доклад за всички трети
страни, които продължават да изискват визи от нашите граждани в нарушение на принципа
на реципрочност, тъй като Европейският съюз придава огромно значение на наличието на
пълна реципрочност в тази област. Когато Европейският съюз предостави освобождаване
на някои трети страни, те следва да направят същото за нашите граждани.

Освен това от съображения за сигурност, които разбираме напълно, в началото на 2009 г.
САЩ решиха да въведат eлектронната система за разрешения за пътуване (ESTA), която
може да се използва само за пътници от страна, включена в програмата за премахване на
визи, които влизат в Северна Америка. От 8 септември всеки един от тези пътници трябва
да плаща такса от 4 щатски долара за покриване на административните разходи,
произтичащи от прилагането на ESTA. Тази сума се прибавя към таксата от 10 щатски
долара, която същите пътници вече трябва да плащат съгласно Закона за насърчаване на
туризма. Във връзка с него на един орган беше възложена задачата да развива туризма, като
той се финансира от фонд, в който се плащат тези такси от 10 щатски долара.

След тези последни събития поискахте от Комисията без отлагане да приеме становище.
Още през декември 2008 г. тя изготви доклад по въпроса дали ESTA следва да се счита за
равностойна на виза или не и заключението й – неокончателно по това време – беше, че не
следва да се счита за равностойна. Веднага щом органите на САЩ публикуват окончателната
наредба относно ESTA, Комисията ще ни представи своя окончателен доклад по въпроса.
Ясно е, че плащането на тази такса ще бъде важен елемент в нейната оценка. Докладът ще
бъде разгледан от Съвета, който след това ще предприеме необходимите мерки и ще направи
препоръките, които счете за целесъобразни.

Както сигурно сте разбрали, въвеждането на тази допълнителна такса ще бъде осъдено.
Освен това председателството споделя загрижеността, изразена от Парламента по въпроса
в няколко случая, по-специално в точка 18 от резолюцията си от 22 октомври. Въпреки че
на пръв поглед таксата може да изглежда малка, не бива да се забравя, че тя трябва да се
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заплаща от всеки един пътник, което понякога може да се окаже много утежняващо за
семействата.

Поради това считам, че тази политика противоречи на обявеното желание на САЩ да
улеснят мобилността между двата континента и че тя ще бъде истинска пречка за гражданите
на ЕС, които искат да пътуват до САЩ.

В заключение искам да потвърдя, че председателството ще направи всичко, което е в рамките
на неговите правомощия, за да помогне на Комисията да постигне пълно реципрочно
премахване на визите от страна на САЩ. Благодаря ви за вниманието.

Марош Шефчович,    заместник-председател на Комисията. – (EN) Г-н председател, аз
също искам да благодаря на г-н Шастел за неговите бележки и за предложената помощ от
страна на Съвета, тъй като по въпрос от такава важност подкрепата на Съвета е изключително
решаваща.

По отношение на позицията на Комисията относно таксата за ESTA искам да подчертая, че
веднага след публикуването на информацията за тази такса на 6 август моята колега, членът
на Комисията Малмстрьом, представи изявление, в което отбеляза разбирането, че това
решение е взето в съответствие с правните задължения на Закона за насърчаване на
пътуванията (TPA), но изрази голямо съжаление от въвеждането на таксата.

Комисията изрази много ясно загрижеността си, че таксата не съответства на многократно
изразявания ангажимент от страна на САЩ за улесняване на трансатлантическата мобилност
и че тя ще бъде допълнителна тежест за европейските граждани, които пътуват до САЩ.

ЕС изрази сериозната си загриженост пред Конгреса и администрацията на САЩ по различни
поводи в периода на приемане на Закона за насърчаване на пътуванията. Комисията представи
няколко декларации заедно с председателствата на Съвета и с трети страни. В декларациите
си Комисията критикува и факта, че таксите се прилагат само за пътници, които са обхванати
от програмата на САЩ за премахване на визите, и поради това тя е дискриминационна.
Освен това изглежда странно, че се изисква от чужденци да насърчават туризма в САЩ, тъй
като е възможно това да доведе до по-малко, а не повече пътувания до САЩ.

Понастоящем Комисията разглежда други възможни мерки, които могат да бъдат предприети
по отношение на САЩ в рамките на механизма на ЕС за реципрочност. Комисията ще
представи на САЩ официално становище в рамките на общественото допитване,
организирано от САЩ във връзка с междинната наредба. Окончателна оценка на настоящата
система ESTA ще бъде издадена веднага след публикуването на окончателната наредба за
ESTA във Федералния регистър на САЩ, като се вземат под внимание евентуалните промени.

Комисията поиска този проблемен въпрос да се обсъди с всички държави-членки на
предстоящия Съвет по правосъдие и вътрешни работи на 7 и 8 октомври. След това въпросът
за таксата за ESTA ще бъде поставен на следващата среща на министрите на правосъдието
и вътрешните работи на ЕС и на САЩ през декември. Разбира се, Комисията ще продължи
да държи Парламента в течение на всички етапи от процеса, както и за предприетите стъпки.

Министър Шастел също заяви отново важността на равното третиране от страна на САЩ
на всички държави-членки на ЕС по отношение на задължението за виза. Във връзка с това
искам да ви припомня, че през последните две години беше постигнат значителен напредък
по отношение на механизма за визова реципрочност.

В резултат на усилията на Комисията за постигане на пълна реципрочност със САЩ още
осем държави-членки се включиха в програмата на САЩ за премахване на визите – седем
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държави-членки в края на 2008 г. и Гърция през април 2010 г. На политическо и техническо
равнище Комисията продължава да изтъква значението, което ЕС придава на възможно
най-скорошното включване на останалите четири държави-членки на ЕС – а именно
България, Кипър, Полша и Румъния – в програмата за премахване на визите.

Мога да ви уверя, че Комисията, в сътрудничество със Съвета и върховния представител, ще
настоява за включване на този въпрос в дневния ред на всички бъдещи срещи между ЕС и
САЩ.

Ernst Strasser,    от името на групата PPE. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа,
трябва да заявим ясно – като Парламент, но това, разбира се, се отнася специално за моята
група – че сме против тази такса за пътуване от 14 щатски долара, че сме против
необоснованите мерки от страна на американците за сметка на европейците и че сме против
едностранното обтягане на европейско-американските отношения. Не трябва да сме доволни
от сведенията, които чухме. Съвсем открито трябва да заявя, че по отношение на този въпрос
съжалението не е достатъчно. Заявяването, че това е дискриминация, не е достатъчно.

Тази сутрин самият председател Ван Ромпьой заяви, че един от основните принципи на
съвместната работа като партньори е реципрочността. Не искам да поставям изискването
да постъпим с американците по съвсем същия начин, по който те постъпват с нас. Трябва
обаче да се отбележи много ясно, че в това отношение е необходима еднозначна реакция
от страна на Европа и че това е нещо, което също трябва да изискаме от Комисията и Съвета
под формата на реални мерки. Призовавам ви да представите практически предложения и
да обсъдите с Парламента как възнамерявате да подходите към този въпрос. Американците
трябва да приемат, че имаме сериозно отношение към въпроса – както и към други въпроси
– и че искаме с нас да се отнасят като с партньор, а не като с някой, който се подчинява с
готовност, когато му заповядват нещо.

Juan Fernando López Aguilar,    от името на групата S&D. – (ES) Г-н председател,
присъединявам се към разискването с ясното съзнание, че този въпрос все още не е
приключил от европейска гледна точка. Парламентът обаче трябва да отбележи, че САЩ
са взели решение. Това е решение, което противоречи на желанието за трансатлантически
диалог за продължаване на напредъка в разширяването не само на търговския обмен, но
също и на всички области на социалния и човешкия обмен въз основа на взаимно доверие
и реципрочност.

Не можем да отстъпим, като приложим дискриминационна такса, която открито
противоречи на насърчаването на тези видове обмен, която разграничава държавите-членки
на Европейския съюз и оказва пряко въздействие върху обществеността. Освен това тя
противоречи на отношението на Европа към САЩ и към техните граждани, отношение,
което не винаги е отразявало желанието за разширяване на човешките и търговските връзки,
но което винаги е насърчавало въпроса за трансатлантическата мобилност в отношенията
между хората от двете части на света.

Поради това считам, че е много важно Парламентът да изпрати ясно послание, че очаква
Комисията да защити непоколебимо европейската позиция и при необходимост да приложи
условието за реципрочност. Това разбира се не е добро развитие на трансатлантическия
диалог, но то ще покаже ясно, че не сме готови просто да приемем липсата на реципрочност
в насърчаването на човешкия и социалния обмен, който се извършва чрез връзката, осигурена
от европейските и американските авиокомпании, да не говорим, разбира се, за
икономическото въздействие, което това ще окаже върху сериозната криза, която вече
преживява сектора на въздушния транспорт от двете страни на Атлантическия океан.
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Alexander Graf Lambsdorff,    от името на групата ALDE. – (EN) Г-н председател, има
сериозни причини администрацията и Конгресът на САЩ да отстъпят и да отменят така
наречения Закон за насърчаване на пътуванията.

На първо място, странно е – и Комисията също отбеляза това – да се въвежда такса за
насърчаване на туризма. Ако пътуването до САЩ се оскъпи, сигурно ще има по-малко хора,
които ще пътуват до тази държава; за семейство от четирима души става дума за 40 щатски
долара – за много хора това не са малко пари. Освен това изглежда малко абсурдно, че
единствено САЩ от всички страни налагат такса на хора, които не участват в разискването.
Мисля, че налагането на такси без представителство е изиграло определена роля в
американската история, поради което считам, че следва да разгледат въпроса отново.

Второ, Америка ще стане ли по-привлекателна, като кара хората да плащат повече? Не
мисля, че е така. Съединените щати са атрактивна дестинация, там има изключително
популярни обекти: Йосемити, Гранд каньон, Евърглейдс, залива Чесапийк, Бостън, Ню
Йорк, Вашингтон и Сан Франциско. Хората ги посещават така или иначе; не е необходимо
да насърчават туризма по начина, който се предлага.

Освен тези теми обаче има няколко сериозни въпроси, политически въпроси, които според
нас трябва също да бъдат засегнати. Считам, че е абсолютно неприемливо това, че за да се
плати таксата, трябва да се използват само кредитни или дебитни карти на дружества, които
са регистрирани в САЩ. Не мисля, че това е приемливо. Освен това запазването и
проверяването на тези данни в САЩ би могло да бъде приемливо, ако то се ограничаваше
само до специфичната цел за контрол над пътуванията, но Министерството на вътрешната
сигурност е упълномощено при поискване да предоставя тези данни на други американски
органи, на чуждестранни органи и дори на предприятия, които се занимават с транспорт.
От гледна точка на защитата на личните данни това също е просто неприемливо.

Комисията и Съветът трябва да намерят сега подходящи отговори. Считам, че този въпрос
следва да бъде разгледан на предстоящата среща на върха между ЕС и САЩ. Мисля, че
реципрочността е добра възможност, макар и неприятна в настоящия случай, и според мен
и двете страни следва да работят за увеличаване на контактите между хората, а не да ги
затрудняват.

Jan Philipp Albrecht,    от името на групата Verts/ALE. – (EN) Г-н председател, днес
обсъждаме общата такса от 14 щатски долара за всеки, който влиза в САЩ. Преди всичко,
изглежда противоречиво, от една страна, да има програма за премахване на визи за улесняване
на пътуването на лица между Европейския съюз и САЩ, а от друга страна, да съществува
задължение за всички европейски граждани да предават своите лични данни чрез ESTA и
да заплащат допълнителна такса при пътуване.

