
ВТОРНИК, 19 ОКТОМВРИ 2010 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: JERZY BUZEK
Председател

1. Откриване на заседанието

(Заседанието се открива в 9,05 ч.)

2. Делегирани актове (член 87a от Правилника за дейността): вж. протокола

3. Внесени документи: вж. протокола

4. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и
принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за
резолюции) вж. протокола

5. Финансов регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности
по отношение на Европейската служба за външна дейност - Проект за коригиращ
бюджет № 6/2010: Раздел II - Европейски съвет и Съвет - Раздел III – Комисия -
Раздел X - Европейска служба за външна дейност - Изменение на Правилника за
длъжностните лица на Европейските общности и на Условията за работа на другите
служители на Общностите (разискване)

Председател.   – Следващата точка е общото разискване по следните доклади:

- доклада на г-жа Gräßle и г-н Rivellini – от името на комисията по бюджетен контрол,
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение
на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент,
приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската
служба за външна дейност (COM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD))
(A7-0263/2010),

- доклада на г-н Rapkay – от името на комисията по правни въпроси, относно измененията
на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на
другите служители на Общностите (COM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD))
(A7-0288/2010); и

- доклада на г-н Gualtieri и г-н Surján – от името на комисията по бюджети, относно
позицията на Съвета относно проекта за коригиращ бюджет № 6 на Европейския съюз за
финансовата 2010 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет, раздел III – Комисия, раздел
X – Европейска служба за външна дейност (13475/2010 - C7-0262/2010 -
2010/2094(BUD)) (A7-0283/2010).

− Колеги, бих искал да отбележа, че редица изтъкнати гости от Комисията и Съвета са
попаднали в задръстване, но са на път и би трябвало да пристигнат всеки момент.

Предстои ни на приключим последния етап от едно забележително законодателно и
междуинституционално начинание: четиристранен диалог за създаването на амбициозна,
ефективна, надеждна и далновидна Европейска служба за външна дейност.
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Днес ще обсъждаме законодателните текстове, свързани с Правилника за длъжностните
лица, Финансовия регламент и коригиращия бюджет. Гласуването по тези текстове ще се
проведе утре. Те са успешният резултат от едномесечни интензивни преговори между
европейските институции, които работиха заедно за постигане на обща цел – да се гарантира,
че гласът на Европейския съюз се чува и се уважава на по-широката международна сцена.
В Европейския парламент се отнасяме много сериозно към отговорностите си. Ние считаме,
че при външната дейност, както и в други области, интересите и методите на Общността
трябва да имат приоритет.

С нетърпение очакваме днешното разискване. С още по-голямо нетърпение очакваме
стартирането на Европейската служба за външна дейност на 1 декември 2010 г. – само една
година след влизане в сила на Договора от Лисабон.

Ingeborg Gräßle,    докладчик. – (DE) Г-н председател, г-н Шастел, баронесо Аштън, г-н
Шевчович, г-н Левандовски, госпожи и господа, самата аз с нетърпение очаквам тази служба
да започне да функционира и се надявам да постигне международен успех, което е и целта
на създаването й.

Институциите показаха, че могат да се справят с предизвикателства. Парламентът беше част
от решението. Взехме решения бързо – някои може би твърде бързо. Тази служба е
неизследвана територия – terra incognita – и с нея се разделяме с някои от предишните
основи на бюджетното законодателство и законодателството за длъжностните лица. Това
ще ни изправи пред големи предизвикателства в дългосрочна перспектива. У мен, като член
на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол, хибридното естество на тази
служба все още буди безпокойство – не само по отношение на нейната ефективност, но
също и във връзка със способността ни да наблюдаваме дейността й. Съвместният доклад
Rivellini-Gräßle прави опит да разгледа тези проблеми. Опитахме се да намерим възможно
най-доброто решение за службата, за Парламента и за данъкоплатците. Обяснихме процесите
и възложихме отговорности. Засилихме влиянието на Парламента по отношение на задачите
в областта на външната политика, повишихме прозрачността чрез ясни задължения за
докладване и осигурихме по-голяма отчетност. Заявихме ясно на посланиците от ЕС, че те
ще трябва да играят ключова роля за защитаване на финансовите интереси на Европейския
съюз и е много важно собствената им служба също да го изложи ясно. Създадохме
взаимодействие чрез съвместното използване на счетоводната система и предоставяме на
вътрешния одитор на Комисията правомощия да наблюдава как се управляват средствата,
които са необходими за нейното ефективно функциониране. Европейският фонд за развитие
и включването му в бюджета остават в дневния ред, както и освобождаването на Съвета от
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

Бих искала да благодаря на всички, които направиха това възможно – съдокладчиците и
докладчиците в сянка, които съвместно подписаха компромисното решение. Бих искала
също така да изкажа искрена благодарност на преговарящите партньори от страна на
белгийското председателство. Те свършиха отлична работа.

Това, което остава, е важното домашно, което службата трябва да напише. Не се предвиждат
икономии от повишаване на ефективността в резултат от сливането. Службата предвиждаше
спестявания в размер на 10 %, което не е много, но е далеч от постигане на тази цел, що се
отнася до управленската структура. Всички шушукат за „мексиканска армия“. Колко
професионална може да бъде една служба, ако дори не знае точно какви са нейните задачи?
Възможностите да се определят задачите по-подробно все още не са използвани и е много
важно в най-скоро време да се върнем на този въпрос. Трябва да се обърне съществено
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внимание на сливането на персонала. Използваното до момента преференциалното третиране
на дипломатите от държавите-членки поражда у нас причини за безпокойство. Ако някои
позиции се обявяват няколко пъти и отново се изкара старата колониална карта на света,
ще се наложи да проведем много сериозно разискване относно службата. Трябва да уверим
службата, че може да разчита на критичната ни подкрепа и на зорко наблюдение от страна
на комисията по бюджетен контрол. Пожелавам й успеха, от който се нуждаем за Европа
в световен мащаб.

Crescenzio Rivellini,    докладчик. – (IT) Г-н председател, г-жо Аштън, госпожи и господа,
считам, че е свършена отлична работа по Финансовия регламент, приложим за Европейската
служба за външна дейност (ЕСВД) или, за да бъдем по-конкретни, за основните принципи
и стандарти по отношение на бюджета на Съюза за новата дипломатическа служба.
Европейската служба за външна дейност, създадена от Договора за Лисабон, ще включва
служители на Съвета, Комисията и националните дипломатически служби, които ще
представляват Европейския съюз по всички въпроси на външната политика.

Както и при първоначалната си структура, ЕСВД все още страда от редица недостатъци,
дължащи се на сложната й, децентрализирана структура, с разклонения по целия свят.
По-конкретно отчетността на финансовите участници, призовани да управляват бюджети
от стотици милиони евро, остава неясна и това може да доведе до увеличаване на измамите
и корупцията, което ще бъде в ущърб на бюджета на Съюза.

Въпреки че Договорът от Лисабон значително разширява правомощията на Парламента и
го определя като единствената институция, представляваща европейските граждани,
разискването относно създаването на новата ЕСВД първо беше монополизирано от Комисията
и от Съвета, които направиха всичко по силите си да я структурират в
междуинституционални граници в противоречие с общностния метод. След продължителни
консултации с белгийското председателство и Европейската комисия беше постигнато
споразумение, което отхвърли първоначалните договорености и засили ролята на
Парламента, за да може по право той да бъде в центъра на европейския дебат.

Следните въпроси са от изключително значение. Комисията ще представи работен документ,
приложен към проектобюджета, като представи в детайли, inter alia, всички административни
разходи, свързани с външната дейност на Съюза, включително общата външна политика и
политика на сигурност, и европейската политика за сигурност и отбрана. В член 1 се
изброяват институциите на Европейския съюз. Списъците с отговорностите следва да се
прилагат към годишните доклади за дейността, изготвени от генералните дирекции на
Комисията. Ръководителите на делегациите ще посещават заседанията на съответните
парламентарни комисии заедно с генералните директори. ЕСВД и Европейската комисия
ще имат общ одитор и счетоводител; тази разпоредба ще бъде преразгледана през 2013 г.
Държавите-членки трябва изцяло да подкрепят Съюза при търсенето на каквато и да е
отговорност от срочно наетия персонал в Европейската служба за външна дейност.

Впоследствие трябва да обсъдим някои важни въпроси, които ще бъдат разгледани по време
на тригодишния преглед на Финансовия регламент. Сред тях са освобождаването от
отговорност на институциите и включването на Европейския социален фонд в общия
бюджет. Изходът от преговорите беше добър, особено за Парламента, тъй като централната
му роля беше засилена значително. Фактът, че регламентът изброява всички институции,
което означава, че освобождаването от отговорност за останалите институции е просто
въпрос на време, е отличен резултат, както и фактът, че той предвижда един одитор и един
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счетоводител, които ще работя едновременно и за двете институции. Благодаря на всички
за свършената работа.

Bernhard Rapkay,    докладчик. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, и когато казвам
„госпожи и господа“, имам предвид и вас, г-жо Аштън, г-н Шевчович, вашият екип и
председателството на Съвета, защото в крайна сметка всички ние се радвахме на колегиално
сътрудничество, без което със сигурност нямаше да постигнем този резултат.

Аз съм много доволен от него, поне що се отнася до частта, за която отговарях и за която
имах представа от цялостната картина. Въпреки това ще кажа, че това никак не е
изненадващо, тъй като не е като да сме започнали току-що. Г-н председател, беше много
съобразително от Ваша страна редовно да събирате всички докладчици за обмен на идеи
на ранен етап – още по времето на докладите Brok, Verhofstadt и Gualtieri. В резултат
съответните лица имаха яснота какво предстои да се направи, а онези, които трябваше да
изпълнят конкретната работа на един по-късен етап, бяха наясно каква предварителна
работа вече е свършена. Поради тази причина прилагането към Правилника за длъжностните
лица на договорените между Парламента и Съвета организационни аспекти във връзка с
основаването на Европейската служба за външна дейност в конкретните области на
компетентност, предвидени в него, е най-вече въпрос на време. Под организационни имам
предвид, че организацията е политика и политиката е организация. Това, разбира се, е нещо,
което откривахме непрекъснато по време на задълбочените преговори, тъй като по това
време вече беше ясно, че някой може да тълкува дадено нещо по един начин, а останалите
– по малко по-различен начин. Считам обаче, че духът на сътрудничество ни помогна да
намерим много разумни решения по такива въпроси.

Какво трябваше да направим всъщност тогава, за да коригираме политиката и какво трябваше
да предвидим в Правилника за длъжностните лица? Първо, трябваше да включим равно
третиране на трите съставни части на персонала. Искам да обърна внимание на това, защото,
както знаете, съгласно Договора персоналът на ЕСВД трябва да включва длъжностни лица
от Комисията, Съвета и от дипломатическите служби на държавите-членки. По-специално
последният от тези елементи породи проблем, защото беше нещо ново. Трябваше да
разрешим въпроса с почти антагонистичното противопоставяне между общностния и
междуправителствения подход. Ясно е, че Съветът и държавите-членки по-скоро поддържат
медуправителствения подход, а ние предпочитаме подхода на Общността. Мисля, че мога
да кажа, че след това заедно намерихме решение на въпроса. Следователно до момента
можем да бъдем много доволни.

Това, от което се нуждаем и трябва да продължим да правим, е да отчитаме равновесието
между половете и географското равновесие. Искаме модерна служба, включително по
отношение на въпроса за равенството между половете. Доволен съм, г-жо Аштън, че освен
задължителните неща, което включихме в Правилника за длъжностните лица, Вие ни
уверихте, че ще направите друго лично изявление, което ще бъде част от целия пакет. Това
вече е значителен напредък по отношение на аспектите равенство между половете и
географско равновесие.

Нуждаем се от равни права и равни задължения, а те включват лоялност, при това от страна
и на трите компонента, към институцията на върховния представител – позиция, която в
момента се заема от баронеса Аштън. Във връзка с това трябваше да свършим малко
допълнителна работа по отношение на правото на вето на дипломатическите служби във
връзка с евентуалното удължаване на договорите на служителите, идващи от
дипломатическите служби. Все пак и този въпрос беше решен.
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Има един въпрос, който не трябва да бъде подценяван. Заедно се споразумяхме, че той не
може да бъде включен в Правилника за длъжностните лица. Това е фактът, че новата
европейска дипломатическа служба също се нуждае от своя идентичност. Всеки, който
работи там, трябва да работи за една цел и следователно е изключително важно също така
да има обща форма на обучение и допълнително повишаване на квалификацията. Това беше
от съществено значение за някои от моите приятели, участващи в преговорите, и е съвсем
разбираемо. Току-що казах, че не успяхме да го постигнем. Беше ясно, че няма да може
нещо подобно да се включи систематично в Правилника за длъжностните лица. Въпреки
това искам още веднъж да благодаря на върховния представител, защото получих
информация, че и тя иска да каже нещо по въпроса и че счита това за основно задължение
и необходимост, а също така ще направи друго изявление за поемане на ангажимент във
връзка с това, което, макар да не е компонент от Правилника за длъжностните лица, ще
увери нас и онези, които го намират за изключително важно, когато става въпрос за бъдещата
работа на Службата за външна дейност

Отчитайки всичко това, сме свършили много добра работа и сега службата е готова за
успешен старт на 1 декември.

Roberto Gualtieri,    докладчик. – (IT) Г-н председател, г-жо Аштън, уважаеми членове на
Комисията, госпожи и господа, Парламентът одобрява създаването на нов раздел от бюджета
за Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и предоставянето на допълнителни
средства за персонала. Тази позиция се дължи на желанието на Парламента за успешно
създаване на ЕСВД, защото Европа спешно се нуждае от нея, но, разбира се, това не означава,
че ще се откаже от ролята си на бюджетен орган в разискването относно естеството на
органа, който ще се занимава с управлението на кризи или относно приоритетите на
политиката за персонала, което се вижда от включения от нас резерв в бюджета за 2011 г.

Регламентите, които ще приемем, подкрепят резултатите от споразумението от Мадрид, а
в някои случаи стигат и по-далеч, за което бих искал да благодаря на г-н Rapkay, г-жа Gräßle
и г-н Rivellini. Трябва да благодаря също така и на баронеса Аштън и на г-н Christophersen
за готовността им и откритостта, проявени по време на нашите разисквания.

Правилникът за длъжностните лица гарантира, че служителите на ЕСВД ще имат еднакви
права и задължения независимо от техния произход и изисква върховният представител да
гарантира географско равновесие и равновесие между половете. Тези договорености ще
бъдат задължителни и Парламентът ще се увери, че се спазват. В същото време те избягват
използването на квоти, което е не само трудно за реализиране, но също така и погрешно.
Финансовият регламент осигурява стабилна система за контрол и ЕСВД остава тясно свързана
с Комисията.

Радвам се за успеха, който постигнахме при определяне на специфични бюджетни редове
за основните мисии в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, което е огромен
скок напред за възможността на Парламента да упражнява контрол над общата външна
политика и политиката на сигурност.

Следователно след утрешния вот ще имаме една Европейска служба за външна дейност,
която ще бъде по-силна, по-тясно свързана с Общността и обект на по-голям парламентарен
контрол. Ще бъдем строги и взискателни при упражняването на този контрол, но в същото
време ще го правим отговорно и в конструктивен дух, тъй като сме решени да помогнем на
върховния представител в колосалната задача за осигуряване на истинска външна политика
на Европа, която да служи на нейните интереси и ценности.

5Разисквания на Европейския съюз -BG19-10-2010



László Surján,    докладчик. – (HU) Г-н председател, със задоволство отбелязвам, че това
разискване се провежда в присъствието на Съвета и членовете на Комисията. Когато
планирахме бюджета за 2010 г., поставихме въпроса за ресурсите за външната
дипломатическа служба. Отговорът беше, че няма нужда от ресурси в това отношение, тъй
като този въпрос може да бъде решен чрез преразпределяне на бюджетните ресурси. Като
членове на комисията по бюджети обаче ние всъщност не повярвахме в това. Истината е
някъде по средата. Всъщност чрез преразпределянето на бюджетните ресурси можехме да
намерим решение за повечето разходи, но добавянето на две изменения води до
допълнителни разходи от приблизително 44 млн. евро. Тези допълнителни разходи са
приблизително равни на разходите за едно тримесечие, а ние видяхме, че създаването на
службата е все още на ниво 10 %. Явно средствата, които, надявам се, ще бъдат приети утре,
ще покрият един малко по-дълъг период от този, за който в действителност се използват.
От това произтичат или биха могли да произтекат някои задачи като промяна на размера
на средствата например. Според нас обаче на този етап това е безсмислено. Много по-важно
е да видим създаването на тази служба възможно най-скоро, както и да наблюдаваме известен
напредък в нея, защото едно от значимите послания на Договора от Лисабон е, че светът
трябва да ни забележи.

Като отхвърляме мерки, водещи до протакане обаче, ние формираме очаквания, както вече
е правено от предишни докладчици. Считаме, че географското равновесие е много важно,
когато става въпрос за изграждане на службата, но също така не включихме никакви
обвързващи разпоредби за резерви, за да дадем тласък на цялата система. Бихме искали
също така да се гарантира, че наличните средства се използват своевременно и икономично,
тъй като сега трябва да се справяме с ограничения навсякъде.

В заключение, бихме искали да има ясно сътрудничество със и взаимопомощ от страна на
службите за външна дейност на държавите-членки, защото наличието на тези елементи ще
позволи изпълнението на някои задачи в държави, в които дадена държава-членка не е
представена, а нашата европейска служба е. Това ще бъде и икономически ефективно за
засегнатите държави-членки и очевидно ще подобри атмосферата на сътрудничество. Г-н
председател, надявам се, че със своя вот Парламентът ще подкрепи това преразпределение
на бюджетните ресурси.

Knut Fleckenstein (S&D).   – (DE) Г-н председател, бих искал за кратко да прекъсна
разискванията, за да информирам Вас и уважаемите членове на ЕП, че снощи трима терористи
са нахлули в чеченския парламент, убили са няколко служители на охраната и са взели
заложници. Терористите също са били убити. Парламентът категорично трябва да порицае
този терористичен акт, защото тероризмът никога не може да бъде оправдан. Изказваме
съчувствие на семействата.

Исках да спомена това накратко, особено с оглед на факта, че тази седмица отново ще
обсъждаме Северен Кавказ. Моля да ме извините за прекъсването.

Председател.   – Бих искал да благодаря на нашия колега, г-н Fleckenstein, за тази
информация. Разбира се, в унисон с казаното от Вас, ние порицаваме всички терористични
актове. За нас този случай е ярък пример за терористичен акт, защото е извършен срещу
парламент. Напълно сме съгласни с казаното от Вас и изразяваме съчувствие към семействата
на жертвите и пострадалите. Ще направя официално изявление по този въпрос. Нямах
информация по него до момента, но ще направя кратко официално изявление. Благодаря
Ви много, г-н Fleckenstein, за това, че привлякохте вниманието ни към този факт.
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Марош Шевчович,    заместник-председател на Комисията. – (EN) Г-н председател,
искам да благодаря на г-н Fleckenstein, че постави този важен въпрос на нашето внимание.
Разбира се, Комисията също осъжда всички терористични актове и съм сигурен, че ще
реагира по съответния ред.

Ако ми позволите да се върна към нашето разискване, искам преди всичко да благодаря на
нашия докладчик, г-н Rapkay, за отличната работа, която свърши по внасяне на
предложението във вашата изтъкната институция. Доволен съм от отличното сътрудничество,
на което се радвахме през последните месеци и седмици по този сложен въпрос. Позволете
ми също така да изкажа благодарност и на докладчиците в сянка, както и на комисията по
правни въпроси и комисията по външни работи, които се трудиха усърдно и конструктивно
през целия процес. Не на последно място, бих искал да благодаря и на Кати, на нейния екип
и на службите на Комисията за извънредно сериозната работа, която, надявам се, ще доведе
до създаването на ЕСВД в много кратък период от време.

С извършеното тази седмица ще приключим сложната работа по полагане на правната и
бюджетна основа за ЕСВД. Те се градят на и са в пълно съответствие с опорната точка на
този процес – решението за ЕСВД. Имах привилегията да участвам при обсъждането относно
изграждането на ЕСВД и честта да представлявам Комисията в прочутия четиристранен
диалог в Мадрид. Аз съм пряк свидетел колко важен принос имаха представителите на
Европейския парламент г-н Brok, г-н Verhofstadt и г-н Gualtieri, за успешното приключване
на напрегнатото разискване по този въпрос. Мисля, че техният принос към нашето разискване
наистина спомогна за това, ЕСВД да бъде една наистина ефективна европейска
дипломатическа служба.

Същото може да се каже и за работата на вашия докладчик – г-н Rapkay. Изглежда, че
измененията към Правилника за дейността на длъжностните лица са от чисто
административно естество, но това не е така. Те са важни за изграждането и задействането
на службата, както и за това, тя да обслужва истински европейски интереси. Комисията
счита, че внесеният от вашия докладчик, г-н Rapkay, предложение, е много добър резултат,
който може изцяло да бъде подкрепен. Според мен измененията наистина доведоха до
подобряване на текста като цяло.

Позволете ми да очертая само няколко основни елемента от предложението. Както знаете,
в първоначалния етап от съществуването си ЕСВД ще се състои от три източника, споменати
в Договора, а именно Комисията, Генералния секретариат на Съвета и националните
дипломатически служби. Съответните управления на Съвета и Комисията ще бъдат
прехвърлени към ЕСВД, като съществуващите права на персонала на тези управления ще
бъдат гарантирани изцяло. Представителите на националните дипломатически служби ще
могат да кандидатстват за свободните длъжности. С радост заявявам, че от 1 юли 2013 г.
длъжностни лица от други институции, включително Европейския парламент, също ще
могат да кандидатстват за ЕСВД на равни начала.

Постоянните длъжностни лица и служителите от националните дипломатически служби
ще имат еднакви права и задължения в ЕСВД, като с цел гарантиране на тяхната независимост
и лоялност към Европейския съюз ще се прилагат необходимите разпоредби на Правилника
за длъжностните лица. Персоналът от националните дипломатически служби ще има
договори с продължителност до десет години. Освен това държавите-членки ще предоставят
на националните дипломати гаранция за незабавно възстановяване на предишната им
длъжност в края на периода им на служба в ЕСВД.
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Компромисът също така включва разпоредби, които изразяват твърд ангажимент за постигане
на географско равновесие и равновесие между половете в Европейската служба за външна
дейност. Ситуацията ще бъде преразгледана през 2013 г. с доклад от върховния представител,
който трябва да бъде представен на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Знам, че някои от вас в Парламента биха искали по-строги разпоредби в тези предложения,
а други упорито се противопоставят на това. Убеден съм, че внесените сега от вас изменения
са балансирано решение. Преговорите по този въпрос не винаги са били лесни.
Подготвителният процес беше твърде сложен, тъй като налагаше провеждане на консултация
с представителя на нашия персонал, но упоритата работа и интензивните преговори бяха
възнаградени и сега на бюрата ви стои един много добър за Парламента резултат от
преговорите.

Ето защо се надявам, че утре Европейският парламент ще приеме тези изменения. Позволете
ми в заключение да изразя твърдия ангажимент на Комисията за гарантиране на
безпроблемното създаване на Европейската служба за външна дейност и готовността й да
осигури цялата необходима подкрепа и помощ за тази нова европейска служба. Надявам
се утре да отбележим исторически вот от страна на Парламента, който ще доведе до
създаването на Европейската служба за външна дейност.

Януш Левандовски,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, това, което обсъждаме
в момента, е обнадеждаващо начало на един дълъг ден, богат на разисквания относно
бюджета. Създаването на Европейската служба за външна дейност наложи изменения във
Финансовия регламент, но за първи път това беше направено съгласно обикновената
законодателна процедура. Ето защо утре Парламентът ще внася изменения в регламента на
Съвета.

Много се радвам, че успяхме да се споразумеем по време на тристранната среща миналата
седмица. Това е доказателство, че можем да постигаме резултати в съответствие с Договора
от Лисабон. Той ни осигури възможност и да дадем на Европейската служба за външна
дейност твърда и своевременна основа. Не искам да навлизам в много подробности, но той
дава възможност за създаване на отделен раздел в бюджета, осигурява оптимална отчетност
от страна на ръководителите на делегации и позволява този раздел за Службата за външна
дейност в бюджета да бъде наблюдаван от счетоводителя и вътрешния одитор на Комисията.
Toва подлежи на преразглеждане.

Бих искал да благодаря на докладчиците, г-жа Gräßle и г-н Rivellini, за конструктивния
подход и сътрудничеството.

По отношение на коригиращ бюджет № 6 и двете рамена на бюджетния орган сега, надявам
се, са в позиция да го одобрят без изменения. Това също така е предварително условие за
скорошно започване на дейността на Службата за външна дейност.

Обосновката за този първи транш от нови AD постове е справяне с непосредствените
допълнителни задачи, но до 2013 г. трябва да сме спазили ангажимента си една трета от
персонала на ниво AD да идва от дипломатическите служби на държавите-членки.

Ето защо приканвам Парламента да подкрепи коригиращия бюджет, който вече беше
одобрен от Съвета. Искам още веднъж да изразя благодарността си към докладчиците, г-н
Surján и г-н Gualtieri.

Катрин Аштън,    върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията. – (EN) Г-н председател,
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вземам думата за кратко преди всичко да благодаря на докладчиците г-жа Gräßle, г-н Rapkay
и г-н Gualtieri, за изключителната по обем тежка работа, която те и много от членовете на
ЕП свършиха, за да стигнем до етапа, на който се намираме тази сутрин.

Знам, че преговорите бяха трудни понякога, a вие преговаряхте упорито. Считам, че
резултатът, който стои пред нас, е добър и наистина отразява реалното приложение на
Договора от Лисабон, като Парламентът играе съществена и важна роля за бъдещето.

Това беше съвместно упражнение и съм много благодарна на всички вас за свършената
работа. Най-важното е, че според мен положихме основите на службата по начин, който
ще ангажира Парламента в бъдеще както следва, а аз вече поех ангажименти за прозрачност
и за подхода, който бих искала да прилагам при работата си с Парламента.

Заявих ясно също така, че това е служба, която трябва да отразява широтата и дълбочината
на Европейския съюз. Служба, с която ми се иска всеки член на този Парламент, всяка
държава-членка, всеки член на Комисията да се гордее. Искам да видя Европа отразена в
нашия персонал, в посланиците, които назначаваме, в хората в центъра. Ще имате много
възможности да се уверите, че този ангажимент ще бъде изпълнен, особено при прегледа
през 2013 г.

Знам също така, че държавите искаха да гарантират, че разполагаме с подходящия капацитет
и условия за обучение. Разполагаме с правното основание за това и искам да уверя всички
в Парламента, че хората, които идват от различни традиции, различни източници, ще бъдат
събрани заедно, за да създадат една истинска европейска служба, която отново ще отразява
всичко, което беше казано в процеса на изграждането й до този момент.

Исках да благодаря по-конкретно на г-жа Lichtenberger и г-н Saryusz-Wolski за работата,
която свършиха по въпроса с обучението. Знам, че имаме много други неща, които трябва
да обсъдим, и очаквам това да се случи заедно с вас и с други лица през следващите седмици
и месеци, но ви уверявам, че поемем ангажимента да гарантирам, че обучението е част от
нашия подход за изграждане на службата. Казвам това на фона на икономическия спад и
условията, в които се създава тази служба, и поемем ангажимент, че ще разполагаме с една
икономически ефективна служба.

В заключение, това ни дава възможност да изпълним нашите желания и амбиции в световен
план. Всеки гражданин на Европейския съюз е засегнат от това, което правим в областта на
външната политика, търговията и развитието и в борбата срещу тероризма. Преди всичко
това е служба за европейските граждани и заставам пред техните представители, за да поема
ангажимент, че тази служба ще реализира вашите амбиции.

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Г-н председател, г-жо Аштън,
уважаеми членове на Комисията, уважаеми членове на Европейския парламент, от името
на Съвета ми позволете да благодаря на докладчиците, които положиха много усилия при
работата по различните въпроси, свързани с въвеждането на Европейската служба за външна
дейност: на г-жа Gräßle и г-н Rivellini за Финансовия регламент, на г-н Rapkay за
Правилника за длъжностните лица и на г-н Gualtieri и г-н Surján за проекта на коригиращ
бюджет за 2010 г.

След политическото споразумение от Мадрид и становището на Европейския парламент,
публикувано на 8 юли, на 26 юли, както знаете, Съветът по общи въпроси прие решение,
с което се урежда организацията и функционирането на Европейската служба за външна
дейност. За правилното изграждане на тази служба обаче все още е необходимо да приемем
трите инструмента, които току-що споменах.
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Работата по различните досиета беше интензивна и за Парламента, и за Комисията, и за
върховния представител, и за Съвета, и всички положиха усилия да постигнем споразумение
за възможно най-кратко време в определения срок.

Сега всички ние можем да празнуваме и да се потупаме по рамото, че сме се справили
успешно с работата благодарение на споразуменията, постигнати по отделните досиета след
вота на Парламента по време на това заседание. В понеделник, 25 октомври, Съветът по
общи въпроси може да приеме тези инструменти на политическо равнище. Следователно
Европейската служба за външна дейност може, както е планирано, да започне да
функционира на 1 декември.

Тази сутрин всичко беше повторено от баронеса Аштън, членовете на Комисията и
докладчиците. Аз ще обърна внимание само на историческото значение на това събитие,
което една година след влизането в сила на Договора от Лисабон въплъщава една от
най-значимите иновации. Чрез създаването на Европейска служба за външна дейност
значително ще се увеличат както съгласуваността, така и прозрачността на външните действия
на Съюза.

Ясно е, че работата не е приключила. Това е само началото и предизвикателството съответства
на нашите очаквания, но съм убеден, че можем да разчитаме на нашия върховен представител,
баронеса Аштън, и на нейната енергия и решителност. Във всеки случай й пожелавам успех
в тази мисия.

В заключение, г-н председател, бих искал отново да благодаря на Европейския парламент
за ангажираността и конструктивния подход, който беше от решаващо значение за този
въпрос.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Jacek Saryusz-Wolski,    докладчик по становището на комисията по външни работи.
– (EN) Г-н председател, моята комисия – комисията по външни работи, се обяви в подкрепа
на силна ЕСВД с преобладаващо мнозинство.

„Силна“ означава подлежаща на демократична парламентарна проверка и контрол. „Силна“
означава общностна – т.е. представляваща Общността от 27 държави-членки, зачитаща
географското измерение и разнообразието на Съюза от днес, а не от миналото. Преди половин
година географското равновесие не беше проблем. Днес е и ще остане така, и това ще бъде
посочено в параграф 7 от нашата резолюция и в член 6, параграф 6. Двеста членове на ЕП
от новите държави-членки, представени тук, също ще могат да наблюдават това. Беше
поставен много по-голям акцент върху географското равновесие, отколкото в първоначалното
предложение, макар това да не беше достатъчно. Сметката не винаги е вярна и законите и
географията не могат да бъдат спечелени с повече гласове. Ние считаме, че всички мъже и
жени са равни и никой не е по-равен от другите. Това се отнася и за външната служба на
Съюза.

Г-жо Аштън, с нетърпение очакваме Вашите действия за поправяне на съществуващата в
момента дискриминация по отношение на новите държави-членки в това, което ще се
превърне в Европейска служба за външна дейност.

Göran Färm,    докладчик по становището на комисията по външни работи. – (SV) Като
докладчик за комисията по външни работи по отношение на Финансовия регламент
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отправната ми точка беше споразумението от Мадрид, но също така и фактът, че в някои
области са необходими по-големи подробности. Това е въпрос на създаване на откритост
и прозрачност в бюджета чрез конкретизиране на бюджетните кредити, особено когато
става въпрос за политически важни задачи, които поставят големи искания пред бюджета.

Трябва да гарантираме правото на обмен на информация за общите разходи, включително
между държавите-членки. Необходимо е да осигурим задоволителен контрол над
упражняването на делегираните правомощия, така че да не изпускаме контрола над тази
сложна организация.

Това се отнася не само до влиянието на Парламента, а преди всичко до правото на гражданите
на контрол над тази нова важна служба, която Съюзът осигурява в момента.

В това отношение постигнахме много добър резултат. Отне време и се борихме усърдно за
това, но считам, че можем също така да кажем, че с това поставихме добра основа, която
ще даде възможност на новата Европейска служба за външна дейност да засили ролята на
ЕС в света под пълния и разумен контрол на Парламента и гражданите, а това е важно.

Filip Kaczmarek,    докладчик по становището на комисията по развитие. – (PL)
Становището на комисията по развитие за Правилника за длъжностните лица беше прието
единодушно. Комисията по развитие подкрепя измененията, предложени в проектодоклада
на комисията по правни въпроси, и по-специално измененията, с които се цели да се
гарантира, че набирането на персонал за ЕСВД остава основано на обективните и прозрачни
процедури, установени в Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите
служители на Общностите. В допълнение предложението на Комисията е подобрено от
предложените от главния докладчик изменения, г-н Rapkay, въвеждащи разпоредбите
относно персонала на ЕСВД, които бяха включени в политическото споразумение. Те се
отнасят по-конкретно за равенството между половете и географското равновесие между
персонала, както и за баланса между персонала, идващ от институциите на ЕС, и този с опит
от националните дипломатически корпуси. Надявам се, че новата Служба за външна дейност
ще оцени автономния характер на сътрудничеството в областта на развитието и няма да
разглежда този въпрос като „морков“ – инструмент за провеждане на външна политика.
Това беше най-важната цел на работата на комисията по развитие.

Véronique De Geyser,    докладчик по становището на комисията по развитие. – (FR)
Г-н председател, г-жо Аштън, както много други, така и моята група иска известен баланс
в персонала на Службата за външна дейност по отношение на географския произход и пола,
както и баланс между големите и малките държави.

Въпреки това отново става дума за междуправителствени кампании и квоти и когато всичко
е приключило, кандидатите в крайна сметка трябва да бъдат оценявани по достойнство.
Наясно сме, че нито сегашните критерии за наемане на работа, нито изборът на персонал
спомагат за необходимия баланс и, както казахте, той не може да бъде постигнат просто
така. Все пак всяка липса на равновесие засяга някои хора и признавам, че дори на нашето
ниво ние също така знаем, че се крие риск това да бъде използвано от онези, които искат
да отслабят позицията Ви, г-жо Аштън, и които не ви подкрепят при предизвикателствата,
които Ви очакват, а ние знаем, че такива ще има.

Ето защо моята група ще ви каже направо, че Ви подкрепя и вярва във Вас, г-жо Аштън.
Трябва да ви осигурим средствата, с които да успеете. Крайно време е Службата за външна
дейност да започне да функционира, но е вярно, че ако след две години се върнете при нас
с голям проблем във връзка с разделението на Вашия персонал, това ще доведе до малък
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проблем за освобождаване от отговорност, и мисля за Вас, както и за нас самите, когато
казвам, че това трябва да се избегне на всяка цена. Пожелавам Ви късмет!

Kader Arif,    докладчик по становището на комисията по международна търговия. –
(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, ето че най-накрая сме тук след много месеци
работа в опити да поставим основите на бъдещата Служба за външна дейност на Европейския
съюз, но подобно на някои колеги, които се изказаха преди мен, бих искал да благодаря на
докладчиците за тяхната качествена работа.