Разбира се, трябва да зачитаме решенията на нашите американски партньори и особено на
Конгреса, но това не изглежда като признак на доверие и сътрудничество. Когато става
въпрос за защита на границите и ефективни мерки за сигурност, Европейският съюз
многократно е показвал, че желае да организира нещата добре, понякога с големи
затруднения по отношение на собствените ни ценности и граждани. Но какво се случва с
правото на свободно движение, когато става въпрос за граничен контрол? Какво се случва
с правото на презумпция за невинност, когато става въпрос за мерки за сигурност? А какво
случва с правата за защита на данните и на средства за правна защита в случаите на събиране
на лични данни?
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Ако ставаше въпрос само за плащането на 14 щатски долара, това не би представлявало
толкова голям проблем, но Министерството на вътрешната сигурност на САЩ не само
получава данните от ESTA, събрани от пътниците, а именно многобройни координати и
данни за самоличност, включително чувствителна информация. Те искат достъп и до данни
от досиетата на пътниците (PNR) в системите на пътническите агенции за резервации, които
едва ли не съдържат информация кой с кого спи. Изключително неудовлетворяващо е, че
членът на Комисията Малмстрьом все още не е осъзнала, че използването на събрани PNR
данни сериозно нарушава правата на гражданите и не може да бъде оправдано съгласно
правото на ЕС.

Проблемът става още по-голям, когато отбележим, че таксата от 14 щатски долара трябва
да се заплаща с един от четирите основни вида кредитни карти, чиито дружества са
установени в САЩ. Питам се как ще гарантирате, че тези масови събирания на данни няма
да бъдат предмет на разследвания, които нямат връзка с пътуванията, поне в периода на
действие на Патриотичния закон (Patriot Act)? Отправям въпрос към Комисията и Съвета
дали сте наясно с факта, че съществуващото право на ЕС вече е подкопано чрез начина, по
който приемаме наредба на САЩ да се налага на европейските граждани?

Обръщам се към Комисията и към Съвета, както и към вас, уважаеми колеги – поемете
задължението да защитавате правата на гражданите на ЕС и европейското право. Това се
отнася и за трансатлантическите отношения със САЩ.

Marek Henryk Migalski,    от името на групата ECR. – (PL) Не искам да се концентрирам
върху темата на разискването; имам предвид въпроса за плащането, въпроса за самата такса
или въпроса за възможността за използване на данните и информацията, които могат да
бъдат получени по този начин. Искам да обсъдя най-важното. Имам предвид факта, че в
Европейския съюз, както и в Парламента, полагаме усилия да гарантираме, че всички
държави-членки на Европейския съюз са третирани равностойно. За съжаление по този
въпрос, в тази област, американската страна не ни третира така, поради което някои
държави-членки на Европейския съюз все още са засегнати от задължението за виза, докато
повечето от тях не подлежат на това задължение. Считам, че ролята на Парламента, но също
и на всички останали институции на Европейския съюз, е да гарантира, че всички
държави-членки, независимо от това кога са се присъединили към Съюза, са третирани
равностойно. Заявявам това от името и в интерес на гражданите на моята държава, но също
и на всички държави, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004 г.

Rui Tavares,    от името на групата GUE/NGL. – (PT) Г-н председател, госпожи и господа,
това наистина е необичаен случай. Свидетели сме на реципрочност, която е несиметрична.
Следователно, след като е несиметрична, тя не е истинска реципрочност. Свидетели сме на
регистрация, която е излишна. Все пак вече искаме от европейците данни от досиетата на
пътниците и данни от СУИФТ, а сега искаме от европейците, които пътуват до САЩ, първо
да се регистрират и разбираме, че има такса за туризма, която, както току-що отбеляза г-н
Lambsdorf, напълно противоречи на целта за увеличаване на туристическите връзки със
САЩ.

Няма смисъл обаче да критикуваме САЩ, че правят това. В крайна сметка САЩ – които
между другото са държава, която познавам и на която се възхищавам изключително много
– правят това, което техните избрани представители решават, че трябва да се направи. Според
мен проблемът произтича в много по-голяма степен от нас, отколкото от страна на САЩ.

Считам, че проблемът преди всичко е в манталитета на нашата дипломатическа служба.
Неотдавна, когато посетихме Вашингтон с делегацията по въпроса за СУИФТ, видяхме, че
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европейската мисия във Вашингтон изразходва повече време, за да се прикрива и извинява
за гласуването на Европейския парламент относно СУИФТ, отколкото за да обясни
основанията, които засягат 500 млн. европейски граждани.

Проблемът е в липсата на солидарност, тъй като ако една държава-членка не е включена в
програмата за премахване на визи, останалите държави-членки следва да се борят с нея.
Проблемът е и в реципрочността, но в различен смисъл от този, който беше използван тук.

Тук говорихме за реципрочност, сякаш тя ни се подарява, сякаш е трябвало да молим за
нея. Да, но ние също можем да приложим реципрочност. Други държави го правят. На
Коледа 2007 г., когато в САЩ бяха въведени по-строги изисквания за сигурност по
отношение на бразилските граждани, Бразилия също въведе незабавно по-строги изисквания
за сигурност за гражданите на САЩ, които влизат в Бразилия, и САЩ отстъпиха веднага.

Европа трябва да постъпва по-често така, ако иска да бъде уважавана в трансатлантическия
диалог.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Г-н председател, г-н Шастел, г-н член на Комисията, искам да
направя само няколко допълнителни коментара. Както знаете, аз съм председател на
делегацията за отношения със САЩ и сме разговаряли много за отмяната на визите.
Обсъждали сме отмяната им и за Румъния и България, както и за други държави. Вместо
тях беше създаден друг вид виза, във връзка с която сме толкова любезни да предоставяме
на американците данни на нашите граждани в огромни обеми и на всичкото отгоре сега
плащаме и такси за това. Тези такси ще бъдат използвани и за създаване на реклама за
американския туристически отрасъл. Според мен това е уникален бизнес модел, който
американците ни представят, а именно, потребителите да бъдат принуждавани също да
заплащат пряко за рекламата. И аз ще предложа това като бизнес модел на туристическите
агенции в моя регион. Считам този подход за невероятен.

Разбира се, това е свързано и с факта, че все още няма достатъчно контакти между
Европейския парламент и Конгреса, така че подобни явления да могат да се избягват чрез
разумен диалог. Може би проблемът се състои и в това, че Съветът и Комисията не подхождат
решително към тези въпроси и според мен – в това отношение съм съгласен със становището,
изразено от другите колеги – понякога дори споменаването на реципрочността може да е
от полза.

Позицията ни отслабва с това, че идваме тук и със съжаление отбелязваме факта, че това не
ни харесва и че сме направили много постъпки, тъй като така никой няма да ни възприема
сериозно. В действителност в крайна сметка се оказва, че започваме да действаме смело, но
завършваме позорно. Ето защо отново призовавам Съветът и Комисията, както и върховния
представител/заместник-председател на Комисията, да се заемат с въпроса по такъв начин,
че Вашингтон също да може да разбере, че Европейският съюз е истинска сила.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Г-н председател, г-н член на Комисията, мисля, че сте
твърде предпазливи. Не искате да правите окончателни изявления, тъй като все още не е
изготвено окончателно решение, но междувременно нашите граждани вече плащат тази
такса. Това разбира се е неприемливо. Трябва да се намесите и то по много активен начин.

Както вече беше казано многократно от моите колеги преди мен, с удивление установяваме,
че американските органи не са намерили по-добро решение на въпроса как да привличат
повече посетители, освен чрез принуждаването на самите посетители да плащат допълнителна
такса от 14 щатски долара. Всъщност 4 щатски долара от тях ще покриват разходите за
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ESTA. С други думи, те не искат да натоварват допълнително с редовни разходи
данъкоплатците в САЩ: вместо това те ги прехвърлят на европейците.

Това е първото сериозно отклоняване от всички различни такси във въздухоплаването или
от летищните такси, които ние също сме въвели в редица държави-членки, като например
неотдавна в Германия. Съжалявам за тези едностранни мерки от страна на няколко
държави-членки; всъщност аз подкрепям идеята за европейски подход към този въпрос,
който в най-добрия случай трябва да включва и аспекти като външните разходи за
въпросните полети. Тук обаче става въпрос за нещо съвсем различно. В Европа не става
въпрос за дискриминация: всички заплащат таксата, докато в случая със САЩ я плащаме
само ние. А европейците, които се регистрираме отново всеки месец чрез ESTA, сме 900 000.

Освен това трябва да разгледаме задълбочено въпроса дали мярката не противоречи на
буквата и духа на програмата за премахване на визи. Същността на програмата е, че хората
от двете страни не трябва да кандидатстват за виза и да правят всички свързани с това
разходи. Системата ESTA постепенно става еднозначна на виза. Това каза преди малко и
г-н Brok. Поради това искам да не проявявате колебание по този въпрос, да не отлагате, а
да изпратите много ясен сигнал на нашите партньори в САЩ, че това е неприемливо, че
взаимните ни отношения не трябва да бъдат такива. Поради това трябва да се разгледат
всички варианти и ако американците не проявят гъвкавост скоро, разбира се, ще трябва да
помислим за реципрочни мерки.

Във връзка с това ще отбележа накратко усилията, които полага г-н Таяни за активизиране
на европейската политика в областта на туризма. Договорът от Лисабон ни предоставя
повече правомощия в тази област на европейско равнище. Може би няма да бъде лоша идея
да обменим становища по въпроса през следващите месеци.

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Г-н член на Комисията, мисля, че г-н Brok забрави
още, че от полските граждани също се изискват визи, за да пътуват до САЩ и това е много
трудно да се разбере. Искам оттук да призова за предприемането на действия по въпроса,
тъй като той е сериозен. Разглеждането на визите обаче само като процедурен въпрос,
възприемането на проблема с визите и другите странни необосновани такси като възможност
да се опитаме да демонстрираме сила в Парламента в протест срещу САЩ според мен също
не е правилният подход.

Ако хората възприемат визите само като процедурен въпрос или като причина за политически
спорове, те не разбират какво означават визите в съвременния свят. Нито един инструмент
за сътрудничество не би могъл да има по-голямо политическо значение. Поради това
призовавам както члена на Комисията, така и членовете на Парламента да подобрят
отношенията с Конгреса. Като членове на Европейския парламент имаме правото да
отправяме възражения към Конгреса и да оказваме натиск, за да възприемат съвсем различен
подход към визите. Визите са пречка между гражданите и всъщност са една от най-сериозните
политическите бариери, които възпрепятстват трансатлантическото сътрудничество. Докато
не осъзнаем това, усилията ни няма да доведат до положителни резултати.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL).   – (CS) Госпожи и господа, имало е времена, когато корабите
с пътници за САЩ са били посрещани на пристанището. По това време, в края на 19 век,
моят дядо също е плавал натам. Когато в наше време искам да посетя САЩ, аз плащам
някаква странна такса. Трябва да има някакво основание за тази такса, но подозирам, че я
плащам, за да може да бъда наблюдаван. Колкото по-настойчиво преговарящите лица от
САЩ изискват предаването на често чувствителни данни на лица, които идват от Европейския
съюз, толкова по-силно става това подозрение. Не става въпрос буквално за наблюдение,
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проверки или издаване на визи. Но в действителност по този начин човек се оказва сред
милионите, които са наблюдавани без адекватна защита на информацията, която се предава.
Какво се случва тогава с чувствителните данни? Само Господ знае. Това просто е обичайното
състояние на отношенията между така наречените равностойни партньори.

САЩ предприемат определени мерки, а Европейският съюз се затруднява да определи дали
и по какъв начин да реагира изобщо. Както обикновено резултатите от тези преговори не
са особено задоволителни, а например споразумението „Открито небе“ със САЩ е силно
едностранчиво. Разбирам, че икономическите интереси на двамата партньори често се
отразяват съвсем пряко в споразуменията, които се сключват или не се сключват в различни
области. Не разбирам обаче защо нямаше предварителни консултации относно предприетите
мерки и ми е трудно да разбера как тези мерки могат да бъдат в полза на гражданите на
Европейския съюз. Надявам се, че в резултат на преговорите няма да има въвеждане на визи
или въпросници, които проучват подробно семейното положение на моите предшественици.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) След като се освободихме от бетонните стени и оградите от
бодлива тел, които отделяха Западен от Източен Берлин и разделяха континента Европа на
източен резерват и западна част, ние наивно допуснахме, че това е краят на периода на
параноидните режими, които пречат на свободните хора да комуникират свободно, да
опознават света и да пътуват.