След като всички искаме да видим една истинска европейска дипломатическа служба, която
не е просто продължение на дипломатическите служби на 27-те държави-членки,
Финансовият регламент и Правилникът за длъжностните лица, които ще бъдат обсъдени
днес и по които утре ще се проведе гласуване, са от изключително значение. Те трябва да
ни осигурят средствата за посрещане на двойно предизвикателство: да говорим с един глас
на международната сцена, но също така да гарантираме съответствието с външните политики
на Съюза.

С оглед на това търговската политика не влиза в мандата на върховния представител, но
като бивш член на Комисията, отговарящ за търговията, не се съмнявам, че тя ще може да
установи диалог, което е необходимо, за да се гарантира, че търговската политика, както е
посочено в Договора, съблюдава целите на Службата за външна дейност на Съюза,
по-конкретно за устойчиво развитие, премахване на бедността и защита на правата на човека.

И накрая, бих искал да подчертая, че нашата обща политическа воля ще се измерва със
заделените бюджетни ресурси. Възможността ни да оказваме политическо влияние на
международната сцена зависи от това.

Надежда Нейнски,    докладчик по становището на комисията по бюджети . − Аз също
от своя страна искам да поздравя г-жа Gräßle, г-н Rivellini и г-н Rapkay за огромната
свършена работа.

Даваме си много ясна представа, че създаването на Европейската дипломатическа служба е
сложен политически процес, в който трябва да бъдат съобразени и балансът на интереси,
и представителството на страните членки и същевременно да се даде възможност Службата
да работи силно и да превърне Европа в ключов фактор на международната арена.

Същевременно искам също да изразя съжаление, че предложението за географския баланс,
подкрепено с мнозинство в комисиите AFET и BUDG, и което предложение, искам да
отбележа, е в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 8 юли 2010 г., не
е намерило адекватното отражение в доклада Rapkay.

Ето защо, г-жо Аштън, аз се обръщам към Вас, тъй като Вие сте човекът, който имате може
би най-голям интерес от мотивацията и енергията на целия Европейски съюз, и си позволявам
да вярвам, че Вие ще намерите начин този географски баланс да бъде адекватно представен
във Вашата служба. На добър час!

Edit Herczog,    докладчик по становището на комисията по бюджетен контрол. – (HU)
От името на комисията по бюджетен контрол приветствам създаването на нов орган, който
е един от най-важните елементи, транспониращи Договора от Лисабон. Очевидно новият
орган се нуждае от бюджет. Въпреки това е също толкова важно той да бъде определен и
съобразен с бюджетните принципи и финансовите правила в името на бюджетната и
финансовата отчетност. В предходните години нашата комисия проведе разискване по този
въпрос с ГД „Външни отношения“. Ето защо бих желала да акцентирам върху този въпрос.
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Много е важно да се установят подходящи организационни и оперативни изисквания.
Важно е да не забравяме, че дублирането на задачите, функциите и ресурсите трябва да се
избягва и че трябва да се обмислят всички възможности с цел осигуряване на ефективност
на разходите. Прозрачната и опростена организационна структура и управлението на
ресурсите са гаранция, че новата организация ще функционира ефективно.

Членовете ще идват от три източника: институциите на ЕС, държавите-членки и експерти
от приемащата държава. Изключително важно е този орган да включва членове на
институциите на ЕС и служителите от държавите-членки са напълно равнопоставени в това
отношение. Ето защо считаме, че обучението е важно. Изключително важно е също така
принципът и практиката за подбор да се основават на единни процеси и изисквания.
Комисията по бюджети ще контролира това на годишна база.

Zigmantas Balčytis,    докладчик по становището на комисията за бюджетен контрол.
– (LT) Бих искал да благодаря на всички колеги докладчици, благодарение на чиито
професионализъм успяхме да постигнем политическо споразумение между институциите
на Европейския съюз доста бързо и да положим здрави основи за създаването на Европейска
служба за външна дейност (ЕСВД). Не се съмнявам, че ЕСВД непрекъснато ще повишава
ефективността на работата си и ще допринесе за формиране на европейска външна политика
и политика на сигурност на високо равнище и за засилване на ролята на Европейския съюз
на световната сцена. Функционирането на ЕСВД трябва да отговаря на принципите за
ефективно финансово управление. Тази година разпределихме допълнителни 9,5 млн. евро
за ЕСВД, но няма да можем да оценим истинските разходи след първата година от
функционирането, когато пред Европейския парламент ще бъде представен доклад за всички
разходи, свързани с работата на ЕСВД. Европейският парламент също играе отговорна роля
при функционирането на ЕСВД, за да осигури ефективното използване на средствата за ЕСВД
и да се увери, че парите на данъкоплатците на Европейския съюз създават истинска добавена
стойност за политиката на Общността и за хората в нея.

Tadeusz Zwiefka,    от името на групата PPE. – (PL) Убеден съм, че няма човек в този
Парламент, който да изпитва и най-малко съмнение относно важната роля, която
Европейската служба за външна дейност ще играе в работата на Съюза. Нашата работа през
последните няколко месеца беше съсредоточена върху осигуряване на подходящата правна
основа на службата и на подходящи инструменти, които да дадат възможност работата й
в бъдеще да бъде ефективна. Работихме, притиснати от времето, и преговорите често бяха
трудни. Постигнахме съгласие със Съвета и Комисията по редица въпроси и се надявам, че
отработените компромиси ще доведат до положителен краен резултат. Комисията по правни
въпроси имаше за задача да предложи изменения към Правилника за длъжностните лица,
който да отговарят на нуждите на новата служба и също така да гарантират, че тя ще бъде
независима и нейната работа ще бъде висококачествена. Считам, че изменението, прието
вчера вечерта на заседанието на комисията по правни въпроси, ще даде такива гаранции,
макар аз самият да не ги считам за достатъчно задоволителни, особено по един въпрос.
Считам, че въпросът за географския баланс, на който се акцентира така често, можеше да
се реши много по-успешно. Разбира се, приветствам декларациите на върховния представител,
че тя ще обърне особено внимание, за да осигури участието в службата на граждани от
всички държави-членки, а също така приветствам и разпоредбата, предвиждаща през 2013 г.
да бъде представен доклад, в който върховният представител ще предостави информация
относно дейността на службата.

Дипломацията на Съюза трябва да бъде европейска, а истината е, че гражданството на
нейните служители не трябва да играе особена роля. Все пак мястото, откъдето идваме,
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както и нашите корени, формират нашето виждане за света, а това има огромно влияние
върху усещането ни за света, който ни заобикаля. Факт е, че все още има държави-членки
в Съюза, които са по-слабо представени във всички институции. Ако Европа ще бъде единна
в многообразието, е необходимо да дадем шанс на Европа правилно да поддържа и изразява
това многообразие. Всъщност за това бяха нашите обсъждания относно географския баланс,
а не, както някои считат и разбират погрешно, за гарантиране на фиксирани квоти за
държавите-членки. Благодаря на докладчиците за доброто сътрудничество и пожелавам на
г-жа Аштън да съумее да извлече полза от усилията ни в своята работа.

Hannes Swoboda,    от името на групата S&D. – (DE) Г-н председател, преди всичко
бих искал да изразя искрените си благодарности към докладчиците за отличната работа,
която свършиха, и за постигнатите компромиси. Разбира се, въпреки това не всички са
доволни и аз разбирам тяхното безпокойство, особено по отношение на географския баланс.
Все пак мога да уверя г-н Saryusz-Wolski, че всички ние – не само новите членове на
Парламента – трябва да гарантираме, че ще бъде постигнат по-добър географски баланс и
че всички ние – не само жените – трябва да гарантираме, че ще бъде постигнат здравословно
и балансирано представителство на половете. Това е необходимо и аз приемем обещанията
сериозно. Със сигурност ще настояваме тези принципи да се прилагат.

Преди всичко става въпрос за осигуряване на обща служба от най-високо качество за
Европейския съюз. Не виждам никакво противоречие в това. Напротив, всичко трябва да
бъде сведено до един общ знаменател, защото сега е време да се действа, сега е и време да
покажем ангажимент за това, Европейският съюз да функционира на международно равнище.
В Иран върховният представител вече пое водеща роля и е много важно тук да постигнем
добри резултати. В Близкия изток за нас е важно не само да осигурим средства, но също
така да участваме и трябва да направим това заради самия проблем, а не само за престиж.
Що се отнася до Русия, трябва да гарантираме, че ще постигнем прагматични отношения,
макар и те да се основават на ценности, които са предимно в интерес на нашите общи съседи.
Необходимо е да преговаряме със Съединените американски щати при равни условия. Там,
където има проблеми, също трябва да ги решаваме открито така, че да се изправим заедно
със Съединените американски щати в борбата срещу тероризма и промяната в
глобализацията. Китай е нововъзникваща сила и ние не искаме да предотвратим това, но
сме против формата на национализъм, която развива известна степен на агресивност, особено
в региона на Азия. Искаме да включим Китай по-активно в международната общност,
включително в международните институции.

Със сигурност за върховния представител това също е един от най-важните въпроси, който
трябва да се реши, а именно да се гарантира, че в тези нови международни институции ние
също ще постигнем подходящ нов регламент и ново разпределение на влияние и правомощия,
при което Европейският съюз няма да бъде ограничен, а фактът, че има и нови глобални
играчи, ще бъде приет. Всичко това са огромни задачи за дипломатическата служба и за тях
върховният представител се нуждае от пълната ни подкрепа. Белгийското председателство
– с други думи, Вие, г-н Шастел – току-що обеща, че то също ще осигури необходимата
подкрепа на върховния представител. Това е добро обещание, както и поздравленията, но
се надявам, че министрите на външните работи също така осъзнават факта, че няма никакъв
смисъл да се противопоставяме едни на други и че има само една възможност, а именно
върховният представител и ние в този Парламент да можем заедно и силно да представяме
Европа пред останалия свят.
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Cecilia Wikström,    от името на групата ALDE. – (SV) Преди всичко бих искала да
изразя благодарност за отличния дух на сътрудничество, на който всички ние се радвахме
при работата си по този изключително важен въпрос.

Баронеса Аштън със сигурност сега е изправена пред нелека задача, а именно създаването
на нашата обща Служба за външна дейност. Заедно със Съвета и Комисията обаче
Парламентът постави основите на една ефективна представителна организация, която
наистина ще може да представлява Европа и европейските ценности и интереси по света.

Силата на ЕС е многообразието. Европейският съюз е изграден от хора с различна биография,
умения и опит. Чрез създаването на Службата за външна дейност, в която ще се наемат мъже
и жени от всички държави-членки, мобилизираме и най-голямата сила и ресурси на Европа.
В същото време не трябва да има абсолютно никакво съмнение, че когато става въпрос за
назначения на постовете в рамките на новата Служба за външна дейност, от решаващо
значение ще бъдат уменията и квалификацията.

Европейският парламент има хубаво мото: единство в многообразието. Това са думи, които
задължават и имат дълбок смисъл. Надявам се, че под ръководството на баронеса Аштън
Службата за външна дейност ще се развие до истинска европейска служба, в която ще са
представени гражданите от всички наши държави-членки, както жени, така и мъже. Онези,
които ще работят в общата ни Служба за външна дейност, определено трябва да са обучени
да представляват Съюза като цяло. От все сърце пожелавам успех на баронеса Аштън в тази
важна задача.

Franziska Katharina Brantner,    от името на групата Verts/ALE. – (EN) Г-н председател,
бих желала да поздравя всички, които участват в този процес, за начина, по който се
справихме с него и за етапа, на който се намираме днес. Запазихме общностния метод и
приоритетите за развитие. Засилихме демократичния контрол, особено по отношение на
бюджетните редове за разходите за общата външна политика. Поставихме основите на обща
служба, основана на равенство и колективен дух. Благодаря Ви, г-жо Аштън, за това, че
споменахте мерките за обучение с оглед на равенството между половете и географския
баланс сред Вашите активни мерки. Искам да благодаря на всички в Парламента, на г-жа
Аштън и на председателството.

Дали обаче създадохме модерна служба, която да бъде нещо повече от 28 национални
дипломатически служби? Каква е добавената стойност на Европейската служба за външна
дейност?

Струва ми се, че играта все още не е приключила. Преди всичко ще е необходимо ефективно
сътрудничество между политическите области. Все още искам да видя как структурите по
места постигат това.

Второ, подобрихме управлението при кризи и предотвратяването на конфликти. Това би
могло да бъде добавена стойност от страна на Европейския съюз. Това ще зависи от
прилагането на „подходяща структура“ и от това, как използваме новите постове и постовете,
създадени чрез взаимодействие между Съвета и Комисията. В този ред на мисли, имаме ли
нужда от повече заместник-посланици? Дали Вашата роля, г-жо Аштън, няма да бъде да
изпращате SMS съобщения? Живеем в XXI век. Ролята на бившите дипломати принадлежи
на XIX век. Не е ли редно да проведем разискване за това, дали наистина имаме нужда от
тези хора и за какво са ни нужни?

Надявам се, че Вашето щатно разписание и Вашите приоритети за персонала ще отразяват
обещаните приоритети и ще спомогнат службата наистина да допринесе с добавена стойност
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– нещо, с което не всяка дипломатическа служба може да се похвали или може да направи.
За нас има два приоритета: предотвратяване на конфликти и управление на граждански
кризи. Създайте звено за посредничество например.

По отношение на правата на човека искаме службата да има твърда позиция с капацитет на
най-високо равнище. Равенството между половете не свършва с приоритетите за персонала.
Става въпрос и за интегриране на принципа на равенство между половете и придаване на
висока степен на значимост на мисиите и мандатите. В това отношение считам, че би било
добра идея да направим преглед и да преразгледаме съществуващите мисии в рамките на
Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), които вече са приключили, за да почерпим
опит от миналото за бъдещето на службата, г-жо Аштън. Мисля, че това ще ни тласне напред.

Пожелавам успех на всички и изразявам готовност за ново успешно сътрудничество в бъдеще.

Zbigniew Ziobro,    от името на групата ECR. – (PL) Съюзът е обединение от 27 държави
и този факт трябва да бъде отразен в структурата на институцията, която ще представлява
Европейския съюз навън. Не трябва да създаваме впечатлението, че някои държави не
получават признание във връзка със създаването на новата служба. Тя би следвало да отразява
културното богатство и различните национални традиции в Европа, включително в областта
на дипломацията. Ето защо група членове на ЕП, сред които и аз, подготвихме изменение,
което предвижда въвеждането на фактора „географски баланс“. Тогава, когато избраните
кандидати са със сходни експертни познания, решаващият фактор за назначението трябва
да бъде географският критерий. Следователно това не е твърдо решение, което налага този
вид географски критерий при наемането на персонала за бъдещата служба, а гъвкава и
спомагателна мярка. Приемането на подобна разпоредба ще намали съществуващото
несъответствие и ще ни позволи своевременно да осигурим по-широка представителност.
Бих искал да подчертая, че това решение запазва централната роля на критерия за
компетентността, който е толкова важен за създателите на тези мерки.

Willy Meyer,    от името на групата GUE/NGL. – (ES) Г-н председател, тъй като това е
първото изказване на член от моята група, моля да ми позволите като начало да кажа от
името на Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена
левица, че подкрепяме френските работници, които са обявили обща стачка срещу
антисоциалните мерки на президента Саркози.

Блокадите са причината за споменатото във встъпителното слово на председателя закъснение
на членовете на Съвета. Има множество блокади и това е обща стачка, за която нашата група
се надява да бъде успешна и да доведе до коригирането на тези антисоциални политики в
Европа.

Бих искал да благодаря на уважаемите колеги за работата, която свършиха, но и да ги
информирам, че нашата група ще се въздържи от гласуване утре. Няма да гласуваме „против“,
но не можем да гласуваме и „за“, тъй като считаме, че за съжаление не това е резултатът,
които искахме да постигнем. Нашата цел беше цялостен контрол на Службата за външна
дейност от страна на Парламента. Разбира се, не беше възможно да променим структурата,
тъй като не в това се състоеше проблемът, а и ние не сме убедени в структурата, която поема
отговорност за сигурността и външната политика.

Водихме много важна демократична битка в националните парламенти – поне в моята
страна – относно сигурността, за да имаме пълен контрол, така че дори всяко развръщане
на части в чужбина да подлежи на всеобхватен парламентарен контрол.
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Следователно ние сме много далеч от подобен контрол и поради тези причини утре няма
да дадем положителен вот. Във всеки случай, накрая бих искал да ви благодаря за свършената
работа.

Fiorello Provera,    от името на групата EFD. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа,
при определяне на структурата на новата дипломатическа служба не трябва да допускаме
грешките от миналото, а да се стремим да създадем добре организиран, икономичен и преди
всичко ефективен орган. Един инструмент, който служи на европейската политика – и
подчертавам „европейска“ – не трябва да избира служителите си на базата на географския
им произход или пол, а въз основа на техните качества.

Съгласен съм, че държавите-членки трябва да бъдат представени в структурата на новата
служба и че назначаването на повече жени би било подходящо. Нито един от тези фактори
обаче не трябва да има приоритет пред критерия за заслуги и висок професионализъм.
Вместо това трябва да гарантираме равен достъп до тези длъжности за всеки, без
дискриминация.

Що се отнася до обучението, съществуват места като Европейския университетски институт
във Флоренция, където има необходимата експертна основа за осигуряване на отлично
обучение. Следователно считам, че идеята за изграждане на европейска дипломатическа
академия от нулата е неуместна и скъпа.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, за да могат да се
представят интересите на европейските държави по-ефективно на международната сцена,
действията в областта на външната политика трябва да бъдат обсъждани предварително и
тогава да се обявяват пред външния свят с един глас. С Европейската служба за външна
дейност сега се опитваме да обединим инструментите на външната политика на Съюза в
една обща рамка. Наличните ресурси бяха групирани и се добавиха нови, за да се допълни
картината.

Както е посочено в доклада на нашите уважаеми колеги, с оглед на новия характер на тази
структура трябва да бъдат приложени амбициозни разпоредби по отношение на
прозрачността и бюджетната и финансова отчетност. Нуждаем се от подробен преглед на
задачите и служителите, назначени в ЕСВД.

За да може бюджетният суверенитет на Европейския парламент да бъде разширен, за да
включи и ЕСВД, службата трябва да бъде включена в структурата на Комисията, а
Европейският парламент, като бюджетен орган, трябва да разполага с пълната информация,за
да наблюдава ефективно сметките. Освобождаването от отговорност на Съвета остава в
дневния ред.

ЕСВД може да заслужи името си само ако всички държави-членки са справедливо
представени в нея. От друга страна, разбира се, квалификацията на кандидатите трябва да
има приоритет. Това ме отвежда до процента на представените в нея жени. Според мен той
е твърде нисък и призовавам да бъдат намерени квалифицирани жени за тези длъжности.
Такива съществуват.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Г-н председател, г-жо Аштън, г-н член на Комисията, госпожи
и господа, наричат Франк Синатра „Гласът“. Какво обаче би бил той без голям бенд? Вие,
г-жо Аштън, сега сте гласът на Европа, а със Службата за външни дейности получавате
чудесен оркестър. Надявам се, че ще го използвате, за да изведете на преден план гласа на
Европа и да защитавате нашите интереси. Тъй като първият приоритет на Европа е опазването
на мира в нея, следващата основна задача с оглед на международните предизвикателства –
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от енергийна сигурност, та чак до борбата с тероризма, глобализацията и много други – е
да се грижи за интересите на Европа в света. Вие и тази служба ще играете специална роля
в това отношение. Следователно напредъкът, който постигаме в интерес на нашите граждани,
ще зависи много от Вашата работа и от тази на Вашия „оркестър“.

В този процес успяхме да засилим сътрудничеството на Парламента, контрола и правото на
информация, включително в областта на бюджета. Успяхме да защитим общностния характер
на политиките, който са политики на Общността, а също и да гарантираме, че над 60% от
персонала трябва да бъдат общностни длъжностни лица. Сигурен съм, че за разлика от
Съвета, ние успяхме да въведем по-добър географски баланс и равенство между половете.
Правителствата не сториха това, ние свършихме тяхната работа. В допълнение, само ако
това сега е правно обвързващ инструмент и през 2013 г. трябва да се проведе преглед, тогава
постижението на Парламента е отлично – постигнатият от нас компромис между
институциите е добър.

Ние трябва също така да наблюдаваме този инструмент. Ще правим това с необходимата
гъвкавост, но също така ще упражняваме натиск, за да гарантираме, че Вие, г-жо Аштън, ще
се справите успешно с тази задача. Ще получавате нашата подкрепа, но можете също така
да бъдете сигурна, че ще Ви критикуваме, ако не сме съгласни, тъй като считам, че можем
да работим заедно в тази област, ако гражданите ни имат бъдеще.

Adrian Severin (S&D).   – (EN) Г-н председател, няма да има успешно обединение на
Европа без далновидна представа за това, как следва да се защитават общите ни интереси
извън границите на Съюза – на глобално равнище.

Тази представа не би могла да съществува без амбициозна, ефективна, надеждна и
„общностна“ Европейска служба за външна дейност. Подобна служба не може да
функционира ефективно, ако служителите й не са наети на базата на личностните им
достойнства.

Мисля, че повечето от нас са съгласни с тези принципи. Все пак дяволът се крие в
подробностите. И точно благодарение на тях един доклад, който трябваше да бъде
технически, се превърна в източник на разгорещен политически дебат, който може да доведе
до сериозно разделение между нас.

Не съществува дилема между „общностност“ и междуправителственост, между личностни
качества и квоти, между стари и нови държави-членки. Все пак триумфът на „общностността“
зависи от това, всеки представител на всяка държава-членка да чувства, че е третиран
справедливо на базата на своите качества.

Победата на критерия за заслугите трябва да бъде тествана чрез равновесието на резултатите
при подбора, тъй като считам, че Бог е разпределил заслугите и греховете балансирано
между мъжете и жените, старите и младите, малките и големите, слабите и силните, хората
от Запада и тези от Изтока.

Същината на проблема е, че някои хора в нашия Съюз – главно, но не само сред новите
членове – се чувстват дискриминирани. Дори това усещане да е погрешно, ние все пак трябва
да се отнесем към него с необходимото уважение и грижа, тъй като най-важното е нашето
единение.

Не критериите се подлагат на съмнение, а недостатъчните гаранции, че те ще бъдат прилагани
правилно, както и липсата на корективни мерки, които да се прилагат, когато има очевидни
несъответствия.
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Мога само да се надявам, че в процеса върховният представител ще коригира тези дисбаланси,
които очевидно са предизвикали подобни усещания и се надявам също така, че една бъдеща
европейска дипломатическа академия или нещо подобно ще ни помогне да създадем корпус
от европейски дипломати, които са компетентни и са лоялни към общите ни интереси и
към европейските институции.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Г-н председател, в това разискване, което беше
насочено основно върху контрола и организацията на Европейската служба за външна
дейност (ЕСВД), ние не трябва да губим поглед от общото предназначение на тази служба,
което в крайна сметка е нещо много важно. Това би могло да се окаже една от най-важните
крачки за постигането на наистина цялостна европейска външна политика.

Дори в моята държава, която, боя се, става все по-затворена, в новото коалиционно
споразумение е налице прехвърляне на задачи към тази нова ЕСВД. Разбира се, засега това
засяга само консулските задачи, но съм убеден, че скоро и други дипломатически задачи
ще бъдат решавани по най-добрия начин на европейско ниво.

Г-н председател, днес ние се концентрираме особено върху финансовата и организационна
страна на ЕСВД, което е много важен аспект. Докато ни липсва достатъчно прозрачност и
финансова отговорност, тази служба няма да бъде напълно готова за работа. Ето защо се
радвам да видя, че постигнатото споразумение между институциите наистина ще стартира.
Това беше под въпрос, защото Парламентът постави за разглеждане много подробни
изисквания. Всъщност ние от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа
се противопоставихме на това до известна степен.

Въпреки това бих искал да поздравя докладчиците. Постигнат е един добър пакет, който
ще се радва на пълната подкрепа на моята група. Преди всичко се надявам, че след утрешното
гласуване този пакет ще позволи на службата да заработи съвсем скоро.

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Г-н председател, създаването на хибридната sui generis
ЕСВД се характеризира с много разисквания, но върховният представител, г-жа Аштън, има
известна заслуга за постигането на консенсус във връзка с напредъка в момент, когато
вниманието на европейските лидери е насочено към кризата в еврозоната. Британските
консерватори се противопоставиха на създаването на тази служба, като се страхуваха, че
това ще подкопае прерогативите на Великобритания да упражнява независима външна
политика. Сега, след като службата е политическа реалност, ще се ангажираме с нея
конструктивно, за да гарантираме, че всъщност британските интереси са заявени и защитени.

Единият начин е да се лобира за британските длъжностни лица в ЕС и британските
дипломати от външното министерство да заемат постове в службата, защото е изненадващ
фактът, че Обединеното кралство не е достатъчно добре представено в институциите на ЕС.
Въпреки че новата служба трябва да бъде представена от 27-те държави-членки на ЕС, тя
трябва преди всичко да бъде изградена на базата на личните качества.

В заключение, държавите-членки правят сериозни съкращения на публичните разходи. ЕС
трябва да обърне особено внимание на необходимостта от строги икономии, когато става
въпрос за бюджета на ЕСВД. Бюджетната неутралност е жизненоважна, ако Европейската
служба за външна дейност иска да спечели и да запази доверието и одобрението на всички
европейски граждани.

Jiří Maštálka (GUE/NGL).   – (CS) Учредената Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)
представя един напълно нов инструмент за институционализиране на външната политика
на Европейския съюз. Към момента виждам два основни проблема, свързани с този процес.
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Първо, ясно е, че външната политика и политиката на сигурност са част от суверенитета на
държавите-членки. Когато се вземат решения по принципни въпроси, се упражнява правото
на вето и следователно в случай на важни решения, като нахлуването в Ирак или отделянето
на Косово, Европейският съюз нямаше външна политика. Поради тази причина дневният
ред на новосъздадената външна служба ще бъде в голяма степен ограничен и тя само ще
подкрепя решенията на отделните държави или дори ще запазва мълчание.

Ябълката на раздора е структурата на дипломатическата служба и наличната информация,
че ролята на новите държави-членки при избора на нейния състав е била, меко казано,
пренебрегната.

Marta Andreasen (EFD).   – (EN) Г-н председател, макар идеята за Европейска служба за
външна дейност никога да не е срещала подкрепа в Европа, бюрокрацията в ЕС успя да я
лансира, казвайки, че това няма да се отрази върху бюджета.

Сега разбираме, че нещата не стоят така и това ще ни струва с 34 млн. евро повече от
първоначално планираните 441 млн. евро, като тази разлика се появи още преди службата
да е започнала да функционира ефективно.

Докладът относно финансовия регламент призовава главния счетоводител и вътрешния
одитор на Комисията да изпълняват тези функции и за ЕСВД. В същото време в Мадрид беше
постигната договореност, че ЕСВД ще бъде отделна институция със свои собствени
ръководители в областта на финансите и одита. Изглежда, че приетите през юни в Мадрид
споразумения не се спазват. В момента се лутаме в едно огромно объркване по отношение
на структурата на ЕСВД.

Въвеждането на тази новост с Договора от Лисабон изглежда доста непочтено, но трябва
да кажа, че не съм изненадан. Както винаги обаче, за тази „ефективност“ ще плащат
данъкоплатците.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Г-н председател, какъв тъжен, дори трагичен ден. Обсъждаме
финансирането на новата Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) на баронеса Аштън.
Нидерландците така и не получиха възможност да изразят становището си относно Договора
от Лисабон, а сега ни опират нож в гърлото и за тази ЕСВД, която ще погълне милиони.
Това е обида за демокрацията.

ЕСВД ще ни струва милиони евро само до края на тази година, както и през следващата.
Политическото хоби на еврократите не само ще ни коства средства, а ще останем и с празни
ръце. Нека да бъде съвсем ясно, че нидерландската Партия на свободата никога, при никакви
обстоятелства няма да подкрепи това чудовище от купола на Европейския съюз. Казваме
„не“ на ЕСВД, „не“ на европейската свръхдържава и „да“ на истинската свобода и демокрация,
формирани от суверенните държави-членки.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Госпожи и господа, когато обсъждаме структурата на
Европейската служба за външна дейност, не трябва да избягваме или да маргинализираме
въпроса за поддържане на подходящ географски баланс сред персонала. В момента броят
на служителите от „старите 15“ държави е значително и несъразмерно по-голям от броя на
служителите от новите държави-членки. Ще цитирам някои цифри: преди последните
номинации от 115 посланици само двама са от държави, които са се присъединили към
Съюза след 2004 г. Сред номинираните наскоро 29 посланици само четирима са от новите
държави-членки.
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Не трябва да допускаме подобно разделение да се превръща в правило при функционирането
на бъдещата Служба за външна дейност. Без подходящо географско представяне не сме в
позиция да изградим силна Служба за външна дейност, която да действа ефективно в интерес
на всички нас. Ние никога не бихме се гордели с подобна служба, както спомена върховният
представител, г-жа Аштън. Убеден съм също така, че използването на преходен период, през
който изключително ниското представителство на новите държави-членки постепенно ще
бъде увеличено, ще ни даде възможност ефективно и ефикасно да преминем към ситуация,
при която целта ни, а именно да популяризираме Европейския съюз като ключов играч на
международната арена, ще бъде постигната.

Кристиан Вигенин (S&D). -   Днес е последното заседание на нашия парламент, в което
обсъждаме структурата, финансирането, общата рамка на функциониране на Европейската
служба за външна дейност. От утре, когато предстои да приемем последните решения, ние
ще очакваме реални резултати и, разбира се, уверен съм, така както тече и дискусията днес,
че Европейският парламент ще бъде европейската институция, която ще помага, ще насочва
и ще дава своите идеи за това новата служба да бъде наистина ефективна и да успее да изгради
една по-активна, по-видима роля на Европейския съюз на международната сцена.

Всъщност Европейската служба за външна дейност е може би най-видимият резултат от
Лисабонския договор и всички, които подкрепихме този договор, бихме искали да видими
тази служба като един успешен проект.

Позволете ми да кажа, че Вие, г-жо Аштън, наследихте една силно дебалансирана
администрация и за съжаление се оказа, че основните критики някак си тръгнаха към Вас.
Всъщност в началото на тази година, откогато Вие сте върховен представител и
заместник-председател, новите страни членки имаха само едни ръководител на мисия на
Европейския съюз.

Категорично искам да се противопоставя на тезата, че квалификацията е в противоречие с
географския баланс. Напротив, смятам, че географският баланс върви ръка за ръка с по-висока
квалификация и затова се надяваме, че Вашият ангажимент ще бъде реализиран занапред.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Г-н председател, Европейската служба за
външна дейност е едно от най-важните решения в Договора от Лисабон. Остават само шест
седмици до момента, в който баронеса Аштън няма да бъде министър, отговорен предимно
за изграждане на външно министерство на ЕС. Вместо това тя ще бъде външен министър за
Европа и това е нещо добро. Началото ще бъде поставено на 1 декември и във връзка с това
Ви пожелаваме успех.

Имахме редица разисквания и постигнахме много. Това беше една плодотворна политическа
битка. Липсата на демократичност, свързвана с предишната обща външна политика и
политика на сигурност, е премахната, има по-голяма степен на отчетност и качеството на
публичните разисквания се подобри. Ще има по-строг бюджетен контрол, истинският
отборен дух е установен като необходимо условие и националните дипломати могат, ако
желаят, да останат в Европейската служба за външна дейност. Няма да има географски квоти
– понякога може да останете с впечатлението, че това е най-важният въпрос тук, но със
сигурност не е така. По-конкретно Германия ще се облагодетелства значително от квотите,
но въпреки това аз съм против. Ще бъде осигурена обща форма на обучение. Считам, че са
налице необходимите условия за една успешна ЕСВД.

С други думи, Европейският парламент е доволен до известна степен. Ще бъдем наистина
доволни, ако се възползваме от възможността и наистина изградим обещаната подходяща
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структура за предотвратяване на конфликти и управление на кризи. Тогава още от самото
начало ще имаме европейска добавена стойност.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) С огорчение установяваме, че предложенията на
повечето членове на комисията по външни работи относно балансираното географско
разпределение при формирането на Службата за външни дейности на Съюза се сблъскват
със сериозни проблеми и отявлена, решителна съпротива. Принципите на солидарност и
представителност, от които Съюзът се ръководи отдавна, не трябва да бъдат замъглявани
от егоизма на някои големи държави-членки. Разпределението на длъжностите в
дипломатическите офиси е в ръцете на г-жа Аштън, която присъства тук днес и която прави
назначенията най-вече по своя преценка. От над 100 дипломатически бюра по света шестата
най-голяма държава-членка на Европейския съюз – Полша, получи само две. Ето защо
трябва да се зададе въпросът, кои са били водещите критерии, за да се разпределят
назначенията по този начин. Искам да припомня на всички, че всъщност Парламентът взема
решения относно структурата на бюджета за изграждане на дипломацията на Съюза.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Г-н председател, след приемане на решението на Съвета
за създаване на организация и функциониране на Европейската служба за външна дейност,
днес ни приканват да направим това решение ефикасно, като изменим Финансовия регламент
и Правилника за длъжностните лица на Съюза.

Във връзка с това бих искал да се спра на един аспект от доклада, който ни въвлече в трудни
преговори: въпросът за географския баланс при изграждането на европейския
дипломатически корпус. Всъщност някои колеги биха предпочели други критерии за подбор
на персонала на база държава на произход и гражданство. Тези предложения бяха избягвани,
като се използваха балансирани компромисни изменения, при които географският баланс
и балансът между половете бяха отчетени, без да се налагат критерии за подбор на база
държава. Всъщност подборът въз основа на квоти по държави не би бил подходящо или
желателно решение.

След 50 години европейска интеграция сега се създава първият истински дипломатически
корпус на Съюза. Той трябва да бъде поставен в позиция да развива общата външна политика
и да служи на интересите на Съюза на международната сцена. За изпълнението на задачите
на службата е важно служителите й да представят Съюза, а не държавите-членки, на които
са граждани или на които са били дипломатически служители. Това е позицията, която
комисията по правни въпроси зае вчера, когато прие доклада на г-н Rapkay, и се надявам,
че тя ще се запази и при гласуването на пленарно заседание.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: SILVANA KOCH-MEHRIN
Заместник-председател

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Нуждаем се от силен Европейски съюз, Европейски съюз на
всичките 27 държави-членки, а не от малцинство. Пожелаваме успех на Европейската
служба за външна дейност. Ние – гражданите на Европа – се нуждаем от нея, Европейският
съюз се нуждае от нея и целият свят се нуждае от нея.

Как ще гарантираме, че ЕСВД ще се превърне в служба на всички граждани на Европейския
съюз? Как ще гарантираме ефективността и успеха на службата и статута й като наистина
най-добрата служба в Европа? Само ако наеме дипломати от всички, повтарям, от всички
националности на Европейския съюз.
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Няма по-голяма заплаха за силата и единството на Европейския съюз от ситуация, при която
ЕС е основно представен от гражданите на едва шест държави. Две трети от сегашната служба,
наследена от г-жа Аштън, са наети само от шест държави. А останалите 21? А новите
държави-членки?