Знаем, че свободата да се пътува и взаимното познаване помагат на хората от различни
краища на Земята, на различните цивилизации и различните култури да преодоляват
предразсъдъците и да се освободят от страха от непознатото и така се насърчава развитието
на доверие между хората. Не зная какво се е случило с нашите американски приятели. Те
винаги са защитавали свободата и демокрацията, но може би са загубили разсъдъка си. На
южната си граница с Мексико са започнали да строят онези огради, които ние, европейците,
успяхме да премахнем съвсем наскоро. Те въвеждат още повече административни и
технически пречки за посетителите на тяхната държава. До къде води това, госпожи и
господа? Може би президентът Обама не го осъзнава, но отстрани изглежда, че американската
администрация се опитва да превърне САЩ в едно обградено, напълно изолирано
пространство, пълно с хора, които са щастливи по задължение, както при режима на
Ким Джонг Ил в Северна Корея. Иска ми се да вярвам, че случаят не е такъв, и поради това
може би следва да обясним на нашите американски приятели, че таксата и личните данни,
чрез които ни наблюдават и които искат в замяна на посещение на тяхната държава, са
несъмнено огромен срам за една суперсила на свободата и демокрацията като САЩ.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Аз съм от тези държави, по отношение на които изискването
за виза за пътуване в САЩ беше отменено преди известно време. Съвсем скоро след отмяната
на визите в няколко държави станахме свидетели на въвеждането от страна на САЩ на друг
вид виза, под друго име – виза под името ESTA, за която хората пак се задължават да плащат.
Първоначално ни беше казано, че тя ще струва десет долара; сега ни се казва, че ще струва
14 долара, но няма гаранция, ще тази сума няма да се увеличи още. Това е неприемливо,
тъй като става въпрос за друга виза. Надявам се, че Европейската комисия ще осъзнае, че
това е виза и ще я счита за такава. Има обаче и втора причина да определяме това като
отрицателно решение и събитие: то се случи в много неподходящ момент. То се случи по
време, когато в залата току-що бяхме гласували по споразумението СУИФТ и предложихме
нашето сътрудничество на САЩ. Струва ми се, че вместо да бъде положителна, реакцията
на САЩ се оказа отрицателна предвид тази разпоредба и такса. Искам да отбележа, че има
редица въпроси, като PNR и общото споразумение за защита на данните, които все още
предстои да бъдат решени в Европейския парламент. Според мен е важно сътрудничеството
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между нас и САЩ да се основава на доверие; ако то не се основава на доверие, не можем да
постигнем задоволителни и положителни резултати за гражданите на двете страни.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Аз също считам, че въвеждането на входна такса за САЩ е
осъдително. Това е мярка, която противоречи на ангажимента на САЩ да улесни
трансатлантическата мобилност. Не мисля обаче, че Европейският съюз ще реагира с
реципрочно действие срещу гражданите на САЩ. Лошото не се поправя с лошо. Поради
това се надявам, че решението трябва да бъде намерено чрез разширяване на двустранния
диалог. Във връзка с това именно Европейската комисия е длъжна да положи повече усилия
за подобряване на отношенията със САЩ.

За съжаление тази несправедлива такса се прибавя към друга дискриминационна мярка,
наложена едностранно от САЩ по отношение на някои държави-членки на Европейския
съюз, което се отразява на трансатлантическото сътрудничество и доверие. От гражданите
на четири държави от ЕС все още се изискват визи, за да пътуват до САЩ: Румъния, България,
Полша и Кипър. За съжаление гражданите на нашите държави не могат да пътуват свободна
до САЩ. Жалко е, че по силата на действащото от юли 2009 г. законодателство на САЩ
възможността за включване на някои от тези държави в програмата за премахване на визи
става все по-безнадеждна в период, когато делът на отхвърлените заявления продължава
да бъде основна пречка за премахване на задължителното изискване за виза. Предвид факта,
че делът на отказите зависи, ако трябва да бъдем точни, от решението на представителите
на САЩ, считам, че от страна на САЩ са необходими допълнителни усилия за подобряване
на прозрачността в процеса на предоставяне на визи. Ето защо аз също подкрепям това,
което каза заместник-председателят, и искам да отправя отново призива към Комисията да
настоява за гарантиране на равно недискриминационно третиране на всички граждани на
Европейския съюз, включително на тези от държавите, от които все още се изискват входни
визи за САЩ. Колеги, погрешно и жалко е, че държавите, които решиха въпроса с визите,
забравиха обсъждането на тази тема и официалните отношения на Европейския парламент
с органите на САЩ. Аз също считам, че е необходима по-голяма солидарност, а не проявяване
на местен егоизъм.

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Г-н председател, съгласен съм с всички коментари по отношение
на отрицателното въздействие на тази необичайна мярка. Таксата от 14 щатски долара,
която се заплаща веднъж на всеки две години, се прилага по отношение на държави, които
са в добри отношения със САЩ. Имахме много успешни преговори относно „Открито небе“,
обмена на информация за пътници и т.н., но таксата оказва изключително неблагоприятно
въздействие, тъй като всъщност това, за което говорим, е въвеждане на нова виза.

Става въпрос за виза, както отбеляза г-н Busuttil: изисква се дори бебета без билет да имат
одобрено разрешение за пътуване. В това отношение съм съгласен с Комисията, че това е
осъдително и несъответстващо на ангажимента на САЩ за улесняване на
трансатлантическите пътувания.

Това, което се постигна по този начин, всъщност е да се създават нови пречки в период,
когато ние на практика премахваме пречките, а САЩ въвеждат таксата в опит да бъде
обърната тенденцията за намаляване на броя на посетителите в тяхната държава. По-голямата
част от тези пари ще се използват за фонд за популяризиране на САЩ като туристическа
дестинация. Аз обаче считам, че това ще накара хората да не пътуват там.

Моята страна например има дълготрайна връзка със САЩ: 40 млн. души, живеещи в САЩ,
са от ирландски произход, а обемът на търговията между двете държави е много голям. В
повечето случаи хората няма да платят тази сума.
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Основната цел на наредбата е просто да подпомага министерството на финансите и да
подобри привлекателността на САЩ като туристическа дестинация. Президентът Обама
заявява, че чуждестранните туристи харчат 120 млрд. щатски долара и поддържат един
милион работни места и че тази мярка ще осигури още 4 млрд. щатски долара и 40 000
нови работни места.

Според мен ще се случи точно обратното, тъй като допитване в интернет, извършено от
„Telegraph Travel“ показа, че 44% от читателите са заявили, че таксата ще ги разубеди да
пътуват в САЩ. Въз основа на това проучване считам, че таксата ще има неблагоприятно
въздействие, че ще доведе до отрицателни резултати и че всъщност ще навреди на САЩ и
на туристическия отрасъл.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Трансатлантическите отношения са приоритет на Европейската
външна политика. Мобилността е в основата на идеята за европейското гражданство, както
се предвижда в Хартата на основните права и в Договорите. Всички европейски граждани
се ползват с правото, при равни условия, на свободно движение в Шенгенското пространство
и на движение по отношение на трети страни, като следователно това включва и гражданите
на новите държави-членки. Предвид всичко това продължаваме да изразяваме нашето
разочарование от необоснованото изключване на милиони европейски граждани от четири
държави-членки, включително Румъния, от специалното партньорство за мобилност между
Европейския съюз и САЩ.

Колегите изразиха своята загриженост във връзка с популяризирането на системата ESTA,
която всъщност въвежда един вид виза за всички европейски граждани. Таксата не е свързана
само с плащането на 14 щатски долара, но също и със събиране на лични данни на граждани
на Европейския съюз. Министерството на вътрешната сигурност на САЩ понастоящем
разглежда прилагането на таксата/визата. Комисията, заедно с администрацията на САЩ,
трябва да намери начин за решаването на този въпрос. Искам да отбележа, че запазването
на това решение може да окаже непредвидимо въздействие върху други области, свързани
с трансатлантическите отношения за сигурност и мобилност, които се развиват, като
например споразумението между ЕС и САЩ за PNR данните. Ако администрацията на САЩ
не се откаже от таксата, ние подкрепяме Комисията да предприеме необходимите мерки за
прилагане на реципрочност по отношение на всички граждани на САЩ, които пътуват в
Европейския съюз, в съответствие с основния принцип на визовата политика на Европейския
съюз.

Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Г-н председател, във връзка с изказването на моя колега
г-н Brok, също искам да подчертая отново, че ние сме ангажирани да поддържаме добри
отношения със САЩ. Европа си сътрудничи със САЩ в много области и можем да се гордеем
с това.

Вторият ми въпрос: съгласен съм с всички колеги и одобрявам всички въпроси, които вече
бяха зададени; наистина няма какво много да добавя. Важно е Комисията и евентуално
Съветът да отговорят на тези въпроси бързо. Във всеки случай изразяваме съжаление, че
правителството на САЩ предприе това едностранно действие и наистина можем да помислим
за това дали проблемът всъщност е в тези 14 долара. Едва ли проблемът е в това дали
туристите ги плащат за своята виза или за кока-кола във Вашингтон: проблемът е, че в
отношението към Европа се усеща известно неуважение. Имаше много разговори за СУИФТ
и на други теми, но последва това едностранно действие.

Днес Комисията трябва да посочи ясно какво е направила. В този период обявяването на
разглеждане на политиката вече не удовлетворява Европейския парламент. Ние просто
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искаме да знаем какво заявихте на правителството на САЩ и дали не успяхте да го възпрете.
Ще повторя, че действително се чувствам обиден, че това ни беше наложено едностранно,
като се има предвид степента, в която си сътрудничим със САЩ. Въпросът за начина на
плащане вече беше зададен, но преди всичко не трябва да го задавате, ако не желаете тази
такса.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) При настоящата ситуация в залата има членове
на Европейския парламент от държави-членки, от чиито граждани не се изискват входни
визи за пътуване в САЩ. За съжаление обаче в залата има и членове на Парламента от
държави-членки като Полша, които трябва да кандидатстват за американска виза. В Полша
тази виза се получава чрез дълга процедура, която за съжаление понякога е и унизителна.
Гражданите на моята държава плащат над 100 щатски долара за получаване на виза, но
трябва да плащат и когато им е отказана виза. Следователно за нас най-важното нещо е
европейската солидарност. За нас е важно Европейският парламент, Европейската комисия
и Съветът да заявят много ясно, че гражданите на всички държави, които съставят Съюза,
трябва да бъдат третирани по съвсем еднакъв начин. Доволен съм, че Европейската комисия
и Съветът не говорят за това само тук в Европа, но че това становище се представя все по-често
в контактите с администрацията на САЩ.

Заслужава си обаче да си зададем следния въпрос в Парламента: като членове на Европейския
парламент какво можем да направим заедно, за да решим проблема на гражданите на тези
държави-членки? Мисля, че в това отношение най-важни са контактите ни с Конгреса на
САЩ, тъй като в правната система на САЩ определяща роля във визовата и данъчната
политика играе Конгресът. Искам също да изразя моето голямо удовлетворение от това, че
за първи път представителите на Комисията и Съвета заявяват, че виждат светлина в тунела
и че има възможност съвсем скоро от гражданите на държави като Полша да не се изискват
визи за САЩ.

Monika Hohlmeier (PPE).   – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, по-късно ще
посетим приема за задълбочаване на отношенията между Европейския съюз и САЩ. Фактът,
че това се случва точно днес, е изключително важен. Така всеки от нас ще има възможността
да каже на посланика какво сме подчертали току-що на пленарното заседание. Трябва да
се възползваме от възможността да го направим лично.