Ето защо съжалявам, че няма да приемем разпоредбите, приети от комисията по външни
въпроси и комисията по бюджети, тъй като това би ни помогнало да поправим най-лошия
пример за дисбаланс през последните десет години – повтарям, десет години.

Имаме нужда от силен Европейски съюз на всички 27 държави-членки.

Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Днес приключва една наистина изключителна процедура –
процедурата за създаване на нова европейска институция. Аз съм представител на новите
държави-членки и с изненада наблюдавах каква е същността на интеграцията на практиката,
видях как и за какво спорят отделните институции и как накрая се роди нещо, което би
трябвало да обединява чрез обща външна политика, нещо, от което Европейският съюз
изпитва остра нужда. Това се оказа възможно и Парламентът беше част от него. Много се
гордеем с нашето активно участие в процеса. Новата служба е служба на целия Европейски
съюз, а не само на една институция.

Все пак тази интеграция освен това е интеграция на новите държави със старите. Нека бъдем
откровени – резултатът от проверката е добър донякъде. Ако днес има въпроси и съмнения,
това се дължи на факта, че членът на Комисията, заместник-председателят на Комисията,
трябва да гарантира, че всички решения за наемане на работа се вземат прозрачно и да сочат,
че са избрани най-добрите. Следователно не бих се борил за географски паритет, защото за
мен този за знанията и квалификациите е много по-важен от географския, но Вие, г-жо
Аштън, трябва да докажете това.

(Председателят отнема думата на оратора)

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Днес обсъждаме един уникален проект. Говорим
за нашата обща Европейска служба за външна дейност.

Трябва да посоча, че всеки от играчите има и следва своя собствена линия, но въпреки това
докладчиците успяха да намерят компромис, който е приемлив за всички и вярвам, че утре
Европейският парламент ще го подкрепи. Безпокоя се по-скоро от това, че повечето от
ораторите се концентрираха само върху една тема, а именно географското и етническо
представителство, и само малцина се спряха на философията и идеята зад проекта.
Европейският съюз, госпожи и господа, губи геополитическата си позиция и общата външна
служба е стъпка, която може да върне ЕС отново сред основните велики сили.

Убедена съм, че баронеса Аштън ще направи подбор, който истински ще представлява не
само всички 27 държави-членки, но преди всичко ще представя ЕС като наш споделен
проект.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Г-жо председател, Европейската служба за външна
дейност в бъдеще ще поеме основната роля по отношение на общата външна политика и
политиката на сигурност на Европейския съюз. В името на тази роля са необходими ясни
правила, с които ЕСВД да може безпроблемно и ефективно да осъществява дейността си.
Бих желала по-конкретно да подчертая гаранцията за наблюдението на финансовите
транзакции на ЕСВД, които ясно се разглеждат в доклада на г-жа Gräßle и г-н Rivellini.
Преди всичко основните елементи са годишните декларации за достоверност и докладите
за дейността, които се представят пред Парламента, както и правото на Европейския
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парламент на освобождаване от отговорност. Одобрявам също така подхода
държавите-членки да поемат отговорност за финансовите нередности, допуснати по вина
на съответния персонал от отделните държави-членки. Напълно подкрепям доклада. Той
е важна стъпка в правилната посока.

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Г-жо председател, днес ще започна с поздравления за
върховния представител за това, че спази дългогодишната парламентарна традиция на
преминаване от една партия в друга. Повечето политици, които правят това, в крайна сметка
губят приятели, но аз съм убеден, че тя е спечелила такива.

В Парламента все още има някои хора, които броят минутите, през които сте били на едната
или на другата страна, за да ви обвинят в пристрастност и, разбира се, аз имам своите въпроси
относно новата служба.

Искам цялостно управление на кризи, искам правата на човека да имат водещо място и да
бъдат обвързани с търговията, и съм съпричастен към това, което много от нашите колеги
от Източна Европа казват, но не съм напълно уверен, че създавате службата изцяло в духа
на Договора? Дали съм убеден, че ще продължите да се събирате и да говорите от името на
всички за различните интереси в Европейския съюз? Дали съм абсолютно сигурен във Вашия
пожизнен ангажимент към принципите на равнопоставеност и представителство?

Да, сигурен съм, както ще бъде и нашият Парламент при гласуването утре.

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Намирането на компромис по отношение на финансовите основи
на Европейската служба за външна дейност е сложно като самата Европа.

Координирането на интересите при всякакви ситуации ще бъде трудна работа. Все пак
остава фактът, че интелигентността, опитът, мъдростта и добрата воля съвсем ясно са
разпределени пропорционално из Европа и това е основата, която всъщност ни свързва и
която открива бъдещето пред нас.

Мисля, че би било много добре, ако в бъдеще обръщахме такова внимание на външната
политика, т.е. на ролята на Европа във външната политика на световно равнище, каквото и
на финансите до този момент.

Тази служба няма да формира външна политика. Външната политика ще се формира от г-жа
Аштън в сътрудничество с други участници, сред които, мога да ви уверя, Парламентът заема
основно място. Пожелавам ви, разбира се, успех в работата.

Franziska Keller (Verts/ALE).   – (EN) Г-жо председател, искам да се върна на въпроса за
добавената стойност, която Службата за външна дейност може да осигури. Считам, че една
от добавените стойности, които може и трябва да осигури, е последователността на
политиките за развитие, с които г-жа Аштън се е ангажирала.

Този приоритет трябва да бъде отразен в политиката за персонала и най-вече по отношение
на обучението, както и при развитието по принцип, правата на човека и предотвратяването
на конфликти. Чувствителността на тези въпроси не може да бъде постигната чрез
прокламации. Необходими са готовност и цялостно обучение. Това искаме да видим от 1
декември нататък.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Европейската служба за външна дейност постепенно развива
своята роля. Днес обсъждаме финансирането на дейността й.
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В този контекст е необходимо баронеса Аштън да се запознае с факта, че финансирането на
работата на всички европейски институции се осигурява от отделните държави-членки на
Европейския съюз. Дори Европейската служба за външна дейност в крайна сметка ще оцелее
само с парите от 27-те държави-членки на ЕС и Вие, г-жо Аштън, трябва добре да осъзнавате
този факт.

Въпреки че при подбора на дипломати за службата държим най-вече на професионализма,
качеството и опита, не можем напълно да изоставим принципа за балансираното географско
представяне на отделните държави-членки. Липсата на представителство във важните
външни дейности на ЕС може да предизвика усещане за несправедливост или за нанесена
вреда сред засегнатите държави. Ето защо, уважаема г-жо върховен представител, бих искал
да използвате критичен подход при подбора на дипломатите.

Francisco Sosa Wagner (NI).   – (ES) Г-жо председател, всички сме съгласни, че службата
за външна дейност е историческа възможност за европейска интеграция. Все пак се нуждаем
от по-далечна перспектива за нея, тъй като сега моментът не е подходящ за вътрешни борби
за прехвърляне на ресурсите или за запазването им в краткосрочен план, нито за войни
между различните европейски институции.

Вместо това в момента се нуждаем от общо становище за това, какво трябва да представлява
Европейският съюз в света. С други думи трябва да направим точно обратното на случилото
се преди няколко дни, когато беше присъдена Нобеловата награда за мир, когато от Европа
се чуха твърде много гласове и не всички те бяха смели. Трябва да отбележа, че едно от
изключенията беше председателят на Парламента, г-н Buzek, който направи брилянтно и
заслужаващо похвала изявление.

Катрин Аштън,    върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията. – (EN) Г-жо председател,
много накратко от другата страна на залата – надявам се, че имам достатъчно минути – бих
искала отново да благодаря на уважаемите членове на ЕП за разискването, което изслушах
с огромен интерес.

Отнасям със себе силните чувства, изразени за географския баланс и този между половете
в контекста на една истинска европейска служба, в която назначенията се извършват по
заслуги.

Отнасям със себе си необходимостта от това, хората да разберат, че работата ни по отношение
на управлението на кризи се засили и че това правилно се отразява в европейската служба.

Ще отнеса със себе си и това, което описах като „сребърната нишка“ на правата на човека,
която трябва да се прокарва през всичко, което правим в службата, и ще отнеса със себе си
и напомнянето за икономическия спад, на фона на който се опитвам да изградя тази служба,
и желанието уважаемите членове на ЕП да видят една ефективна служба, която използва
ресурсите правилно и ефективно.

Преди всичко, след това дълго пътуване от няколко месеца, ще отнеса със себе си желанието
на Парламента да види, че службата съществува, да отразите нуждите на избирателите,
които представлявате, и тя да бъде в служба на тези избиратели. Обещавам, че ще се опитам
всичко това да намери отражение в дейността на службата.

Януш Левандовски,    член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, бих искал накратко
да отговоря на г-жа Andreasen, която вече не е в залата, относно принципа за бюджетната
неутралност.
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Надяваме се в дългосрочен план този принцип да се утвърди и да се реализират спестявания
от страна на дипломатическите служби, Комисията и Съвета, като Комисията и Европейската
служба за външна дейност ще имат един и същи вътрешен одитор и счетоводител. Това е
добро решение за момента, което ще се преразгледа през 2013 г., а Финансовият регламент
не предрешава прегледа. Надявам се на добър, положителен вот утре и ще се въздържа от
допълнителен коментар.

Марош Шевчович,    заместник-председател на Комисията. – (EN) Г-жо председател,
аз също бих искал да благодаря на уважаемите членове на ЕП за тяхната подкрепа и за
изключително положителната атмосфера при това разискване. Важно е също така да
благодарим и на Съвета за техния съществен принос към цялото начинание. Считам, че
положителната атмосфера ни приближи до историческото решение, което ще вземем утре.

И така, позволете ми още веднъж да изразя благодарността си към докладчиците и
представителите на Парламента, тъй като благодарение на тях се радваме на положителната
атмосфера тази сутрин. Бих искал да използвам тази възможност да пожелая на Кати и на
нейната служба късмет и успех, а на всички нас – силна, съгласувана и координирана външна
политика на ЕС, защото съм убеден, че с Кати и ЕСВД Европейският съюз ще засили
допълнително влиянието си по световните въпроси.

В заключение, позволете ми отново да подчертая, че Комисията е готова от самото начало
да си сътрудничи тясно и да взаимодейства с нашите институции и с държавите-членки по
възможно най-добрия начин.

Bernhard Rapkay,    докладчик. – (DE) Г-жо председател, след речта си в началото на това
разискване всъщност искам да направя само два коментара. Първият, който умишлено
оставих за края на разискването, е, че искам да благодаря на докладчиците в сянка за
приятелското и конструктивно сътрудничество. Много по-лесно е да се преговаря, когато
знаеш, че колегите ти те подкрепят. Ето защо тези преговори не бяха от най-трудните.

Вторият ми коментар е за нещо, което искам да подчертая във връзка с това, което постоянно
беше в центъра на разискването, а именно въпросът за географския баланс. Г-жа Нейнски
се оказа в центъра на вниманието, когато спомена, че в компромиса не се споменава нищо
за него. Просто бих предложил веднага, след като приемем това, тя тихичко и спокойно да
си прочете текста. Прочетете текста! Четенето му ще просветли съзнанието Ви. Тогава ще
видите, че компромисът съвсем ясно съдържа изявления – при това много строги и
правнообвързващи изявления, по този въпрос. Тогава всичките Ви опасения всъщност ще
се разсеят.

Roberto Gualtieri,    докладчик. – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, мисля, че
истинското удовлетворение, което се почувства по време на разискването, показва, че
членовете на ЕП са наясно колко трудна и важна беше задачата, пред която сме изправени.
Обединяването на функциите, свързани с различните политики и провеждането на различни
процедури за вземане на решения, за да се постигне по-добра съгласуваност на външните
дейности на Европейския съюз, без да се застрашава общностното естество на някои
политики и в същото време да се обхване приносът на различните органи, чиято дейност е
в областта на общата политика за сигурност и отбрана, не беше просто проблем на
европейското законодателство или на административната наука, нито пък тест за силата на
отношенията между институциите. Това беше необходимо условие, за да снабдим върховния
представител с инструмент, който може да разшири потенциала на Европа на световната
сцена, да засили ролята й като цивилизована сила и да ни позволи да действаме по-ефективно
в Близкия изток, в Африканския рог, в Кавказ или на Балканите.
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Е, считам, че се справихме прекрасно с предизвикателството и затова удовлетворението ни
е напълно оправдано. Считам, че върховният представител може да се радва на истинска
подкрепа от Парламента при изпълнение на задълженията си.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в сряда, 20 октомври2010 г., от 12,30 ч.

Писмени изявления (член 149)

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Гласуването подчертава, че
няма равенство между държавите-членки и в нито една политическа група няма солидарност.
Одобрението на внесеното от групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите
в Европейския парламент изменение, което ще въведе заслугите като критерий за подбора
на ръководителите на делегации на ЕС (дипломатите, които ще представляват Европейския
съюз в трети държави), ще ни покаже веднага, след като бъде приложено от Европейската
служба за външна дейност, че Румъния и други нови държави-членки ще бъдат оставени с
празни ръце. Разочарован съм, че дори сега не успяхме да постигнем консенсус сред членовете
на ЕП от Румъния, за да защитим интересите й. Очаквах, че Adrian Severin, като бивш
министър на външните работи (макар и само за няколко месеца) ще подкрепи въвеждането
на някои ясни критерии относно разпределението на постовете на ръководителите на
делегации (брой жители, брой места в Европейския парламент и пропорционална тежест
на гласовете в Съвета) вместо изключително субективния и неясен критерий за заслуги,
най-вече защото, доколкото съм запознат, интелигенцията е навсякъде в Европа и умните
хора не са концентрирани на запад, а идиотите – на изток. Когато става въпрос за дипломация,
Румъния има представители, които заслужават да заемат длъжности като ръководители на
делегации.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    в писмена форма. – (RO) Европейската служба за
външна дейност трябва да допринесе за постигане на заложените за нея цели в Договора от
Лисабон – ефективно и съгласувано прилагане на външните дейности на ЕС.

Настоящата процедура за подбор на персонала е дълга и сложна, като длъжностите се заемат
постепенно, докато се достигне броят на персонала, необходим, за да стане службата напълно
функционална. Редица от новите държави-членки на ЕС, особено последните две, които се
присъединиха при последната вълна от разширяването, са недостатъчно добре представени
по отношение на външните отношения в рамките на ГД „Външни отношения“. Г-жа Аштън
вече изрази желанието си ЕСВД да бъде изградена от най-добрите служители, избрани въз
основа на професионални критерии, а не според държавите на произход. Нека припомним
на г-жа Аштън, че всички държави-членки имат равни права и следователно трябва да бъдат
достатъчно добре представени в структурата на новата европейска дипломатическа служба,
както в седалището в Брюксел, така и в делегациите на ЕС. Следователно ние призоваваме
г-жа Аштън да не забравя, че Европейският съюз има 27 държави-членки. Те трябва да имат
възможност да допринесат чрез своите представители в ЕСВД за постигане на целите на
външната политика на ЕС и за гарантиране на надеждността на тази институция в очите на
всички европейски граждани.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    в писмена форма. – (PL) Докладът на г-н
Rapkay за изменение на Правилника за длъжностните лица в контекста на създаване на
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е много важен документ по пътя на
изграждане на външната политика на Съюза. През няколкото дни преди приемането на
доклада въпросът за географския баланс се оказа свързващото звено. Колегите от така
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наречените стари държави спориха, че дипломатическият корпус на ЕС, който се създава в
момента, трябва да наема най-добрите от най-добрите и че подборът трябва да се основава
само на критерия за познанията и опита на кандидатите (само по заслуги), докато ние като
членове от новите държави привлякохме вниманието към факта, че в нашите държави също
няма недостиг на изявени професионалисти, но въпреки че са минали шест години от
присъединяването, 10-те нови държави все още са твърде слабо представени в структурите
на Съюза. Например делът на поляците в ГД „Външни отношения“ на Европейската комисия,
които ще бъдат включени в ЕСВД, възлиза на едва 2 %. Концепцията за географския баланс
в предложения от докладчика вариант според мен не е достатъчно ясна и не може да се
счита недвусмислено за правно основание за предприемане на мерки за коригиране на този
дисбаланс. Следователно, за съжаление, не мога да одобря доклада, макар че с изключение
на този проблем той съдържа редица ценни предложения.

Tunne Kelam (PPE),    в писмена форма. – (EN) Европейският парламент използва новите
си правомощия творчески и отговорно и въведе нов баланс в архитектурата на външната
служба. Това не трябва да са балансите на предишната Европа, а на разширения ЕС, отразени
в изменение седем. Радвам се, че върховния представител прие повечето предложения на
Парламента, включително принципа на парламентарен надзор. Важно е въпросът за
географския баланс да се разгледа по достъпен и правнообвързващ начин, което означава,
че в случай на сериозни проблеми ще бъде приложим чрез закон. Ние не сме конкуренти
на Комисията, а съдружници и можем да успеем само с взаимно партньорство. Що се отнася
до естеството, бих искал да подчертая бъдещата отговорност на делегациите на ЕС да
наблюдават правата на човека в дадена държава, включително редовните контакти с
носителите на наградата „Сахаров“ и кандидатите за нея там. В наш общ интерес е ЕСВД да
започне да функционира през 2011 г. Очакваме доклада за изпълнението на върховния
представител пред Европейския парламент след две години и сме готови да направим
необходимите изменения.

Krzysztof Lisek (PPE),    в писмена форма. – (PL) Г-н председател, госпожи и господа,
надявам се, че правилно изготвените разпоредби, свързани с Европейската служба за външна
дейност, ще гарантират, че тя функционира ефективно и продуктивно. Изграждането на
такава сложна организация, която се занимава с основната и все по-значима област на
компетентност на Европейския съюз, не е лека задача на фона на днешната обстановка в
света. Изключително важно е да се гарантира, че работата на службата ще укрепи позицията
на Европа. Във връзка с това трябва да гарантираме, че към редиците й ще се присъединят
хора с висока квалификация, със съответните умения и опит, за да може представители от
всички държави-членки да участват при прилагането на външната политика на Европейския
съюз. Приветствам факта, че докладът на г-н Rapkay разглежда въпроси като насърчаването
на равните възможности за по-слабо представения пол в някои функционални групи и
географския баланс при наемането на работа на служителите на Европейската служба за
външна дейност. Една добре организирана служба, която ще наеме най-добрите експерти
от всички държави-членки, дава възможност на Европейския съюз да стане по-значим и да
използва максимално ефективно потенциала си на международната сцена.

Petru Constantin Luhan (PPE),    в писмена форма. – (RO) Намираме се на последния
етап от изготвянето на решения, които ще дадат възможност на Европейската служба за
външна дейност да стартира дейността си. Подкрепям компромиса относно Правилника за
длъжностните лица и Финансовия регламент, които дават възможност на върховния
представител през декември тази година да разполага с изградена и функционираща служба.
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Все пак тази подкрепа не означава да се даде пълна свобода. Върховния представител трябва
да изпълни ангажимента си, който вече беше подчертан при редица поводи, да гарантира,
че държавите-членки като Румъния, понастоящем недостатъчно добре представени в
структурите на Комисията и Съвета по външни работи, които ще бъдат прехвърлени в ЕСВД,
ще бъдат представени справедливо в Европейската служба за външна дейност. Не става
въпрос за упражняване на национален контрол върху ЕСВД, а за интерес за постигане на
географския баланс, включен като критерий за наемане на персонала на службата. Този
критерий и критерият за компетентността не се изключват взаимно.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) В момента Франция е обхваната от масови
протести и стачки в отговор на строгите мерки за бюджетни ограничения. Ако в същото
време твърде голямата администрация продължи да се разраства, както се случи в Гърция,
като правителството се разшири въпреки необходимостта от пакети от оздравителни мерки,
тогава хората в Европа с право ще се ядосат. До този момент ЕС винаги се е хвалил с това,
че има малко администрация, което, разбира се, не е вярно, ако вземем предвид отделните
агенции. Петдесет генерални директори с разкошните 17 000 евро на месец за 30 служители
първоначално, 73 повишения до длъжност директор – лесно можем да добием впечатление,
че това е магазин на самообслужване. Разбира се, важно е служителите на ЕСВД да имат
подходящата квалификация. В това отношение квотите за пол например нямат никаква
полезна цел. Както се казва в поговорката обаче, „който плаща, той поръчва музиката“, така
че няма смисъл да обиждаме нетните вносители. Отказът да се увеличи използването на
немски език като работен език на ЕСВД вече създаде известно дипломатическо разцепление.
Не е добра идея да го задълбочаваме. ЕСВД ще трябва да гарантира, че ЕС вече не е просто
продължение на Съединените американски щати, защото досега позволявахме на
американците да се намесват в чувствителни за ЕС въпроси, като принудителното
разширяване, за да включим Турция, и в резултат пренебрегнахме важни партньори, като
Русия. Световният ред вече не се състои от само от тези две сили. Има и държави с бързо
развиващи се икономики, като Китай, и ние не трябва да пренебрегваме този факт.

Kristiina Ojuland (ALDE),    в писмена форма. – (EN) С радост приветствам формирането
на Европейска служба за външна дейност след задълбочени и интригуващи разисквания.
Това е дългоочаквана мярка и към консолидиране на позицията за Европейския съюз като
опитен глобален актьор. Все пак донякъде съм разочарована, че макар и назначенията в
ЕСВД да бъдат направени чрез процедура за подбор, основана на заслуги и на база на
равенството между половете и географския баланс, това все още не пропорционално
представяне на представителите от всички държави-членки. Трябва да се отбележи, че
вземайки човешки ресурси от Комисията, Съвета и държавите-членки, по една трета от
всички, някои държави-членки все още са много слабо представени в Комисията и Съвета,
което косвено може да доведе до дисбаланс в службата. Напълно съм съгласна, че службата
трябва да бъде съставена от компетентни професионалисти, но съм повече от сигурна, че
има подходящи кандидати както от двата пола, така и от всички държави-членки. Фактът,
че Европейският съюз е егалитарна организация на 27 държави-членки, трябва да бъде ясно
отразен в състава на Европейската служба за външна дейност, за да реализираме ценностите
си на практика.

Ioan Mircea Paşcu (S&D),    в писмена форма. – (EN) Днес бяха обсъдени окончателните
стъпки за създаване на ЕСВД и утре ще бъдат гласувани. Имаше трудни преговори между
трите стълба на Съюза: Съвета, Комисията и Парламента, така че всеки един от тях, макар
и да не е напълно доволен, успя да гарантира основните си интереси. По време на целия
процес ударението неизбежно се поставяше върху представителството на държавите-членки

29Разисквания на Европейския съюз -BG19-10-2010



в процеса на подбор на персонала. Нещата не се улесниха и когато, въпреки провеждащите
се преговори за определяне на правила, процесът продължи с нестихваща сила и впоследствие
само няколко държави видяха как техните представители заеха длъжностите, които искаха.

Според мен основното предизвикателство пред новата служба обаче се крие по-скоро в
същността, а не в състава. Ако искаме членовете на ЕСВД да бъдат наистина европейци,
тогава ще трябва да им осигурим истинска европейска външна политика, която да провеждат.
В това отношение и многополюсната структура на международната система, и
съществуващата криза са важни пречки, с които трябва да се справим решително. В противен
случай ЕСВД ще преследва само националните цели на отделните членове.

Georgios Stavrakakis (S&D),    в писмена форма. – (EL) Европейският парламент доказа,
че категорично подкрепя създаването и бързото пускане в действие на Европейската служба
за външна дейност. Считам, че постигнатият компромис със Съвета относно правата на
Парламента е задоволителен компромис за всички заинтересовани страни. Разумно е, а и е
необходимо да имаме доклади за дейността от ръководителите на делегациите по време на
изслушванията пред компетентните парламентарни комисии при процедурата за обмен със
Съвета. ЕСВД също така се нуждае от един и същ вътрешен одитор и оправомощен
разпоредител, както Европейската комисия, за целите на финансовия контрол. В заключение
е важно, че държавите-членки поеха ангажимент изцяло да подкрепят ЕС при прилагането
на всякакви бюджетни задължения на срочно наетите служители и се съгласиха да се
създадат отделни бюджетни редове за разходите за общата външна политика и политика
на сигурност (ОВППС) – поне за основните мисии. Считаме, че постигнатият компромис
ще има огромен принос за по-прозрачно, разумно и ефективно разпределение на разходите
от ЕСВД в рамките на бюджета на Общността.

6. Свързани с развитието аспекти на Международния ден за изкореняване на
бедността - Ролята на минималния доход за борбата срещу бедността и
насърчаването на общество, основаващо се на принципа на интеграцията в Европа
(разискване)

Председател.   – Следващата точка е общото разискване по темата за бедността:

- Изявления на Съвета и на Комисията относно свързани с развитието аспекти на
Международния ден за изкореняване на бедността, и

- доклад на г-жа Figueiredo, от името на комисията по заетост и социални въпроси, относно
ролята на минималния доход за борбата срещу бедността и насърчаването на общество,
о с н о в а в а щ о  с е  н а  п р и н ц и п а  н а  и н т е г р а ц и я т а  в  Е в р о п а
(http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2039"
) (A7-0233/2010).

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Г-жо председател, г-н член на
Комисията, уважаеми колеги, тъй като 2010 г. е Европейската година за борба с бедността
и социалното изключване, очевидно ние добре осъзнаваме, че предизвикателствата на
бедността не спират пред границите на Съюза, нито пък че тя може да бъде преодоляна
само в тези граници.

Неотдавнашната поредица от световни кризи, която засегна всички страни, като най-бедните
бяха засегнати най-силно, показа колко взаимосвързан е светът. Затова насърчаването на
развитието е неразделна част от отговора на Европа на днешните глобални предизвикателства,
като следващите пет години ще бъдат решаващи за политиката на развитие в Европа и света.
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В член 208 на Договора от Лисабон е заложено, а в Европейския консенсус за развитие ние
заявихме ясно, че всеобхватната цел на сътрудничеството в ЕС за развитие е изкореняването
на бедността в контекста на устойчиво развитие, включително постигането на Целите на
хилядолетието за развитие.

Но постигането на всички Цели на хилядолетието за развитие в контекста на устойчиво
развитие е въпрос на колективна отговорност, според която всички партньори трябва да
спазват поетите от тях ангажименти. Европейският съюз е убеден, че развиващите се страни
също са отговорни за и са господари на собственото си развитие и че от тях зависи, преди
всичко, да поемат отговорност за постигането на Целите на хилядолетието за развитие.

Затова е важно да се подчертае, че са необходими глобални стратегии за постигането на тези
цели, включително демократично управление, защита на правата на човека и принципите
на правовата държава, икономически растеж, съобразен с положението на бедните, развитие
на частния сектор, развитие на търговията, човешко и социално развитие и устойчивост на
околната среда.

Европейският съюз насърчава страните партньори да увеличат бързо мащаба на своите
усилия по-специално по отношение намаляването на бедността и неравенството, както и
въвеждането на партньорства с гражданското общество, частния сектор и местните органи.
Европейският съюз ще предложи по-голяма подкрепа за техните усилия за мобилизиране
на национални ресурси за развитие по-специално в контекста на подобряване на
управлението на публичните финанси и силата и ефективността на техните фискални и
митнически системи.

На 22 септември тази година във връзка с приемането на заключителния документ на
срещата на високо равнище за Целите на хилядолетието за развитие държавите членки на
ООН подновиха и ангажимента си да работят заедно за подобряване на икономическия и
социалния контекст на всички народи и да направят всичко по силите си, за да осигурят
постигането на Целите на хилядолетието за развитие до 2015 г.

Андрис Пиебалгс,    член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, позволете ми първо да
благодаря за тази възможност да говоря за предизвикателството на бедността и какво може
да направи Европейският съюз на глобално равнище чрез своята политика на сътрудничество
за развитие. Във втората част на това изявление ще се спра и на доклада на г-жа Figueiredo.

Изкореняването на бедността е най-наложителното глобално предизвикателство на нашето
време. Това е предизвикателство, с което трябва да се заемем не само поради очевидните
причини на солидарност и дълг, но и заради просперитета и стабилността в целия свят.
Това е в интерес на всички. През 2000 г. световните лидери се събраха в ООН в Ню Йорк и
се споразумяха за международен дневен ред за развитие за предстоящите 15 години —
Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР). Сред различните цели и задачи, определени в
рамката, светът се ангажира да намали крайната бедност наполовина. Къде сме сега, пет
години преди крайния срок през 2015 г.?

Беше постигнат насърчителен напредък. Като цяло 120 млн. души се измъкнаха от бедността
между 2000 г. и 2005 г., което отговаря на годишен спад от 2,4%, но няма време за
самодоволство. Днес 1,4 млрд. души все още живеят в крайна бедност и има огромни
неравенства между региони, държави и групи от населението. Освен това неотдавнашната
и настоящата глобална криза – от ценови шокове на храните и горивата до икономическа
нестабилност и изменение на климата – застрашава и постиженията от миналото, и бъдещите
перспективи.

31Разисквания на Европейския съюз -BG19-10-2010



Преди две седмици срещата на високо равнище за ЦХР потвърди амбицията на света да се
бори срещу бедността. Членове на Европейския парламент, водени от Gay Mitchell, направиха
важен принос към тази среща и аз много им благодаря за тяхното участие и подкрепа. Бих
желал също така да благодаря на Парламента за неговата подкрепа в целия процес на
подготовка, завършил с приемането на доклада Cashman. Постоянното внимание на
Парламента към ЦХР направи позицията на ЕС в Ню Йорк силна и амбициозна. Считам, че
членовете на ЕП, които участваха в срещата на високо равнище, бяха окуражени от резултата.
Нямаше игра за прехвърляне на вина; срещата по-скоро даде нова енергия, тласък и надежда
за постигане на целите. Тя показа, че ЦХР още заемат предно място в политическия дневен
ред, като в срещата на високо равнище участваха около 110 държавни и правителствени
ръководители. Европейският съюз съдейства за успеха на това събитие, като оформи и изрази
силен общ подход на нашите 27 държави-членки.

Борбата срещу бедността също е на преден план в нашия дневен ред в Европейския съюз.
Това е част от нашия европейски проект. Тя е основна цел на политиката за развитие на
Европейския съюз, както е заявено в Договора от Лисабон, и тя е нещо, което европейските
граждани твърдо подкрепят, което е не по-малко важно.

Като водещ донор в света Европейският съюз направи важен принос за постигането на ЦХР
досега. Ще дам само два примера, Европейската комисия е помогнала за включване на
9 млн. момичета и момчета повече в училищата от 2004 г. насам, а ние свързахме
31 млн. домакинства към чиста питейна вода. Считам, че това е нещо, с което можем да се
гордеем, но е необходимо да направим повече и можем да направим повече.

През юни лидерите на Европа помогнаха за укрепването на ЦХР, като се споразумяха за
амбициозен план и набор от действия. Планът дава приоритет на действията във връзка с
целите, по които сме постигнали най-малък напредък, и в онези региони и държави, които
изостават най-много, включително онези, в които има конфликти и нестабилност. Планът
потвърждава също така нашия ангажимент за достигане на целта от 0,7% от БНД до 2050 г.,
въпреки трудния икономически и финансов контекст. За да постигнем това, е необходимо
да оценим напредъка точно по тази година.

Превръщането на Целите на хилядолетието за развитие – по-специално целта, свързана с
изкореняването на бедността – в Реалности на хилядолетието за развитие до 2015 г. също
ще остане всеобхватен приоритет в моите действия.

Всички знаем, че само помощта няма да е достатъчна за постигане на ЦХР. За да изпълним
целите, от първостепенно значение е също така да проявим повече творчество за засилване
на въздействието на нашата помощ, като подкрепим по-устойчив и по-приобщаващ растеж
и като мобилизираме други и допълнителни финансови ресурси за развитие. Също толкова
важни са качеството и ефективността на помощта, включително повече прозрачност и
отчетност, както и да осигурим политиките, които не са свързани с помощи, да подкрепят
в по-голяма степен ЦХР.

Помощта за развитие трябва да се възприема като катализатор, а не като лекарство. Никоя
страна не е била преобразувана само с помощи. Устойчивият напредък зависи най-вече от
развитието на националния капацитет да генерира приобщаващ и устойчив растеж.
Развитието може да дойде само отвътре по отношение на развиващите се страни, а не отвън,
и затова върху това „отвътре“ трябва да съсредоточим нашите усилия за развитие. В края на
краищата, това е смисълът на принципа на „собствен ангажимент“.
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През ноември планирам стартирането на Зелена книга и обществени консултации, за да
съберем становища за това как да подобрим нашите политики и инструменти за по-добри
действия по отношение на помощните фактори за устойчив и приобщаващ растеж в страните
партньори, с което да се захванем с основните причини за бедността и да добавим съществена
добавена стойност към нашето сътрудничество за развитие. Считам, както обикновено, че
вашият принос към това разискване ще бъде съществен.

Бих искал да благодаря на г-жа Figueiredo за нейния доклад за схемите за минимален доход.
В основата на доклада е основното право на хората да имат достатъчно ресурси, за да могат
да живеят достойно. Това е залегнало в Хартата на основните права на Европейския съюз.
Това вдъхнови няколко неотдавнашни инициативи на Комисията в областта на активното
приобщаване по-специално препоръката на Комисията от 2008 г. относно активното
приобщаване, която беше одобрена от Парламента и Съвета. Препоръката определя цялостни
стратегии за активно приобщаване, опиращи се на три стълба – а именно, пазари на труда,
способстващи приобщаването, достъп до качествени услуги и адекватна подкрепа за доходите.
Затова Комисията приветства доклада.

Същевременно зачитаме изцяло правомощията на държавите-членки по отношение на
проектирането и функционирането на схеми за социална защита като цяло, и по-конкретно
на схеми за минимален доход. Адекватният доход е основен компонент в борбата срещу
бедността за хората, които не могат да работят. Той представлява необходимо допълнение
към пазари на труда, способстващи приобщаването, в борба срещу бедността за хората,
които могат да работят.

Докладът правилно утвърждава основния принцип на подкрепа за доходите, която трябва
да бъде и адекватна, и съвместима със стимули. Държавите-членки понастоящем вземат
мерки за финансова консолидация, за да осигурят дългосрочна устойчивост на публичните
финанси. Комисията споделя виждането, че тези мерки трябва да вземат предвид
необходимостта от защита за най-уязвимите членове на обществото.

Европейската комисия ще представи Европейска платформа срещу бедността до края на
тази година, определяйки конкретни мерки за подкрепа на държавите-членки при
достигането на целта за извеждане на поне 20 млн. европейски граждани от бедността до
2020 г.

Ilda Figueiredo,    докладчик. – (PT) Г-жо председател, бедността и социалното изключване
са нарушения на човешкото достойнство и основните права на човека и въпреки това, тъй
като вече измина голяма част от Европейската година за борба с бедността и социалното
изключване, ние сме изправени пред тъжния риск да достигнем рекорден брой хора, които
живеят в бедност.

Това е шокираща стъпка назад за богата Европа, където печалбите на финансовия сектор и
икономическите групировки продължават да растат и да бъдат укривани в данъчни убежища.
В резултат на това се надига нарастваща вълна от възмущение сред милиони работници,
жени, младежи, жертви на намаления на заплатите и опасна, лошо платена работа,
безработни и пенсионираните с жалки пенсии.