САЩ не улесняват особено нашата работа сега, те не улесняват и нашето приятелство. В
много случаи имам впечатлението, че по-скоро наблюдаваме слон в стъкларски магазин,
отколкото изпълнение на деликатната политическа сцена.

Единствено сумата от 14 щатски долара със сигурност не е решаващ фактор. Въпреки това,
ако семейство с три деца иска да посети САЩ, тогава сумата става значителна и в крайна
сметка може да разубеди семейството от пътуване до САЩ. Освен това, ако ви се налага да
давате подробни данни в интернет за това с коя авиокомпания пътувате, за къде пътувате,
в кой хотел ще отседнете и в допълнение трябва да дадете номера на кредитната си карта,
се пораждат редица въпроси защо е необходимо всичко това. Ако освен това после чуете за
разказа на ваши добри познати, които е трябвало да чакат часове на американски летища
и да бъдат подложени на груб контрол за сигурност, понякога се запитвате дали САЩ
действително са наясно, че в много отношения сега се отнасят към своите приятели твърде
недружелюбно и вероятно, в някои аспекти по отношение на това от какво всъщност се
нуждаят хората и какво трябва да направят, са в съвсем погрешна посока.

Също така, по отношение на нашите близки трансатлантически отношения трябва да кажа,
че наистина имаме близки отношения със САЩ. Това обаче следва да означава също, че и
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отношението към нас е съответстващо. Призовавам Комисията и Вас, г-н Шефчович, да
изискате ясно гарантирането на безвизово пътуване за държавите-членки, които понастоящем
не се възползват от тази възможност, и ако не последва подходяща реакция, моля тогава да
изискате и въвеждане на реципрочност. Въпросът не е „око за око“, но трябва да преговаряме
в условия на равнопоставеност и не трябва да позволяваме отношението към нас да бъде
като на феодален господар към слугите си. Ние не сме слуги; ние сме в равностойно
положение.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) В заключенията от последното заседание на
Европейския съвет се посочи, че трансатлантическите отношения се основават на общи
ценности. Действителността е следната: гражданите на САЩ могат да влизат свободно на
територията на ЕС. Европейският съюз прие PNR и СУИФТ, както и споразумението относно
личните данни на европейските граждани. От някои европейски граждани все още се
изискват визи за пътуване в САЩ. Освен това от всички европейски граждани се вземат
пръстови отпечатъци, когато влизат в САЩ, независимо от това дали са с виза, или не.
Европейските граждани трябва да заявят в интернет намерението си за пътуване, а отскоро
трябва да заплащат такса от 14 щатски долара, за да влязат в САЩ.

Не разбирам къде са общите ценности. Според мен на следващата среща на върха през
ноември Европейският съюз трябва да представи искане за отмяна на визите за всички
европейски граждани и да осигури равно третиране от двете страни на Атлантическия океан.

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Г-н председател, г-н Шастел, г-н член на Комисията, таксата
от 14 щатски долара за пътуване в САЩ оказва отрицателно въздействие върху
трансатлантическите отношения и следва да бъде отхвърлена по няколко причини. Тя ще
оскъпи пътуването. Тя е дискриминационна и просто изразява неприятелско отношение.

Изключително неприятно е, че тези разходи могат да се плащат само с кредитна карта на
уебсайта на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. Какво да правят хората,
които нямат кредитни карти? Само на притежателите на кредитни карти ли се позволява
да пътуват до САЩ? Като много от предходните оратори имам смесени чувства по отношение
на факта, че ще се предават данни от кредитните карти на граждани на ЕС.

Тази тема със сигурност тревожи европейските граждани. Те очакват Европейската комисия
и Съветът да демонстрират решителност в това отношение. Моля да действате като уверени
европейци и при необходимост да приложите принципа на реципрочност.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Благодаря Ви, г-н председател. Не мисля, че
администрацията на САЩ, която ежедневно изразходва милиарди долари за войни, се
нуждае от пари. Не пари, а достъп до нови, допълнителни данни, които бяха и са достъпни
чрез програмата СУИФТ – данни за нашите граждани. Определено усещам желанието от
страна на администрацията на САЩ и на Конгреса да покажат кой е господарят в нашите
двустранни отношения. Имам личен опит: по време на обсъждането на програмата СУИФТ
в Европейския парламент съветник на посланика на САЩ в Латвия си позволи да покани
мен, член на Европейския съюз, на Европейския парламент, да се срещна с него, за да обсъдим
някои въпроси и да ми въздейства как да гласувам. Имам основания да се съмнявам, че не
става въпрос за пари. В Латвия има много хора, които имат роднини, живеещи в САЩ. Те
са и мои избиратели. Те няма да бъдат доволни, ако не отстояваме интересите си тук.
Благодаря ви.

Марош Шефчович,    заместник-председател на Комисията. – (EN) Г-н председател,
уважаеми колеги, благодаря ви за становищата и изразената подкрепа за това, което се
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надяваме да бъде конструктивно приключване на нашите обсъждания със САЩ по този
много сложен въпрос.

Първо, искам да уверя членовете на Парламента, че проучваме всички възможни мерки по
отношение на САЩ в рамките на механизма за реципрочност на ЕС, включително
възможността за въвеждане на ESTA на ЕС, за която, както знаете, понастоящем се извършва
проучване за осъществимост. Разбира се, ще бъдете уведомени за резултатите и възможните
предложения за бъдещето.

По отношение на това дали тази такса може да се разглежда като прикрита виза, трябва да
кажа, че според предварителната оценка, извършена от Комисията през декември 2008 г.
относно настоящата система ESTA, предвидена в междинната окончателна наредба, на този
етап ESTA не може да се разглежда като еквивалент на процеса за кандидатстване за
шенгенска виза, както се определя в Общите консулски инструкции – които сега са известни
като Визов кодекс.

По отношение на реакцията на Комисията към новите правила на ESTA в САЩ отново
искам да ви уведомя, че ще издадем официално становище и окончателни оценки, след като
окончателната наредба за ESTA бъде публикувана във Федералния регистър на САЩ.
Разбира се, ние сме наясно с изключително чувствителния характер на събирането на лични
данни и защитата на личните данни и това е много важен приоритет в списъка на Комисията.

Що се отнася до бъдещите дипломатически и политически действия, искам да ви уведомя,
че Комисията вече изиска от председателството да постави въпроса на следващото заседание
на Съвета по правосъдие и вътрешни работи през октомври, и съм сигурен, че въпросът за
таксата ще бъде повдигнат на следващата среща на министрите на правосъдието и вътрешните
работи на ЕС и на САЩ през декември.

Взел съм под внимание и напълно разбирам загрижеността на уважаемите колеги от
държавите, чиито граждани все още трябва да кандидатстват за визи, когато пътуват до
САЩ, и искам да ги уверя, че ще настояваме безкомпромисно за възможно най-скорошно
включване на останалите четири държави-членки на ЕС в програмата на САЩ за премахване
на визи.

Въпросът беше поставен от члена на Комисията Малмстрьом в Мадрид през април тази
година на последната министерска среща между ЕС и САЩ. Въпросът беше тема и на нейния
разговор във Вашингтон два месеца по-късно и това, разбира се, е въпрос, който ще бъде
поставян на всички политически равнища и ние ще настояваме за бързо решаване на
проблема.

Моля да ми позволите да завърша, като коментирам становището на г-н Brok. Наистина
искам да подчертая, че ще бъде много полезно, ако Парламентът действително разшири
комуникацията си със своите колеги от САЩ, тъй като, както всички знаем, проектът за
такса за ESTA и визовите политики се определят в голяма степен от Конгреса на САЩ и
вашата подкрепа и помощ по въпроса наистина ще бъде много ценна.

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Г-н председател, г-н член на
Комисията, госпожи и господа, няколко думи, за да завърша и да ви кажа, че след нашето
разискване сега е дори още по-очевидно, че Европейският съюз трябва да продължи да
работи съвместно с американските органи, за да подобри трансатлантическата мобилност.
Във връзка с това съм доволен, г-н председател, че посланикът на САЩ в Европейския съюз
присъства на много от нашите разисквания. Надявам се това означава, че САЩ са слушали
разискването, което проведохме.
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Все още имаме, и Комисията ще ни припомни това в доклада си относно визовата
реципрочност, четири държави-членки, от чиито граждани се изисква да получат виза, за
да посетят САЩ. Това положение не може да се толерира предвид факта, че самите
американски граждани се ползват от премахването на визи, когато посещават Шенгенското
пространство. Поради това председателството ще направи всичко възможно, за да подкрепи
Комисията в мерките, които продължава да предприема за прекратяване на това положение.

Освен това трябва да направим всичко възможно за запазване на разходите за пътувания до
САЩ на възможно най-ниско равнище независимо дали те са с туристическа цел,
командировки или с цел изпълнение на мисии. Моля да бъдете уверени, че председателството
ще продължи да подкрепя каузата на Съюза по отношение на американските органи.

Когато Комисията представи доклада си относно визовата реципрочност тази есен, и предвид
нейната окончателна оценка на ESTA, и когато американските органи публикуват
окончателната наредба, Съветът ще реши какви съответни мерки следва да бъдат предприети.

(Заседанието, прекъснато в 17,20 ч., се възобновява в 18,00 ч.)

Писмени изявления (член 149)

George Sabin Cutaş (S&D),    в писмена форма. – (RO) В резолюцията на Европейския
парламент от 22 октомври 2009 г. САЩ бяха призовани да третират еднакво всички
граждани на ЕС в съответствие с принципа за пълна реципрочност. Въпреки това четири
държави останаха извън програмата на САЩ за премахване на визите: Румъния, България,
Полша и Кипър. Освен това САЩ въведоха такса за издаване на разрешение за пътуване на
гражданите на ЕС, считано от 8 септември 2010 г. Според мен задължение на Европейската
комисия е да определи въпроса за реципрочността при издаването на визи като по-сериозен
приоритет в отношенията си със САЩ и същевременно да положи усилия за постигане на
равно третиране за всички граждани на ЕС.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

11. Време за въпроси (въпроси към Съвета)

Председател.   – Госпожи и господа, с голяма изненада забелязвам, че този път присъствието
по време на въпросите към Съвета е толкова слабо, колкото е обикновено по време на
вечерните заседания.

Следващата точка е въпроси към Съвета (B7-0462/2010).

Бяха внесени следните въпроси към Съвета:

Въпрос №1, зададен от г-н Posselt (H-0399/10):

Относно: Идентичност в областта на външната политика и на отбраната

Какви действия предприема Съветът за консолидиране на идентичността на ЕС в областта
на външната политика и на отбраната? Във връзка с това притежава ли Eurocorps, въпреки
че пряко не принадлежи към ЕС, водеща функция и функция на модел и какви мерки е
планирало белгийското председателство на Съвета с цел по-нататъшно развитие на ЕС в
областта на външната сигурност?
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Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Г-н председател, във всеки
случай се радвам на възможността да говоря от името на Съвета пред толкова многобройна
аудитория — имам предвид аудиторията в галерията за обществеността.

Бяха извършени промени в Европейската политика за сигурност и отбрана...

Председател.   – Г-н Posselt, процедурата е съвсем ясна. Г-н Шастел отговаря на въпроса,
който му задавате в писмена форма, а след това имате възможност да разширите въпроса,
да зададете уточняващ въпрос и пр. Сега г-н Шастел е длъжен да отговори на въпроса такъв,
какъвто сте го задали в писмена форма.

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Както бях започнал,
Европейската политика за сигурност и отбрана претърпя забележителна промяна и се
превърна в един от най-динамичните компоненти на европейската интеграция. Близо
10 години след създаването на Европейската политика за сигурност и отбрана, съставляваща
неразделна част от общата външна политика и политика на сигурност, днес Европейският
съюз е всепризнат фактор, много търсен на международната сцена. Многобройните мисии
на Съюза в цял свят са най-доброто доказателство за това.