В края на 2008 г. Евростат заяви, че дори след вноските за социално подпомагане около
85 млн. души ще бъдат изложени на риск от бедност, но положението ще стане още по-лошо
с по-нататъшната неолиберална политика на ЕС и така-наречените мерки за строги икономии,
предприемани от няколко държави-членки. Тези мерки включват намаляване на заплатите
и съкращения в областта на услугите, свързани със здравеопазването, образованието и други
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области, намаляване на социалната подкрепа и увеличаване на данъците върху основни
стоки, включително хранителни продукти, както сега става в Португалия, след Гърция,
Ирландия и други страни.

Неприемливо е Комисията и Съветът да продължават да оказват натиск върху
държавите-членки заради безразсъдните критерии на Пакта за стабилност и растеж. Те
вземат предвид само финансови, а не социални въпроси, след като са дали всички средства
за обществена подкрепа на банките и финансовата система, с пълно пренебрежение по
отношение на обществеността. Най-лошото е, че сега принуждават работници и бедни хора
да плащат за неотложните публични субсидии, които правителствата дават на банките, с
подкрепата на лидерите на ЕС и под аплодисментите на финансовите групи.

Затова е необходимо да бъде променена политиката, за да се справим с бедността и
социалното изключване, както се изисква от милионите демонстранти из цяла Европа,
включително тук, в Страсбург.

Целите и водещите принципи на Европейската година за борба срещу бедността и социалното
изключване не могат да бъдат просто думи на вятъра. Ангажиментът, който ЕС пое, за
реализиране на Целите на хилядолетието за развитие на ООН не може да бъде забравен.

Политиките следва да признават правата и споделянето на отговорността, да насърчават
сближаването и участието на хората, изложени на риск или живеещи в бедност, да вземат
конкретни мерки и да ги реализират, за да предотвратят ефективно и да изкоренят бедността,
да интегрират бездомните и имигрантите, да не говорим за хората с увреждания, и не бива
да застрашават бъдещето на младите хора и децата.

За съжаление, стратегията „Европа 2020“ е ограничена до това да покаже пътя за излизане
от бедността на 20 млн. души до 2020 г., което представлява крачка назад от първоначалните
цели на т. н. Лисабонска стратегия.

Многоаспектният характер на бедността и социалното изключване изискват социално
измерение на макроикономическите политики като неразделна част от преодоляване на
кризата. Това означава промяна на приоритетите и политиките, особено на монетарните
политики като Пакта за стабилност и растеж, бюджетните и фискалните политики и
политиките по отношение на конкуренцията и вътрешния пазар. Необходимо е да бъде
даден приоритет на икономическото и социалното сближаване и на защитата на правата
на човека. Това означава, че най-малкото трябва да има баланс между икономически
политики, заетост, политики по отношение на заетостта и околната среда и справедливо
разпределение на богатството и доходите.

В този контекст схемите за минимален доход са ефективно средство за осигуряване на
сигурността на хората и намаляване на ефектите от изключването и безработицата. Това
подкрепя достъпа до достойна работа, борбата с несигурността и твърде ниските
възнаграждения, които водят до нарастване на процента на бедните работници. Тези схеми
за минимален доход играят важна роля в преразпределянето на доходите, тъй като осигуряват
солидарност и социална справедливост, особено по време на криза, тъй като действат като
социални стабилизатори, противодействащи на циклите, и осигуряващи допълнителни
ресурси за засилване на търсенето и потреблението на вътрешния пазар, а по този начин и
за борба с рецесията.

Затова схемите за минимален доход, базирани на най-малко 60% от средния доход във всяка
страна, следва да бъдат неразделна част от стратегия, насочена към социална интеграция,
включваща и политики от общ характер, и конкретни мерки за най-уязвимите групи от
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обществото с оглед на жилища, здравеопазване, образование и обучение и социални услуги.
Това би помогнало на хората да се измъкнат от бедността и би действало като средство за
социално приобщаване и достъп до заетост за всички онези, които са в състояние да го
направят, с достойни условия на труд, а не съвременно робство, какъвто е случаят с
несигурната и лошо заплатена работа, която засяга милиони работници, особено жени и
младежи.

Предизвикателството пред Комисията е да представи инициатива и план за действие във
връзка със схемите за минимален доход с оглед излизане от бедността на деца, младежи,
възрастни и стари хора и повеждането им по пътя към социален напредък.

Licia Ronzulli,    от името на групата PPE. – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа,
данните за световната бедност са тревожни, обезпокоителни и безпощадни. Броят на хората,
живеещи под границата на бедността, се увеличава непрекъснато, така както се разширява
постоянно и пропастта между онези, които живеят в нищета, и онези, които се наслаждават
на висок жизнен стандарт.

Според последния доклад на ООН за състоянието на градовете в света днес 827 млн. души
живеят в коптори и този брой ще продължи да нараства средно с 6 млн. души всяка година.
Както беше вече подчертано, това не е непознато за Европа: днес почти 80 млн. от нашите
граждани живеят в бедност – 16% от населението на Съюза – и почти 19 млн. от тях са
деца.

Тази година, 2010 г., е обявена за Европейска година за борба срещу бедността и социалното
изключване и това представлява фона на доклада, който обсъждаме днес. Бях убедена, че
окончателният текст трябва да анализира някои аспекти, които считам за изключително
важни, и съм благодарна на г-жа Figueiredo за това. Неотдавнашната икономическа криза
доведе до нарастване на безработицата. За съжаление, отново жените са засегнати най-тежко.
Борбата срещу бедността изисква преди всичко политики, които насърчават заетостта,
по-специално за жени и млади хора.

Всеки би трябвало да може да се радва на достатъчно пари, които да му гарантират приличен
жизнен стандарт. Това е факт: минималната заплата може да играе важна роля в борбата
срещу бедността, като предложи на всеки шанс да играе активна роля в социалния, културния
и политическия живот. Независимо от това всяка държава-членка трябва да е свободна да
реши дали да приеме минимална заплата; това не трябва да е решение взето на равнището
на Съюза.

За да постигнем истинска социална интеграция и да се борим с положенията на упадък и
бедност, трябва да разчитаме не само на мерки, свързани със социалното осигуряване:
необходимо е да се насочим по-високо. Затова нека се борим за по-добри структурни реформи
и да работим за по-решителни политики за заетостта, за да насърчим по-слабите слоеве на
обществото да се присъединят към пазара на труда.

Thijs Berman,    от името на групата S&D. – (NL) Г-жо председател, г-жа Figueiredo
представи въпроса отлично и аз бих искал да добавя само едно нещо. ЕС се основава на
идеята, че просперитетът за колкото е възможно повече хора е гаранция за икономическо
развитие на всички европейци. Благодарение на отворения пазар, но също така и
благодарение на структурното финансиране – за преразпределение на просперитета –
жизненият стандарт на държавите-членки от Централна и Източна Европа расте, а по-старите
държави-членки имат полза от това. Всички европейци имат право на приличен живот,
както и всички граждани по света.
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Ето защо намаляването на бедността е включено в Договора от Лисабон. Целите на
хилядолетието за развитие трябва да бъдат постигнати и можем да действаме на
международно равнище точно по същия начин, както действаме с новите държави-членки.
Бедните държави имат напредък по отношение на просперитета в резултат от зачитането
на принципите на правовата държава, тъй като това насърчава бизнеса да инвестира в тях,
като знае, че договорите са сигурни. Преразпределението на просперитета в световен мащаб
намалява социалното напрежение и вероятността от насилие и потоци бежанци и разширява
нашите потенциални пазари.

Затова е необяснимо защо някои правителства на държави-членки като Нидерландия –
моята собствена страна – сега посягат на бюджета за развитие и се опитват да посягат и на
тези цели. Те правят това заради погрешен, недалновиден егоизъм. Намаляването на бедността
трябва да остане приоритет на ЕС.

Elizabeth Lynne,    от името на групата ALDE. – (EN) Г-жо председател, считам, че
докладът за минималния доход, който гласувахме в комисията по заетост и социални
въпроси, е най-добрият път да вървим напред, и ще получи най-широка подкрепа. Ето защо
настоятелно ви призовавам да отхвърлите изменения 1 и 2.

Винаги съм била отявлена поддръжничка на минимален доход във всички държави-членки
и съм го вписвала във всички доклади, които някога съм изготвяла за социалното
приобщаване, но считам, че най-добрият начин за постигане на това е чрез обмен на
най-добра практика. Според мен, ако се опитаме да следваме законодателния път, няма да
успеем да привлечем всички и няма да постигнем това, което искаме – приличен жизнен
стандарт за всички и извеждане на хората от бедността и избягване на бездомността.

В доклада на комисията по заетост казваме също така, че най-ефективният начин за излизане
от бедността е да се даде на всички достъп до пазара на труда. Един от начините за постигане
на това е да осигурим директивата за заетостта да се прилага ефективно във всички
държави-членки. Когато формулираме политика по отношение на бедността и социалното
приобщаване, трябва да се вслушаме в хората, които са уязвими – с други думи точно онези,
които са бедни и бездомни. Трябва да осигурим държавите-членки да постигнат целите си
по отношение намаляването на бедността, както е очертано в стратегията „ЕС 2020“.

Бих искала също така да изтъкна, че в разискването говорим за минимален доход – с други
думи, помощи за безработни, а не заплати.

Karima Delli,    от името на групата Verts/ALE. – (FR) Г-жо председател, госпожи и
господа, 80 млн. души живеят в бедност в Европа, повече от 5 млн. са без дом, милиони
живеят в негодни жилища, едно от всеки пет деца е жертва на бедността, а на другия край
на везната какво има? Броят на милиардерите се увеличава.

Току-що проведохме Международния ден за изкореняване на бедността на 17 октомври,
а Европейската година за борба срещу бедността и социалното изключване скоро ще бъде
към края си, но какво можем да покажем в тази връзка? Какви конкретни решения ще е
предложила Европа на онези, които са основните жертви на криза, за която те не са
отговорни? Каква надежда можем да предложим на моето поколение, това европейско
поколение, което понася главния удар на безработицата, несигурността и изключването,
тези млади хора, които нямат доверие на Европа, които очакват много от Европа, а
следователно и от вас?

Ние сме длъжни да отговорим на тяхната ежедневна загриженост и на страховете им за
бъдещето. Лисабонската стратегия не успя в мисията си да изкорени бедността. Вече не
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можем да бездействаме отстрани и да оставяме нещата да се случват. Вече не е време за
безсмислена реторика. Дойде време да бъдем смели и да покажем малко политическа смелост.
Всички организации, които работят с жертви на бедността, движението „Четвърти свят“
(ATD Fourth World), Европейската мрежа против бедността (EAPN), Европейската федерация
на националните организации, работещи с бездомните (FEANTSA), Emmaüs Europe,
настояват за това от 20 години.

Ето защо искаме от Европейската комисия рамкова директива, насочена към определяне на
адекватен минимален доход. Рамковата директива ще осигури право на и достъп до адекватен
минимален доход, така че всяко дете, възрастен или стар човек, живеещи в бедност, да могат
да скъсат с нея, с което ще им бъде гарантирано неотменимото право да живеят достойно.

Времето изтича, госпожи и господа, необходимостта от действия никога не е била
по-неотложна. Заедно можем да сложим край на възмутителния скандал, какъвто е трайната
бедност. Бедност, край на бедността, това не бива да бъде само лозунг. Това е реалност и
заедно, надявам се, можем да започнем тази битка.

Nirj Deva,    от името на групата ECR. – (EN) Г-жо председател, считам това разискване
за доста нелепо, почти смешно. Вече чух няколко изказвания — говорим за изкореняване
на бедността без нито веднъж да споменем как ще създадем повече богатство. Не можете да
изкорените бедността, без да създадете богатство, в противен случай това, което правите, е
само преразпределяне от един на друг, а не създаване на ново богатство.

В международната сфера от развиващите се държави са излезли 880 млрд. евро чрез всякакви
видове корупция и други дейности, които не са вписани или облагаеми с данъци, или пък
внесени в нормални банки. Това е скандал на финансовата общност в международното
развитие. Тези 880 млрд. евро би трябвало да създават богатство в развиващите се страни.

В Европа бедността се увеличава, защото ние се подлагаме на свръхрегулиране против
създаване на богатство, докато сега идват предизвикателства от Индия и Китай. Необходимо
е да преразгледаме това.

Gabriele Zimmer,    от името на GUE/NGL. – (DE) Г-жо председател, в днешното
заседание по темата за бедността ние целенасочено се съсредоточаваме върху връзката между
световната бедност и бедността в държавите-членки на Европейския съюз. Стотици хиляди
хора обаче са направили това преди нас. През последните седмици и месеци те излязоха по
улиците в Европа, за да призоват за това и световният ден за действие беше отбелязан нарочно
близо до срещата на високо равнище на ООН за Целите на хилядолетието за развитие.

За разлика от тези хора обаче, като европейски институции, ние оставаме неясни и
непоследователни във всички наши стратегии и създаваме рамкови условия, които на свой
ред затрудняват борбата срещу бедността. Договорът от Лисабон и стратегията „Европа 2020“
също de facto премахнаха целите, свързани с бедността. Множество държави-членки на
Европейския съюз използват призива за устойчивост на публичните финанси, за да оправдаят
намаленията в областта на социалните услуги и преразпределенията под формата на
съкращения в системата на здравеопазването и пенсионните системи, съкращения на
инструментите, свързани с политиката по отношение на пазара на труда, и на услуги,
предвидени за безработните и за децата и семействата. Самите ние правим това в нашите
държави-членки на ЕС и в това събрание действаме като че ли просто е необходимо да водим
кампания за това хората в бедност да не бъдат изключвани. Самите ние правим това чрез
нашите политически методи.
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Бих искала да изтъкна, че стратегията „Европа 2020“ и стратегията за устойчивост на
Европейския съюз си противоречат и така правят невъзможно да се води борба срещу
бедността по света.

Derek Roland Clark,    от името на групата EFD. – (EN) Г-жо председател, бедността,
особено броят на онези, които са изложени на риск от бедност, нараства с нарастването на
ЕС, като всяка нова държава-членка добавя към проблема, така че е съвсем очевидно как
да се предотврати нарастването по-нататък.

Един от Вашите отговори е да се въведе минимален доход. Аз съм в подкрепа на минимална
заплата, но само ако е определена от всяка държава самостоятелно. Общоевропейска
минимална заплата би изкривила въпроса. В Скандинавия например битовото отопление
трябва да е по-скъпо за всички групи доходи, в сравнение с Южна Европа.

Противопоставям се на минималния доход, защото това означава обществени средства за
допълване на ниска заплата: още нещо, което данъкоплатецът ще открие в икономическата
криза. Как ще попречите на някои работодатели да плащат по-малко, защото знаят, че
системата от помощи ще го компенсира? Отговор: още регулиране и бюрокрация за
предприятията, най-вече по отношение на малките и средните предприятия, които наемат
половината от работната ръка.

И, разбира се, хармонизираният минимален доход в целия ЕС ще бъде последван от
хармонизирана данъчна система, която ще сведе всички до сива аморфна маса, лишена от
най-ценната характеристика на Европа: разнообразието.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Г-жо председател, тревожно е, че хиляди хора в ЕС живеят
на границата на бедността, въпреки че имат постоянна работа. С оглед на това опитите за
установяване на подходяща минимална заплата са съвсем добре дошли. Минималната
заплата има смисъл само когато е съчетана с допълнителни мерки. Едно изолирано разискване
може да доведе до упадък на работното място и увеличаване на хората без работа. Накрая,
малките и средните предприятия няма да могат да си позволят да плащат законоустановената
минимална заплата, ако данъчното бреме остане непроменено, и разбира се, по-високите
заплати носят и риск от увеличаване на цените на стоките и услугите. Това ще приведе
отново в движение инфлационната спирала.

Затова, съсредоточаването трябва да бъде върху облекченията, свързани с работата. Работата
трябва отново да придобие смисъл за гражданите на ЕС. Минималната заплата определено
е добра идея, но трябва да бъде предоставена в смислен цялостен пакет от данъчни
облекчения за работниците, а също и за малките и средните предприятия в Европа.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE).   – (FR) Г-жо председател, изкореняването на бедността
е всъщност Цел на хилядолетието за развитие, но е също така и европейска цел в Европа.

Всъщност в Европа имаме най-висок жизнен стандарт като цяло в света, но никъде в света
няма такова разделение както в нашето европейско общество, както и между Европа и
Африка. Това е най-голямата пропаст между жизнени стандарти в света. Следователно
нашата задача е да намалим тези различия.

Твърде много европейци в Европа нямат достъп до питателна храна два дни поред. Твърде
много деца са бедни и са изправени пред здравословни и образователни проблеми, заложени
в постоянната бедност. Твърде много жени трябва да се примиряват с несъответствия в
заплащането, изтласквани са встрани, когато става въпрос за заетост, нямат сигурни работни
места и затова обучението е единственият начин да бъдат върнати в обществото и да бъдат
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извадени от бедността. Твърде много възрастни хора, и в повечето случаи жени, изостават
в намирането на достойна работа и достойни заплати през целия си професионален живот.

Има твърде много хора, които живеят под границата на бедността, в селските райони. Много
от нашите политики за помощ за борба срещу бедността са градски политики. Трябва да
помогнем и на селската общност да се бори с бедността.

Затова настоятелно ви призовавам, борбата срещу бедността...

(Председателят отнема думата на оратора)

Frédéric Daerden (S&D).   – (FR) Г-жо председател, госпожи и господа, днес в Европейския
парламент доминиращата тема е борбата срещу бедността по света. Това е важно, но както
изтъкна г-жа Figueiredo, бедността е твърде широко разпространена и в Европа. Борбата
срещу това явление е един от приоритетите, заложени в Стратегия 2020. Въпреки че е добре
да се поставят цели, които между другото трябваше да бъдат по-амбициозни, по-добре е,
ако са налице необходимите средства. И адекватният минимален доход за всеки в Европа
очевидно е едно от тези средства.