Всъщност Европейският съюз, по инициатива на Съвета и държавите-членки, е разположил
24 военни, граждански и военно-граждански мисии на три континента в рамките на
Европейската политика за сигурност и отбрана. Следователно Съюзът има присъствие в
Афганистан, Грузия, Близкия изток, Ирак, Сомалия и Западните Балкани. Няма никакво
съмнение, че тези мисии също допринасят за повишаване на публичността на Европейския
съюз в региона. Общата рамка на тези мисии е изложена и в Договора от Лисабон, който
също определя общата рамка на общата политика за сигурност и отбрана.

Колкото до Еврокорпус, първо искам да спомена — самият г-н Posselt всъщност подчертава
това в своя въпрос — че Еврокорпус не е част от Европейския съюз. Това е оперативно
сухопътно формирование с мултинационален състав. Еврокорпус е създаден през 1992 г.
по идея на канцлера Кол и френския президент Франсоа Митеран. Разполагал е екипи в
Босна, Косово и Афганистан и има активен принос към развитието на оперативна
съвместимост на въоръжените сили на участващите държави-членки, както и на култура
на обща сигурност и отбрана. В Еврокорпус участват някои от държавите-членки, а именно
Белгия, Франция, Германия, Люксембург и Испания, а наскоро това формирование беше
отворено за участие на членове както на НАТО, така и на Европейския съюз.

Белгийското председателство положи значителни усилия за прилагането на Договора от
Лисабон и в това отношение председателството приветства споразумението между
Парламента и Съвета относно Европейската служба за външна дейност (ЕСВД),
представляваща основен принос към ефективното прилагане на общата политика за сигурност
и отбрана.

Мога да Ви уверя, че белгийското председателство ще продължи своите усилия за постигане
на споразумение с Парламента относно измененията на двата регламента, пряко свързани
с ЕСВД, относно рамката за служителите и финансовата рамка, и по-конкретно с
инициативите на белгийското председателство по отношение на Европейската политика за
сигурност и отбрана (ЕПСО).

Искам да насоча Вашето внимание, първо, към програмата на белгийското председателство,
която гласи, че Съюзът трябва самостоятелно да си осигури военните и гражданските
капацитети, съответстващи на неговите амбиции: постоянно структурирано сътрудничество,
европейска структура на планиране и управление на операции в извънредни ситуации,
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капацитет за бърз и съгласуван отговор, включително и при операции за подпомагане,
гражданско и военно сътрудничество, обучение на граждански и военни участници в
управлението на кризи, укрепване на Европейската агенция по отбраната и на стратегическото
партньорство между Съюза и НАТО — това са все важни въпроси, изискващи специални
усилия.

По време на своето председателство Белгия ще стартира редица инициативи, посветени на
ЕПСО, и с тази цел е организирала няколко семинара на теми, свързани с капацитети в
областта на постоянното структурирано сътрудничество в обучението. Всички тези въпроси
ще бъдат във фокуса на разискванията на европейските министри на отбраната в Белгия
утре и вдругиден.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Г-н председател, първо, искам да направя кратък коментар.
Отговорът Ви беше много добър, г-н Шастел. Протестът ми преди малко засягаше само
грубата Ви забележка относно присъствието. Хората, задали въпросите, са тук, а Вашата
работа е да отговорите на тези въпроси.

А сега — моят уточняващ въпрос. Планира ли Белгия някаква инициатива за постигане на
по-нататъшен напредък по отношение на общата политика за сигурност и отбрана? В
Германия разискваме въпроса за преструктурирането на германските въоръжени сили и т.н.
Това би било подходящ момент за една европейска инициатива, която Белгия, като същинска
европейска държава, председателстваща Съвета, ще бъде компетентна да планира.

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Г-н председател, искам да
припомня на уважаемия колега края на моето изказване. Наистина казах, че програмата на
белгийското председателство съдържа цяла серия въпроси, решаването на които би следвало
да укрепи нашето сътрудничество, особено по отношение на отбраната, както и че по време
на своето председателство Белгия ще стартира редица инициативи, насочени към Европейката
политика за сигурност и отбрана, под формата на голям брой семинари и курсове на теми,
свързани по-специално с капацитетите. Освен това ще насоча вниманието Ви и към онова,
което се случва точно сега, или с други думи, към разискването, което ще ръководи и
направлява министрите на отбраната утре и вдругиден в Белгия по време на неофициалната
среща на тема „Отбрана“, която ще се проведе в Гент. Благодаря Ви.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Искам да задам уточняващ въпрос, тъй като
г-н Шастел ни уведоми, че утре и вдругиден ще има неофициална среща на министрите на
отбраната на държавите-членки на Европейския съюз. Във връзка с това искам да задам
следния въпрос: в границите на Съюза са създадени бойни групи, които засега са бойни
групи само на хартия — планирано ли е разискване на този въпрос по време на споменатата
среща? Ще продължаваме ли да подхранваме една илюзия, или Съюзът ще има отряди,
които някога ще могат да влязат в употреба?

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) В отговор на този допълнителен
въпрос ще дам съвсем прост отговор на предходния въпрос. Разбира се, че искаме да включим
работния капацитет при реални условия във възможно най-голяма степен. Разбира се, тази
специфична тема ще бъде разгледана по време на утрешната неофициална среща на
министрите на отбраната, а в рамките на следващите няколко дни ще видим какъв е
резултатът от неофициалната среща на министрите, някои от които, доколкото знам, желаят
да се постигне напредък в това отношение.

Председател.   – Искам да кажа на г-н Posselt следното: разбирам, че любезната забележка
от страна на г-н Шастел, заедно с моята собствена забележка, са в пълно съгласие с Вашата
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забележка, че въпросът беше много интересен, както и отговорът, и затова мисля, че всички
би следвало да съжаляваме, че в залата няма повече колеги, които да извлекат полза както
от работата на колегата, който зададе въпроса, така и от отговора от страна на Съвета.

Въпрос № 2, зададен от г-жа McGuinness, и въпрос № 3, зададен от г-н Papanikolaou, бяха
оттеглени от техните автори.

Председател.    – Въпрос № 4, зададен от г-жа Blinkevičiūtė (H-0408/10):

Относно: Намаляване на бедността и изключването

Белгия, която пое председателството на Съюза от 1 юли, представи своите приоритети за
работата през втората половина на годината.

Белгия е държавата, поемаща първото председателство, което ще може да осъществи целите,
предвидени в стратегията ЕС-2020, включително тези, насочени към намаляване на
социалното изключване, бедността и неравенствата и към целта най-малко 20 млн. души
да излязат от бедността. Едни от най-важните социални приоритети в дневния ред на
Брюксел са борбата против бедността и намаляването на социалното изключване, които
биха допринесли за постигане на по-голямо сближаване и икономически растеж.

Какви конкретни мерки възнамерява да предприеме Белгия по време на своето
председателство, за да постигне тези цели и да приключи по ефективен начин през тази
година борбата на Европа против бедността и социалното изключване?

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Благодаря, г-н председател.
Осемнадесетмесечната програма на Съвета, както е изготвена от тройното испанско,
белгийско и унгарско председателство, гласи, че борбата с бедността и социалното
маргинализиране ще бъде главна цел, с акцент върху безработните лица, децата, засегнати
от бедност, работещите бедни и семействата на самотни родители.

Борбата с бедността е една от целите на стратегията „Европа 2020“, приета от Европейския
съвет на 17 юни 2010 г., с което Съветът одобри също и целта да се насърчи социалното
приобщаване по-специално посредством намаляване на бедността, чрез отстраняване на
опасността от бедност и изключване за поне 20 млн. души до 2020 г. Друга цел, която
Европейският съвет сам си постави, е да се повиши равнището на заетост на мъжете и жените
на възраст от 20 до 64 години на 75%, както и да се подобри нивото на образованието
по-специално чрез намаляване на процента на преждевременно прекъсналите училищното
си образование.

По време на белгийското председателство ще бъде поставен акцент върху четири приоритета
в борбата с бедността: минималните трудови възнаграждения и социалното благополучие,
осигуряването на жилищно настаняване и бездомните лица, детската бедност в семейството
и накрая – участието на живеещите в бедност и на всички засегнати лица в борбата с
бедността, несигурността и социалното изключване. На кръглата маса по въпросите на
бедността и социалното изключване, която ще се проведе на 18 и 19 октомври,
председателството ще се опита да разгледа по-обстойно разискването относно минималните
трудови възнаграждения на ниво Европейски съюз, като крайната цел за всяка от
държавите-членки е да одобри минимално трудово възнаграждение, гарантиращо
задоволителен жизнен стандарт.

В рамката на тези обсъждания председателството ще има за цел и да популяризира на ниво
Европейски съюз важността на принципите на добро управление, за да гарантира участието
на живеещите в бедност. Освен това, с цел да се гарантира на всеки човек основното право
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на жилищно настаняване, по време на една конференция, която ще се проведе на
9 и 10 декември, белгийското председателство ще придаде особена важност на проблема
с достъпа до жилищно настаняване.

Председателството ще даде приоритет и на решаващата роля на образованието в борбата с
детската бедност и с предаването й от едно поколение на друго, което вече беше тема на
една конференция, проведена на 2 и 3 септември. И накрая, на 16 и 17 декември,
белгийското председателство ще приключи Европейската година за борба с бедността и
социалното изключване, давайки гаранции, че от нея е извлечена поука за бъдещето.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Благодаря, г-н председател. Благодаря, г-н министър,
за изчерпателния отговор. Наистина разбирам чудесно, че преди всичко от самите
държави-членки зависи да се борят с бедността и социалното изключване, и бих искала да
пожелая на белгийското председателство всичко най-добро, така че държавите-членки да
могат във възможно най-кратък срок да стигнат до решение относно задължителните
минимални социални стандарти и задължителните минимални трудови възнаграждения.
И все пак, според Вас, действащият понастоящем отворен метод на координация достатъчен
ли е за премахване на бедността и социалното изключване?

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Доколкото си спомням, преди
две седмици в тази същата зала, отново във времето за въпроси и отговори, вече отговорих
на този въпрос, като потвърдих отново, че споменатият метод би могъл действително да
донесе някакви конкретни резултати. Ето защо мога само отново да повторя онова, което
казах преди две седмици.

Председател.    – Въпрос № 5, зададен от г-н Gallagher (H-0410/10):

Относно: Международен симпозиум по въпросите на науката и споразуменията за
партньорство в областта на рибарството

Може ли Съветът да направи заявление и да очертае ключовите въпроси, които ще се
обсъждат на предстоящия международен симпозиум на тема „По-добри споразумения за
партньорство в областта на науката и рибарството като двигатели на политиката“? Какво
очаква Съветът да бъде постигнато на тази международна конференция?

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Симпозиумът, озаглавен:
„Международен симпозиум: По-добри споразумения за партньорство в областта на науката
и рибарството като двигатели на политиката“ ще бъде организиран от белгийското
председателство на 9 и 10 ноември в Остенде, който, както несъмнено знаете, е град на
белгийското крайбрежие. На 15 юли, по време на представянето на своите приоритети,
председателството на практика покани Европейския парламент да присъства на симпозиума.

Организирайки симпозиума, белгийското председателство иска да даде своя принос към
настоящото обмисляне на подготовката за преразглеждане на действащата обща политика
в областта на рибарството. До 2013 година следва да влезе в сила нова обща политика в
тази област. Учените и секторът на рибарството често имат различни гледни точки и заемат
различни позиции по въпросите на рибарството и управлението на околната среда. Целта
на симпозиума е да се обсъди подробно този въпрос и да се извлекат поуки от добрите
практики в тази област.

За да се постигне това, планът е да се организират дискусии върху пет теми: събиране на
данни и оценка на ресурсите, съвместни усилия за подобряване на селективността и
намаляване на изхвърлянията, комуникация между научния и промишления сектор,
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подобряване на процеса на интегрирано консултиране, и накрая – самоуправление.
Резултатите от симпозиума ще послужат за основа на разискване на ниво министри по време
на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство през ноември. Тогава Съветът ще
може да стигне до подходящи заключения.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (EN) Искам да поздравя министъра за организирането
на тази важна конференция, която ще събере представители на науката и на сектора на
рибарството.

Бих искал да се надявам, че Съветът ще постави акцент върху въпроса за изхвърлянията и
за убеждаването на рибарите да пренасят изхвърлянията на сушата, като им се осигурят
компенсации за това. Така че за нас е от съществена важност този въпрос, заедно с останалите
четири, които ще бъдат повдигнати, да бъдат разгледани на заседанието на Съвета.

Бих предложил на министъра да разгледа по-специално въпроса за малките плавателни
съдове с дължина до 15 метра, с които рибарите трябва да се препитават и да изхранват
своите съпруги и семейства, както и факта, че те не оказват никакво значимо въздействие
върху този така важен възобновяем ресурс.

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Във всеки случай искам да
благодаря на уважаемия колега за неговите предложения и загриженост, които с радост ще
предам на съответния министър, който ще председателства симпозиума.

Председател.    – Въпрос № 6, зададен от г-н Crowley, който определи г-н Gallagher за
свой заместник (H-0411/10):

Относно: Преговорите за присъединяване между ЕС и Хърватия.

Може ли Съветът да очертае главите, които остава да бъдат обсъдени от ЕС и Хърватия в
рамките на преговорите за присъединяване на Хърватия към ЕС?

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Съветът, разбира се, отбеляза,
че е постигнат голям напредък в преговорите за присъединяване на Хърватия към ЕС, които
вече навлизат във финалната права. Европейският съюз е възхитен от всички усилия,
положени от Хърватия през изминалата година, и от постигнатия успех – най-малкото по
отношение на постигането на критериите, договорени в хода на преговорите.

Към момента в рамките на конференцията за присъединяване са отворени общо 33 от
всичките 35 глави, а временно са затворени 23 глави. Сега Хърватия трябва да продължи с
напредъка, постигнат до момента, както и със своите реформи, съсредоточавайки се върху
основни въпроси като правосъдието и публичната администрация, борбата с корупцията
и организираната престъпност, както и правата на малцинствата, в това число репатрирането
на бежанци и разследването на военни престъпления. Хърватия трябва също така да върви
напред в областта на икономиката, за да може да покаже положителни резултати на всички
фронтове.

Както е посочено в работната ни програма, белгийското председателство е поело ангажимент
да помага на Хърватия в постигането на напредък в процеса на преговорите за нейното
присъединяване, затваряйки възможно най-много глави във възможно най-кратък срок. За
тази цел Хърватия трябва да осъществи реформите, които току-що очертах, и да постигне
всички останали критерии в договорените срокове.

На практика спорните глави биха могли да бъдат временно затворени, ако при проверката
държавите-членки счетат, че Хърватия отговаря на съответните изисквания. Въпросните
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глави са: политика на конкуренция (глава 8), земеделие и развитие на селските райони
(глава 11), рибарство (глава 13), регионална политика и координация на структурните
инструменти (глава 22), съдебна система и основни права (глава 23), правосъдие, свобода
и сигурност (глава 24), околна среда (глава 27), външна политика и политика на сигурност
и отбрана (глава 31) и финансови и бюджетни разпоредби (глава 33).

Понастоящем в Съвета се разглеждат три глави, очакващи решение за временното им
затваряне – това са: свободно движение на капитали (глава 4), транспортна политика
(глава 14) и институции (глава 34). Глава 35 (други въпроси) ще бъде разглеждана последна,
в по-късен момент.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (EN) Г-н председател, искам да благодаря на министъра
за особено изчерпателния му отговор.

Бих го запитал дали може да ми даде информация – или да ме уведоми дали той не разполага
с такава информация – за това, дали когато преговорите приключат и трябва да бъде взето
решение, това решение ще бъде взето само от хърватския парламент, или ще бъде
предоставена възможност и на хърватския народ да реши чрез референдум, какъвто беше
случаят в моята страна.

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Естествено трябва на място
да изготвим оценка на напредъка, постигнат от страна на Хърватия, затова не съм в състояние
да Ви дам информация за никакви определени дати. Сроковете ще зависят от приноса на
Хърватия и от степента, в която са осъществени реформите.

И все пак, в светлината на обсъжданията с моя хърватски колега, мога да Ви кажа, че в края
на процеса на хърватските граждани действително ще бъде предоставена възможност да
изразят своето мнение относно присъединяването на Хърватия към Европейския съюз.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Искам да задам на г-н Шастел въпрос, който
ми изглежда важен. Г-н Шастел, казахте, че са отворени 33 от 35 глави, и ни разказахте за
напредъка, постигнат по отношение на тези 33 глави. Затова моят въпрос засяга друга една
тема: кои са двете преговорни глави, които още не са отворени? Струва ми се, че това е важен
ключов въпрос.

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Нямам никаква представа. Ще
трябва да отговоря на уважаемия колега в писмена форма, тъй като не съм наизустил тридесет
и петте глави, т.е тези, които са отворени и които са временно затворени, тези, които наскоро
са отворени, и трите глави, които се разглеждат и които предстои да бъдат затворени.

Мислех, че отговорът ми предоставя изчерпателен обзор на постигнатия напредък по
отношение на различните глави. Ще Ви уведомя в писмена форма дали все още има две
глави, които не са отворени.

Председател.   – Г-н Шастел, сигурен съм, че г-н Zemke ще бъде доволен да получи бърз
писмен отговор на своя въпрос.

Председател.    – Въпрос № 7, зададен от г-жа Harkin (H-0413/10):

Относно: Демографска ситуация и лица, полагащи грижи за други лица

С оглед на приоритетите на белгийското председателство във връзка с променящата се
демографска ситуация и по-конкретно намерението на председателството да приеме
заключения, свързани с превенцията на бедността, би ли се съгласил Съветът, че ролята на
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лицата, полагащи неофициално грижи за други лица, в резултат на променящата се
демографска ситуация е все по-важна и едно от основните предизвикателства пред
държавите-членки е да гарантират, че лицата, полагащи неофициално грижи за други лица,
няма да се превърнат в следващото поколение, живеещо в бедност като пряк резултат от
задълженията им за полагане на грижи.

С оглед на това, какви мерки би предложил да предприеме Съветът, за да гарантира, че в
политиката се отделя подходящо внимание, за да бъде подкрепена ролята, която играят
лицата, полагащи неофициално грижи за други лица на територията на ЕС?

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Уважаемият колега повдигна
много деликатен въпрос в днешните трудни за икономиката времена. Съветът съзнава факта,
че лицата, полагащи грижи за други лица и неполучаващи възнаграждение за това, са
по-застрашени от бедност, тъй като техните задължения ограничават участието им на пазара
на труда.

Първият въпрос, който трябва да разгледаме, е как да се интегрират в пазара на труда лицата,
полагащи грижи за други лица и неполучаващи възнаграждение за това. Съветът съзнава
трудностите, срещани от онези, които са прекъснали професионалното си развитие, за да
осигурят неплатени грижи на други лица, затова настоятелно призова държавите-членки
да гарантират обезпечаването на бъдещето на тези индивиди в рамките на националните
пенсионно-осигурителни системи.

Например в директивата относно ревизираното рамково споразумение за родителския
отпуск Съветът постановява, че в края на родителския отпуск работниците имат право да
се върнат на същата работа или на равностойна или подобна работа, съответстваща на
трудовия им договор или на трудовото им правоотношение. Съветът разбира, че Комисията
е консултирала социалните партньори относно възможността да се възприемат нови форми
на родителски отпуск, като например отпуск поради осиновяване и отпуск с цел полагане
на грижи за членове на семейството.

Вторият фактор е неравенството между половете. Съветът изтъкна факта, че грижите за
семейството в по-голямата си част все още се полагат от жени, предимно в резултат на
социалните стереотипи, свързани със социалните и семейните роли на мъжете и жените.
Като част от Платформата за действие от Пекин през 2007 г. Съветът прие заключения по
въпроса за жените и бедността, включващи набор от показатели, замислени така, че да
позволят на държавите-членки и на Комисията да следят този ключов въпрос.

В своите заключения Съветът трябваше да вземе под внимание факта, че решението да се
предоставят неплатени грижи за други лица, вместо да се започне платена работа, може да
е въпрос на личен избор, въпреки че неравенството между половете означава, че прекъсването
на професионалното развитие по семейни причини има тенденция да се превърне в проблем,
специфичен за жените. Решението може да засегне финансовата независимост на тези жени
и степента на социална защита, която им се предоставя, особено в пенсионна възраст, когато
много жени са принудени да преживяват с твърде скромна пенсия.

Предвид всичко това Съветът подчерта необходимостта от по-равномерно разпределение
на семейните отговорности между мъжете и жените. Съветът неколкократно изтъкна и
необходимостта от инфраструктура за грижи за децата и от услуги в областта на
осигуряването на грижи за други зависими лица.

Със застаряването на населението ще бъдем изправени пред увеличаващия се брой възрастни
граждани, нуждаещи се от грижи. В своите заключения относно „Равенство между половете:
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укрепване на растежа и заетостта“, приети през ноември 2009 г., Съветът подчерта
дългосрочното стратегическо значение на тези въпроси за Съюза, поне с оглед на
демографските промени.

Съществува ясна взаимовръзка между високите равнища на заетост при жените, достъпа до
грижи за деца и услуги в областта на осигуряването на грижи за други лица и високите
равнища на раждаемост. Ето защо Съветът се застъпва за приемането на политики, които
ще позволят на мъжете и жените да постигнат по-добър баланс между професионалния и
личния живот.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Благодаря, г-н министър, за особено изчерпателния
отговор. Очевидно Съветът гледа твърде сериозно на въпроса. Интересно ми беше да чуя,
че разглеждате въпроса за отпуск с цел полагане на грижи за други лица и отпуск по семейни
причини, както и че към лицата, които искат да се върнат отново на работа, ще бъдат
прилагани едни и същи стандарти. Споменахте и аспекта, свързан с равенството между
половете.

Друг аспект на този въпрос, за който често съм на мнение, че бива забравян, се състои в това,
че много млади хора стигат дотам, че полагат грижи за други лица. Споменахте и личния
избор. Мисля, че именно това искат хората, полагащи грижи за други лица. Те искат да имат
възможност да избират дали да работят, или да полагат грижи за други лица. С голямо
задоволство чувам също и че вземате под внимание цялостния проблем с пенсиите, защото
понякога се случва така, че хората напускат работа, за да се грижат за други лица, губят част
от трудовото си възнаграждение и докато полагат тези грижи, не могат да продължат да
дават своя социален принос, а впоследствие губят и от пенсиите си, затова наистина мисля,
че това е една област, в която навярно Съветът би могъл да даде препоръки на
държавите-членки.

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Уважаемата колега е избрала
тема, която засегнах накратко в своя отговор, така че трябва да се съглася с нея. Не мисля,
че онези, които правят точно такъв жизнен избор, особено жените, трябва да бъдат наказвани
в края на своя професионален живот. Те следва по-скоро да могат да се радват на достойна
пенсия. Съветът превръща разглеждания въпрос в приоритет с оглед на постигането на тази
цел.

Председател.    – Въпрос № 8, зададен от г-н Zwiefka, избрал г-н Wałęsa за свой заместник
(H-0415/10):

Относно: Телевизионна станция "Al-Aqsa"

На 24 юни 2010 г., доставчикът на сателитни програми „Eutelsat“ прекъсна препредаването
на телевизионния сигнал на станция „Al-Aqsa“, контролирана от организация „Хамас“, от
своя сателит „Atlantic Bird 4A“. Това е в съответствие с решението на френския Висш съвет
по аудиовизуални технологии (CSA) от 8 юни 2010 г., който определи, че телевизия
„Al-Aqsa“ нарушава френското и европейското законодателство в областта на
аудиовизуалните услуги и изиска „Eutelsat“да прекрати излъчването на емисиите на телевизия
„Al-Aqsa”. Според съобщения на медиите телевизия „Al-Aqsa“ е заобиколила прекратяването
на излъчването от страна на „Eutelsat“ като е преименувала своя канал, излъчван от „Eutelsat“,
на „Seraj Al-Aqsa“ (понякога изписван и като „Siraj Al-Aqsa“). Понастоящем „Seraj Al-Aqsa“
се излъчва от „Eutelsat“ чрез неговите сателити „Atlantic Bird 4A“, „Atlantic Bird 2“ и
„Eurobird 2“.
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Какви непосредствени действия ще предприеме Съветът, за да попречи на телевизия „Al-Aqsa“
да заобикаля решението на Висшия съвет по аудиовизуални технологии (CSA)? Запознати
ли са френското правителство и CSA с това положение, което представлява пряко нарушаване
на решението на CSA?

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) На 10 март 2010 г. Съветът
и Европейският парламент приеха Директива 2010/13/ЕС за аудиовизуалните медийни
услуги, актуализираща правната рамка, регулираща телевизионното разпространение на
предавания и други аудиовизуални медийни услуги в Съюза.

Член 6 от директивата постановява, че държавите-членки трябва да гарантират по подходящ
начин, че аудиовизуалните медийни услуги, осигурени от доставчици на медийни услуги
под тяхна юрисдикция, не съдържат никакво подбуждане към ненавист, основана на раса,
пол, религия или националност. Следователно държавите-членки са отговорни за
прилагането, а на Комисията, като пазител на Договорите, се възлага задачата да проверява
дали директивата се прилага правилно.

Съгласно член 2 от директивата, всяка държава-членка носи отговорност и за предавания,
разпространявани от организации със седалище извън Европейския съюз, ако доставчикът
използва сателитен капацитет, принадлежащ на въпросната държава-членка.

В конкретния случай, посочен от уважаемия колега, Съветът разбира, че Комисията е
уведомила съответния френски орган, Висшия съвет по аудиовизуални технологии (CSA),
който понастоящем разследва случая. Би било неуместно Съветът да коментира текущото
разследване.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Не съм съгласен с последната част от Вашия отговор,
г-н Шастел, защото ми се струва, че всъщност ролята на Съвета и на Комисията е да насочват
вниманието към повтарящите се отрицателни характеристики на дейността на този сателитен
доставчик. Това е поредният случай, когато се наложи да се обърне внимание на факта, че
въпросната телевизионна станция е отново в ефира и нарушава закона, който към момента
не работи точно както би трябвало. Следователно въпросът съдържа известна загриженост
— какво следва да се направи, така че тази игра на котка и мишка да не бъде разигравана
отново и отново?

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Отчасти съм съгласен с Вашето
тълкуване. Вярно е, че на държавите-членки е възложено прилагането на директивата, а
Комисията следи нейното спазване. Както знаете, Съветът, заедно с Европейския парламент,
е съзаконодател и носейки своите отговорности, е създал подходяща правна рамка, а именно
директивата, която току-що споменах. След това работа на държавите-членки е да приложат
директивата, докато Комисията носи отговорност за контролирането на нейното спазване.

Председател.   – Въпрос № 9, зададен от г-жа Ţicău, и въпрос № 10, зададен от г-н Kelly,
са оттеглени.  Въпрос № 11, зададен от г-н Schmidt (H-0425/10):

Относно: Положението на ромското малцинство в Европа и свободното движение на
граждани на ЕС

Дискриминацията срещу ромското малцинство е широко разпространен европейски проблем
с дългогодишна история. В състояние ли е Съветът да даде уверение, че положението на
ромското малцинство в Европа ще бъде разисквано на равнище ЕС и че Съветът ще се стреми
към намирането на Европейско решение на въпроса, а не на множество решения на
национално равнище?
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Комисията е заявила, че депортирането на граждани на ЕС в границите на вътрешния пазар
трябва да се извършва въз основа на всеки отделен случай, за да не бъде възпрепятствано
свободното движение на граждани. Споделя ли Съветът това виждане? Ако да, означава ли
това, че изгонването от страна на Франция на 79 лица от ромски произход представлява
нарушение на това основно правило на Общността?

В контекста на последните събития, предвижда ли се разискването в Съвета на въпроса
относно свободното движение на гражданите?

И дали решенията на срещата на министрите на вътрешните работи на Франция, Белгия,
Германия, Италия, Испания, Обединеното кралство и Гърция по въпросите на имиграцията,
която ще бъде проведена в Париж на 6 септември 2010 г., предстои да бъдат обсъждани с
всички държави-членки на ЕС?

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Като последствие от Втората
европейска среща на върха, посветена на ромите, проведена през април в Кордоба, на
7 и 8 юни 2010 г. Съветът прие заключения относно ускоряването на процеса на ромското
приобщаване. В заключенията се признава фактът, че значителна част от ромите живеят в
крайна бедност и страдат от дискриминация и изключване. Това, на свой ред, води до ниски
академични постижения, незадоволителни жилищни условия, ограничен достъп до пазара
на труда и лошо здравословно състояние.

Съветът призовава Комисията и държавите-членки да ускорят процеса на икономическо и
социално приобщаване на ромите в съответствия с взетите решения и очертаните препоръки
от страна на институциите на Европейския съюз, като гарантират по-ефективен достъп до
съществуващите политики и инструменти. Съветът също така подчертава колко е важно да
се гарантира активното участие на гражданското общество, местните органи и самите роми.

Програмата от Стокхолм, приета от Европейския съвет през декември 2009 г., посочва
специално ромската общност и препоръчва държавите-членки да обединят силите си с цел
насърчаване на пълната социална интеграция на уязвимите групи.

Мерките, предприети неотдавна от една държава-членка във връзка с лица от ромската
общност, предизвикаха спор по време на обедната почивка на среща на Европейския съвет
на 16 септември 2010 г. Председателят на Европейския съвет изтъкна три основни въпроса,
по които беше постигнато единодушие по време на обсъжданията: че всяка държава-членка
е упълномощена да предприема мерки за укрепване на принципите на правовата държава
на своя територия, че Комисията има както правото, така и задължението да следи спазването
на законите на ЕС от страна на държавите-членки, както и че въпросът за ромската
интеграция ще бъде обсъден по време на някое бъдещо заседание на Европейския съвет.

Белгийското председателство също желае да включи въпроса за ромската интеграция в
дневния ред на заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и
потребителски въпроси, планирано за 21 октомври. Съветът все още не е имал възможност
да обсъди резултатите от неофициалната среща, проведена на 6 септември в Париж.
Доколкото ми е известно, темата на тази среща не е била специално насочена към
положението на ромите.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Г-н председател, г-н Шастел, считам, че Вие и 27-те
държави-членки, които представлявате като действащ председател на Съвета, имате всички
причини да предприемете много категорични и бързи действия, тъй като това е изключително
тежко положение за Европа. Знаем, че ромите са били преследвани в продължение на векове,
а в последно време се разкриха несъответствия, които Европа не би могла да си позволи.
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Ако искаме да посъветваме другите държави да се грижат за своите граждани, ние също
трябва да се грижим за нашите собствени граждани.

Изабел Фонсека е журналистка и писателка. Тя е написала книга, озаглавена „Погреби ме
прав — цял живот съм бил на колене!“. Г-н Шастел, ще Ви призова да назначите, от името
на Съвета и съвместно с Комисията, една комисия за истината, която да разследва какво се
е случвало с ромите в хода на цялата европейска история. Мисля, че трябва да се помирим
със собственото си минало — в противен случай няма да можем истински да продължим
напред.

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Първо, приемам предложението
за преразглеждане на нашата история по отношение на този въпрос. Второ, искам да кажа,
че относно един проблем, който – нека честно си признаем – подклаждаше страстите през
последните седмици, Съветът, когото днес представлявам, очаква да получи от Комисията
подробния анализ на този въпрос във връзка с тематичното разискване, което проведохме
през последните няколко седмици. Затова не зависи от самия Съвет да взема решение във
всяка дадена ситуация, а всъщност задължение на Комисията е да ни уведоми дали
Договорите и директивите са спазени в това отношение.

Председател.   –Въпрос № 12 отпада поради отсъствието на неговия автор.

Председател.    – Въпрос № 13, зададен от г-н Higgins (H-0429/10):

Относно: Трафик на деца

Какви мерки ще предприеме Съветът, за да гарантира, че всички държави-членки извършват
необходимото, за да се осигури спирането на трафика на деца? В последния си доклад
организацията за закрила на децата, ECPAT, посочи Ирландия като една от държавите в ЕС
с най-големите слабости в борбата срещу трафика на деца със сексуална цел. Не съществуват
надеждни статистически данни за броя на децата, станали жертва на трафик в Ирландия,
но докладът изразява загриженост относно 441 деца, които са изчезнали, докато са се
намирали в държавни институции за отглеждане.

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Действащото законодателство
за предотвратяване и борба с трафика на хора се състои предимно от Рамковото решение
на Съвета от 19 юли 2002 г. относно борбата с трафика на хора, което, наред с всичко
останало, изисква от държавите-членки да гарантират, че ще бъдат наказуеми
престъпленията, свързани с трафика на хора, с цел експлоатация на техния труд или сексуална
експлоатация.

Понастоящем в рамките на институциите на Съюза се разглежда проектодиректива, насочена
към засилване на борбата с трафика на хора и подобряването на защитата на жертвите, а
също и друга проектодиректива, свързана със сексуалната експлоатация и насилие над деца,
както и с детската порнография.

По-специално целта на тези предложения е да се гарантира, че специфични мерки за
предоставяне на съдействие, помощ и закрила ще бъдат предприети по отношение на децата,
станали жертви на трафик на хора. В тях са включени и разпоредби, имащи за цел
подобряване на съдебното преследване на престъпления, извършени извън териториите на
държавите-членки, както и разпоредби, замислени да предотвратят такива престъпления.

Въз основа на Програмата от Стокхолм, специално внимание е посветено на децата, които
са особено уязвими, и то главно на децата, жертви на сексуална експлоатация и насилие,
както и децата, жертви на трафик на хора, и непридружените непълнолетни лица. В контекста
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на имиграционната политика на Съюза следва да бъде добавено и това, че Комисията е
приела план за действие по отношение на непридружените непълнолетни лица, определящ
общ подход, основан на принципа на защита на интересите на детето и посредством
определяне на широки области на действие, като например предпазване, жилищно
настаняване и търсене на дълготрайни решения.

Като следствие от този план за действие Съветът, в своите заключения относно
непридружените непълнолетни лица, приети през юни 2010 г., реши да призове
държавите-членки да засилят мерките, свързани с непридружените непълнолетни лица,
станали жертви на трафик на хора, поверявайки ги на съответните органи в
държавите-членки, в които те се намират.

Тъй като към момента е трудно да се изчисли точният брой лица, станали жертви на трафика
на хора в границите на Съюза или незаконно влезли в ЕС като резултат от трафик на хора,
както и с цел на Европейския съюз да бъдат предоставени обективни, надеждни, съпоставими
и актуални статистически данни, Съветът прие, в своите заключения от юни 2009 г.,
въвеждането в рамките на Съюза на неофициална мрежа от национални докладчици или
съответстващи механизми в областта на трафика на хора.

Вече е поставено началото на тази мрежа, която следва да функционира като форум за
споделяне на опит и най-добри практики в областта на предотвратяването на и борбата с
трафика на хора на равнище ЕС. Накрая, през ноември 2009 г. беше приет документ с общи
насоки за борба с трафика на хора. Той е отчасти посветен на проблема с трафика на деца.

Относно онази част от въпроса, свързана с определена държава-членка, в задълженията на
Съвета не влиза изразяването на мнение за отделни случаи.

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Според мен всички сме съгласни, че трафикът на хора е сред
най-ужасните престъпления. Трафикът на хора е достатъчно голямо зло, дори когато става
дума за трафик на възрастни, а трафикът на деца е най-безчестното и отвратително деяние
от този род. По отношение на моята родина – а ми е известно, че при нас е в сила
законодателството от 2002 г. – докладът на организацията „Прекратяване на детската
проституция, детската порнография и трафика на деца за сексуални цели“ (ECPAT) относно
постиженията на Ирландия е наистина смразяващ: 441 безследно изчезнали деца.

Приветствам предложението за новата мрежа, ала това, от което се нуждаем, е ефективна
мрежа – мрежа, която веднъж завинаги ще премахне трафика на хора, защото Европа е
широко отворена по отношение на своите граници в пряко и преносно значение на думата,
така че наистина трябва да обединим усилията си – затова приветствам твърдата решимост
на Съвета.

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Искам да благодаря на
уважаемия колега за неговите забележки относно Съвета, както и да потвърдя отново, че
помощта и подкрепата за закрилата на жертвите на трафика на хора е голяма част от
проектодирективата относно предотвратяването на и борбата с трафика на хора. Съветът
ще направи всичко по силите си, за да запази в програмата си този аспект, свързан с
ефективната мрежа, по-конкретно като се опита да убеди всички държави-членки да
анализират добрите практики, където и да се прилагат те, така че да бъдат хармонизирани
всички елементи на законодателството в тази област.

22-09-2010Разисквания на Европейския съюз -BG186



Председател.    – Въпрос № 14, зададен от г-н Aylward, който определи за свой заместник
г-н Gallagher (H-0433/10):

Относно: Мерки на европейско равнище за създаване на работни места

Какви мерки се предприемат на европейско равнище и в държавите-членки с цел повишаване
на създаването на работни места? Какви действия биват предприемани с цел справяне с
безработицата и какви мерки биват предприемани с цел предоставяне на по-нататъшен
достъп до заетост и до трудовия пазар на територията на ЕС и по-конкретно в по-малко
облагодетелстваните региони?

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Г-н Gallagher, много Ви
благодаря, че ми дадохте възможност да се спра по-подробно върху този важен въпрос.

Държавите-членки носят главната отговорност за определянето и прилагането на
националните си политики за заетостта. Предвид това, че положението на пазара на труда
е различно в различните държави-членки, мерките, които ще бъдат предприети, неизбежно
също ще бъдат различни, стига те да допринасят като цяло за постигането на общите цели
на Съюза. Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз, тези мерки се
координират в рамките на Европейската стратегия за заетостта, която дава специални насоки
за заетостта и препоръки към държавите-членки.

По време на своето заседание през юни 2010 г. Европейският съвет одобри общия подход,
свързан с интегрираните насоки за икономическите политики и политиките за заетостта,
които са съществен инструмент за осъществяването на стратегията „Европа 2020“ по
отношение на растежа и създаването на работни места. След като вземе под внимание
становището на Парламента, прието на 8 септември 2010 г., председателството ще внесе
интегрираните насоки за приемане в Съвета на следващото заседание на Съвета по заетост,
социални въпроси, здравеопазване и потребителски въпроси на 21 октомври 2010 г.
Съгласно тези насоки държавите-членки и Европейският съюз следва да приложат на
практика реформи за насърчаване на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж.

Целта на реформите следва да бъде подобряването на участието в пазара на труда, особено
от страна на по-слабо представените групи – младите хора, по-възрастните лица,
нискоквалифицираните работници, легалните мигранти – за намаляване на структурната
безработица и насърчаване на качеството на заетостта посредством мерки, въздействащи
както на търсенето, така и на предлагането на труд. Тяхната цел е също така да се развие
квалифицирана работна сила, съответстваща на нуждите на пазара на труда, насърчаваща
обучението през целия живот и стимулираща предприемачеството, както и малките и
средните предприятия.

Едно подходящо разходване на европейските фондове, особено на Европейския социален
фонд, ще ни позволи постигането на тези цели и ще гарантира по-добър достъп до заетост
и до пазара на труда в целия Европейски съюз, особено в непривилегированите региони.
Освен това, чрез годишния съвместен доклад относно заетостта, Съветът, съвместно с
Комисията, следи положението с работните места в държавите-членки, и по-специално
прилагането на насоките за заетостта и препоръките в това отношение.

Последният съвместен доклад относно заетостта за периода 2009–2010 г., публикуван
през пролетта на 2010 г., описва съвсем точно какви мерки са предприети от страна на
различните държави-членки с цел насърчаване на заетостта, особено сред младежта и
жените. Например Съветът подчерта, че държавите-членки също следва да подобрят
професионалната среда, да стимулират създаването на работни места и особено създаването
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на зелени работни места, както и да помогнат на предприятията да осъвременят
производствената си база.

Предвид важността на европейската стратегия за заетостта, с оглед на координирането на
национални политики за заетостта и подобряването на тяхната ефективност, стратегията
ще играе ключова роля в новата управленска ситуация, зададени от т.нар. европейски
семестър.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    в качеството на заместник на автора . – (EN) От
името на г-н Aylward, искам да благодаря на действащия председател за неговия отговор,
а при положение, че плановете му са доста похвални, считам, че в краткосрочен план могат
да бъдат създадени работни места. Комисията призна, че Европа не успява да постигне
създаването на 1,5 млн. работни места в краткосрочен план, защото развитието на
микропредприятията беше възпрепятствано чрез бюрокрация и прекомерни разпоредби
относно заетостта.

Оценявам факта, че министърът спомена националните политики, а нека той самият си
припомни, че в речта си относно състоянието на Съюза председателят Барозу спомена
по-специално политиката на Комисията за намаляване на бюрокрацията. Питам се какви
незабавни действия може да предприеме Съветът, за да гарантира свеждането на
бюрокрацията до минимум и създаването на нови работни места.

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) По отношение на този проблем
бих Ви насочил към програмата на белгийското председателство, тъй като въпросът наистина
е свързан със заетостта, а в нашия отговор сме се съсредоточили върху структурните мерки,
насочени към заетостта, посредством Стратегията 2020 и насоките.

И все пак – да, напълно сте прав. В програмата на белгийското председателство имаме цяла
серия от мерки, имащи за цел намаляването на административната тежест върху малките
и средните предприятия, върху микропредприятията, които не разполагат със структурен
капацитет да наемат служители, които да анализират всички документи от действащото
законодателство, особено по отношение на субсидиите за предприятията, които понякога
са твърде сложни за малките предприятия.

Известно ми е, че в Белгия, със сигурност по време на белгийското председателство,
министърът, отговарящ за тези въпроси, по време на една неофициална среща,
председателствана от него, възнамерява да постави акцент върху въпроса за
административните формалности и бюрокрацията, възпрепятстващи правилното
функциониране на малките и средните предприятия.

Председател.   – Г-н Kelly оттегли въпрос № 15, а въпрос № 16 отпада поради отсъствието
на неговия автор.

Председател.    – Въпрос № 17, зададен от г-н Howitt, определил г-жа Göncz за свой
заместник (H-0444/10):

Относно: Напредъка по хоризонталната директива на ЕС против дискриминацията

2010 г. е Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване. Като част
от програмата си за периода на председателство белгийското председателство декларира
желанието си да постигне напредък в борбата с дискриминацията и за равенство. Като има
предвид така заявеното намерение, може ли Съветът да посочи, какъв напредък е бил
постигнат в търсенето на одобрението на Съвета за хоризонталната директива срещу
дискриминацията, която премина на първо четене в Европейския парламент?
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Може ли изпълняващият длъжността председател да потвърди, че определението на
понятията "стоки" и "услуги", използвани в директивата, ще бъде в съответствие със
задължението на ЕС да прилага Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,
както и да попита Съвета, каква е неговата стратегия за справяне с нерешените въпроси и
загрижеността, изразена от държавите-членки по въпроса за икономическата цена на
равенството?

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Г-н председател, по време на
испанското председателство Съветът продължи да разглежда предложението за директива
и на 7 юни 2010 г. взе под внимание доклад на председателството относно напредъка в
това отношение. Съгласно докладът ще се наложи да продължим с цялостно разглеждане
на предложението, особено по отношение на неговия обхват, на разпоредбите, свързани с
уврежданията и с графика за изпълнение.

Някои от членовете на Съвета настояха още и че трябва да се гарантира максимална правна
сигурност и да се утвърди принципът на субсидиарност. Предложението следва да бъде
прието в съответствие с член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
изискващ единодушно одобрение от страна на членовете на Съвета.

Въпреки че целта на проектодирективата е постигането на определени цели от Конвенцията
на ООН за правата на хората с увреждания, тя не цели законовото прилагане на тази
конвенция, тъй като последната има по-широко приложно поле, простиращо се отвъд
обхвата на правомощията на Европейския съюз. Въпреки това не е нужно да споменаваме,
че една от целите на преговорите, които понастоящем се провеждат в Съвета, е да се гарантира
съгласуваност с конвенцията.

Колкото до икономическата цена на равенството, преговорите засегнаха и идеята за
неравностойната тежест; тази идея търси точния баланс между действителното право на
равен достъп и икономическата цена на такъв достъп. Докато все още се полагат всички
усилия за постигане на единодушно решение, Съветът не е в състояние да прави прогнози
за резултатите от преговорите, нито за тяхната продължителност.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Много Ви благодаря за отговора. Слушайки отговора на г-н
Шастел, аз се опитах да схвана по-добре аргументите и контрааргументите, които навярно
са били повдигнати в Съвета. Известно ни е, че въпросът очаква своето решение от 2008 г.
насам, когато Комисията внесе за разглеждане проектодирективата, която Парламентът
одобри на следващата година. Това несъмнено е свързано с определени отговорности. Все
пак, Европейският съюз има също и задължения, изхождащи от или свързани с конвенцията
на ООН. С оглед на всичко това искам да попитам г-н Шастел дали той вижда някакъв шанс
или надежда за какъвто и да е напредък, който все пак може да бъде постигнат в близко
бъдеще, веднъж след като бъдат разгледани всички тези фактори. Второ, мисля, че кризата
е ясен знак, че равните възможности и прилагането на директивата срещу дискриминацията
биха могли да помогнат на много хора в изключително тежко положение.

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Г-н председател, напълно
разбирам споменатия проблем, както и обяснимото нетърпение, свързано с него. Преговорите
навярно продължиха твърде дълго. И все пак, заели сме се с иновативно предложение с
много широк обхват и мащабни последици в практически план. Както вече казах, за да бъде
приета директивата, се изискват единодушното съгласие на държавите-членки и съгласието
на Европейския парламент.
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Сложни преговори се провеждат в Съвета, който влага много енергия в решаването на този
въпрос. Работната група по социалните въпроси вече два пъти обсъди това предложение по
време на белгийското председателство; планират се още заседания, а аз дори за секунда не
съм се усъмнил, че ако този проблем не бъде решен по време на белгийското председателство,
следващото председателство – унгарското – ще положи всички усилия да приключи това
разискване.

Председател.   – Въпроси 18, 19 и 20 отпадат поради отсъствието на техните автори.

Искам да отбележа, да представя положителна гледна точка към ситуацията, изразяваща
се в това, че за първи път най-малко от 11 години насам постигнахме абсолютно равенство
между половете сред колегите, присъстващи в залата, тъй като тук сме само г-жа Göncz и
аз. Това е изключително обстоятелство и със сигурност е желателно, въпреки че би било
по-добре това съотношение да се запази и при по-голям общ брой на присъстващите.

Г-н Шастел, искам най-сърдечно да Ви благодаря не само за усилията, но също и за Вашата
експедитивност. Искам да добавя и че е много необичайно на практика всички оратори да
изтъкват колко точно, сбито и експедитивно работите, какъвто беше случаят днес.

12. Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола

13. Закриване на заседанието

(Заседанието се закрива в 18,55 ч.)
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