Отличният доклад на нашата колега демонстрира своята цел в тази борба и наистина
придвижва нещата напред. Без законодателната инициатива от страна на Комисията, която
също признава ролята на минималния доход, опасяваме се, че държавите-членки не могат
да изпълнят обещанието ни да отхвърлим бедността. Поради тази причина докладът трябва
да бъде последван от рамкова директива, която взема предвид националните практики.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Г-жо председател, госпожи и господа, що се отнася до
мен, в разискването трябва да се направят три важни забележки.

Първо, глобализацията увеличи неравенствата вътре в държавите, но намали неравенствата
между нациите, доказателства за което могат да се видят в успеха на новоразвиващите се
държави. Това беше изтъкнато от един експерт на Международния валутен фонд на
конференцията в Осло, където МВФ обедини усилията си с Международната организация
на труда.

Вярно е, че все още има големи различия между нациите, но би било неправилно да се
хвърля вината за постоянната бедност само върху глобализацията, когато става въпрос за
неравенства в самите държави.

Положението в Европа, и това е втората ми забележка, е много специфично. Това е
единствената голяма икономическа област, която свикна с масовата безработица през
последните три десетилетия, както беше изтъкнато от професор Fitoussi.

Стратегия 2020 наистина открива някои интересни перспективи за справяне със
структурната безработица, но ЕС е необходимо да намери начини за подобряване на
равнищата на безработицата в контекста на преодоляването на настоящата криза.

Мнозина от нас считат, че ако нещата отидат твърде далеч в полза на рационализиране на
публичните финанси, целта за намаляване на бедността може да се превърне във въздушна
кула.

Трето, нашият подход към борбата срещу бедността трябва да бъде и международен, и
насочен навън. Като имаме предвид устойчивото развитие, вече не можем да си позволим
да даваме предимство на едното или другото. Малтусианският подход, който включва
утвърждаване на похарченото в името на солидарността, е съвсем просто...
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(Председателят отнема думата на оратора)

Jean Lambert (Verts/ALE).   – (EN) Г-жо председател, считам, че всички осъзнаваме
значението на схемите за минимален доход в целия Европейски съюз, макар че още не
всички държави-членки са реализирали такива. Знаем също, че има големи различия в
ефективността, че често няма ясна база за плащаните суми и че плащаните суми не винаги
поддържат темпото на нарастващите цени. Някои държави-членки имат много лошо равнище
на изплащане, така че хората не получават онова, на което имат право, а някои също така
ограничават във времето тези схеми за доходи, което изглежда много странно за нещо, което
е предвидено да бъде осигурителна мрежа.

Силно съм убедена, че ни е необходима обща рамка за целия Европейски съюз, която да
очертава ясни принципи за разработването на тези схеми и ясна методика за работа с тях.
Не говорим за едно и също равнище на плащане във всички държави-членки и да се повтаря
това е да се утвърждава нещо, което е дълбоко невярно. Необходимо е да разработим тези
схеми, за да може всеки в ЕС да живее достойно.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Провеждаме разискването за бедността по време на
Европейската година за борба срещу бедността и социалното изключване. Важно е нашите
усилия, както и тези на правителствени и неправителствени организации, да бъдат постоянни,
а не само кампании и пропаганда. От всички мерки, предлагани в обсъждания доклад,
особено значение има предложението за определяне на минимален доход във връзка със
средния доход. Причините за бедността са различни и често се свързват със социални несгоди
и социално изключване. Но особено поразителен и срамен е фактът на съществуването на
бедност сред работещите хора и дори сред онези, които нямат деца или имат малък брой
деца. Такова положение е неприемливо и затова стъпките, предприети от Европейската
комисия и Парламента по въпроса, трябва да бъдат изключително ефективни, последователни
и решителни. Докато помагаме на хора на различни континенти и изпращаме хуманитарна
помощ след природни бедствия, следва първо да дадем пример, като покажем солидарност
с гражданите, засегнати от бедност на територията на Европейския съюз.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Г-жо председател, г-н член на Комисията, бих искала да хвърля
светлина към един сектор, в който е необходимо да възприемем превантивна политика, ако
искаме да избегнем създаването на ново поколение nouveaux pauvres (новите бедни) в Европа.
Неотдавнашни проучвания показват, че има много голяма разлика между заплатите на
работниците и пенсиите, които ще получават, „пенсионна разлика“, която по подразбиране
ще ги постави сред nouveaux pauvres (новите бедни). На общоевропейско равнище
работниците трябва да спестяват 2 млрд. евро годишно, за да запълнят тази разлика в своето
осигурително покритие и да си осигурят достоен жизнен стандарт, след като се пенсионират.

Спирам се на тази точка, за да привлека вниманието ви към този много сериозен проблем,
пред който вече са изправени милиони европейски пенсионери – nouveaux pauvres (новите
бедни) на Европа.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Г-жо председател, докладът за минималния доход е добро
отражение на широкообхватното разискване, което имахме в комисията по заетост и
социални въпроси по темата за борбата срещу бедността и изключването. Може да сме в
Европейската година за борба срещу бедността, но благодарение на икономическата криза
безработицата и социалните страдания продължават да нарастват в много държави-членки.

Отличителни черти на европейската бедност са бедността сред децата, нарастващата
безработица сред младежта, подчиненото положение на жените на пазара на труда,
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изключването на имигрантите, състоянието на етническите малцинства като ромите и
тежкото положение на безработните в предпенсионна възраст. Намаляването на бедността
е една от ключовите цели на стратегията „Европа 2020“ и съществува желанието тези цели
да бъдат превърнати в реалност чрез количествено измерими такива, които да са обвързващи
за държавите-членки. За това има добро основание, тъй като резултатите от усилията за
намаляване на бедността през последното десетилетие са практически несъществуващи.

Мнозинството в комисията накрая реши да предложи държавите-членки да определят
минимален доход от 60% от техния праг на средния доход, а някои членове дори призоваха
за рамков закон за минималния доход. Аз не подкрепям промените в законодателството,
защото установяването на минимален доход пренебрегва различните структури на системите
за социално осигуряване в държавите-членки. В някои държави-членки различно
степенувани и обвързани с доходите социални услуги, както и всеобщи услуги, финансирани
чрез данъчно облагане, също са част от системата на социално осигуряване. Към въпроса за
минималния доход следва да се подходи от страна на принципа на субсидиарност в
държавите-членки и следва да се търсят решения чрез обмен на най-добри практики.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Г-жо председател, г-н Шастел, г-да членове на Комисията,
след 17 октомври, който е ден за действия срещу бедността, в тази година на действия за
борба срещу бедността и социалното изключване, знаем, че през 2007 г., преди кризата,
17% от населението на Европейския съюз е живяло под границата на бедността. Не знаем
сегашните цифри, но всички знаем, че са големи и че такова положение на може да бъде
толерирано.

Да, ние сме последователни в нашите ангажименти, да, вярваме в това, което приехме за
основен закон в член 1 от Хартата, който заявява, че всеки има право на достойнство, в
Договора от Лисабон, който поставя борбата срещу социалното изключване като цел на
Европейския съюз, и в Стратегия 2020, която определя борбата срещу бедността като една
от своите водещи цели. В нито един момент ние не сме определили средствата за реализиране
на тази стратегия, което означава, че ще се провалим и нашите съграждани ще останат без
илюзии.

Трябва да поемем законодателна инициатива за минималния доход и да организираме
финансирането...

(Председателят отнема думата на оратора)

David Casa (PPE).   – (MT) Както вече беше казано, темата за бедността стои високо в нашия
дневен ред. Всички сме запознати със статистиката, процентите и реториката по темата;
фактът, че толкова голям брой граждани живеят под границата на бедността, е сериозен
въпрос, на който трябва да се обърне внимание без забавяне. Чудесно е да можем да се борим
с бедността чрез създаване на повече работни места и насърчаване създаването на структури,
които могат да ни помогнат да постигнем целта си. Това включва план, който да помогне
на европейските граждани да получат необходимото обучение за работни места с добро
заплащане. Необходими са ни и средства за оказване на подкрепа на страните, които изостават
в това отношение, за да могат и те да постигнат тези цели. Следователно е ясно, че е
необходимо да насърчим колкото е възможно повече хора да излязат на пазара на труда, и
по-специално жени. Докладът прави задълбочена оценка на положението и тук бих искал
да благодаря много и да поздравя докладчика за много полезната й работа. Трябва обаче
да се уверим, че не се втурваме слепешката напред, защото разпоредбите на Договора относно
принципа на субсидиарност трябва да се спазват и занапред. Да се прилага еднаква концепция
за цяла Европа не е практично решение. Освен това все още нямаме необходимата правна
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основа, която се изисква от нашия Договор за това. Като следствие от горното,
държавите-членки трябва да бъдат свободни да регулират тези изисквания съобразно
собствените си потребности, необременени.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Г-жо председател, Европа понастоящем е в процес на
трансформация като резултат от икономическата, финансова и социална криза.
Съществуващите кризи в определени държави-членки се задълбочиха, социалните
неравенства се увеличиха и това положение доведе до увеличаване на броя на хората, които
живеят под границата на бедността.

Днес има повече бедни хора в Европейския съюз. Има повече мъже и жени с доход по-малък
от 60% от средната заплата за страната, в която живеят. Имаме сериозен проблем, който
изисква конкретни и ефективни мерки. Осемдесет милиона европейци живеят на или под
границата на бедността. Въпреки че границата на бедността е различна за различните държави
в ЕС, сигурното е, че това е нарастващо явление в нашия Съюз, който има най-развития
социален модел в света като своя парадигма за развитие.

В Португалия около 20% от хората са изложени на риск от бедност с доход от по-малко от
360 евро на месец. Данните за бедността сред децата в моята страна са ужасяващи.
Португалия е една от осемте страни с най-високо ниво на бедност сред децата.

Приветстваме целта за извеждане на 20 млн. души от бедността до 2020 г., така както
приветстваме усилията за подпомагане на заетостта и социалното приобщаване. Бих искала
да поздравя докладчика за нейния принос и да подчертая, че минималният доход е
желателен; определянето на размера трябва да бъде отговорност на всяка държава-членка.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) През 1992 г. ООН обяви 17 октомври за Международен ден
на бедността. През 2000 г. международната организация се ангажира да намали наполовина
броя на хората, които живеят в крайна бедност, в срок от 15 години. Две трети от този срок
вече изминаха. Цифрите са тревожни и ние изоставаме от показателите по време, когато
изискванията и очакванията са много високи. Седемдесет и три процента от населението
на ЕС считат, че главният проблем е все по-широкото разпространение на бедността в техните
страни. Осемдесет и девет процента от гражданите искат спешни действия за справяне с
проблема, а 74% очакват ЕС да играе важна роля при изкореняването на бедността. От друга
страна, 6 млн. граждани на ЕС са загубили работата си през последните две години и
бедността сред децата нараства.

Макар че знаем и често се позоваваме на факта, че заетостта е най-ефективното средство за
борба срещу бедността, моделът на социална Европа, определен от Жан Моне, често бива
засенчен от икономически интереси. Целта на икономическото развитие е да осигури
благосъстоянието на гражданите, но то не струва нищо без ефективни социални мерки и
рязко намаляване на сегашното равнище на бедността. Очевидно е, че социалната политика
е преди всичко задача и отговорност на държавите-членки. Но аз въпреки това считам, че
трябва да намерим заедно отговори на най-неотложните въпроси чрез все по-широко
използване на метода на открита координация и чрез улесняване на обмена на най-добри
практики.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Г-жо председател, г-н член на Комисията, един от шест жители
на Европейския съюз е изложен на риск от бедност: по-специално млади хора на възраст
до 17 години, но много стари хора също са уязвими. Бедността се увеличава, включително
сред европейци, които имат работни места. Затова считам, че е необходимо да предприемем
инициатива и на европейско равнище, госпожи и господа.
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Икономически растеж, по-добро образование и обучение, повече работни места: разбира
се, ние сме изцяло за това, но е ясно, че то не е достатъчно и че ни е необходима специална
политика за борба срещу бедността. Както вече беше казано тук, това всъщност е едно от
най-важните неща, един от приоритетите на нашата нова стратегия „ЕС 2020“. За какво
става въпрос по-конкретно? Става въпрос за достоен живот — правото да се живее достойно
— и за храна, жилище, облекло: основни неща, които очевидно не са гарантирани в нашия
проспериращ Европейски съюз през 2010 г.

Г-жо председател, госпожи и господа, ето защо считам, че е необходимо да бъдат предприети
действия и на европейско равнище, за да бъде осигурен този минимален доход. Както вече
каза г-жа Bastos, това не е инструмент, който трябва да бъде разработван по един и същ
начин в целия Европейски съюз. Трябва да има достатъчно простор за държавите-членки,
за да изберат свое специфично решение. И въпреки това трябва да продължим да увеличаваме
натиска, за да предотвратим изоставянето на уязвимите лица.

Ето защо изрично призоваваме за въвеждането на схема за гарантиран минимален доход
във всички държави на Европейския съюз. Това би бил важен сигнал на надежда за всички
най-уязвими лица в Европа, които понастоящем са засегнати от бедност и социално
изключване.

Milan Zver (PPE).   – (SL) Доволен съм, че ние също се опитваме да повдигнем въпроса за
бедността и социалното изключване на равнището на европейските институции. Това е
много важно.

Резолюцията, която предстои да приемем, е насочена точно в тази посока. Тя описва
положението много добре, но няма същия успех при намиране на решение за него.

Минималният доход може да представлява част от това решение и всъщност той вече
съществува под една или друга форма в социалните политики на държавите-членки. Но в
този материал попаднах и на предложение за всеобщ основен доход или безусловен доход
за всички.

Това обаче би било съмнително, дори от гледната точка на социалните права. Не е добра
идея всички да получават основен доход за нормален живот, защото тогава ще имаме
по-малко пари за онези, които наистина се нуждаят от социална помощ.

Надявам се, че на това пленарно заседание…

(Председателят отнема думата на оратора)

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Целите, поставени от Лисабонската стратегия –
създаване на повече работни места и изкореняване на бедността до 2010 г. – не бяха
постигнати. Ето защо Европа трябва да продължи усилията си за постигането им.

Считам, че Европейският съюз и държавите-членки трябва да обърнат специално внимание
на програмите за обучение през целия живот. Те предлагат средство за борба срещу бедността
и социалното изключване и помагат за консолидиране на трудовата пригодност и
способността за интеграция на пазара на труда.

От друга страна, считам, че управленските кадри в Европа трябва да анализират областите,
в които има нарастващ недостиг на квалифициран персонал, за да могат да подпомогнат
мерки в бъдеще за запълване на този недостиг.

Една възможна мярка би била разширяването на програмата Еразъм“, предназначена
понастоящем за студенти, и към други социални и професионални групи като младежи без
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университетска квалификация или безработни, включени в програми за професионална
преквалификация.

Антония Първанова (ALDE). -   Предвид основополагащия принцип на солидарност на
Европейския съюз и в контекста на съдържанието на Европейската година на борба с
бедността, апелирам към въвеждането на гарантирани нива на адекватен минимален доход
във всички държави-членки на Съюза, чрез които да се подпомогнат лицата с недостатъчни
доходи с цел засилване на тяхната икономическа и социална интеграция и подкрепа за
достоен живот.

Само чрез конкретни мерки, насочени към въвеждане на схеми за минимален доход, ще
успеем да постигнем значителен и ефективен напредък в борбата срещу бедността и ще
гарантираме подходящ жизнен стандарт за всички европейски граждани, включващ социална
сигурност и равностоен достъп до социални функции на държавата като социални помощи,
здравеопазване и образование.

В заключение искам да подчертая, че единствено с помощта на богат набор от конкретни
политически решения, които осигуряват средства за социална намеса и закрила, ще защитим
нашите граждани от социално изключване, особено жените и групите в риск, както и
етническите малцинства.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Г-жо председател, бих желала да призова още
веднъж Комисията да се увери, че ако установява платформа за бедността, няма да допусне
това да останат само празни думи, а че ще поеме инициативите на Парламента. Първо, има
инициатива, която предвижда проучване дали да има рамкова директива за минимален
доход, така че всеки в Европейския съюз да може да има достоен живот. Второ, има
инициатива, която отива по-далече от това просто да се използва БВП при подготовката на
структурните фондове, като включва и коефициента на Джини като мярка за неравенството
на доходите при оценка – когато съществува неизгодно положение. Това са неща, за които
трябва да вземете решение сега, ако искаме да имаме някаква възможност да ги въведем.
Затова бих поискала от члена на Комисията да постави тези две точки от пленарното
заседание в дневния ред на Комисията и да се увери, че Комисията има отговор за
Европейския парламент в това отношение.

Elie Hoarau (GUE/NGL).   – (FR) Г-жо председател, вече в продължение на твърде много
години отбелязваме Международния ден за изкореняване на бедността, без много конкретни
резултати, и сме изправени пред риска този ден да бъде отбелязван още в продължение на
много десетилетия, ако продължават да се прилагат същите политики. От тази гледна точка,
Европа и Западният свят изобщо не могат просто да отвръщат поглед.

Борбата срещу бедността означава борба за справедливо разпределение на богатството и в
държавите-членки, и на международно равнище. Това е също така въпрос на уважение към
околната среда и отстояване на принципа за равенство между всички човешки същества.
Ако нашите обсъждания днес не бъдат последвани от конкретни действия въз основа на
това, което чухме днес, опасявам се, че на направените от нас декларации няма да бъде
обърнато внимание, само добри намерения без реално въздействие върху нищетата и
бедността в целия свят и в Европа.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, бедността и
социалното изключване нарушават човешкото достойнство, с други думи, основни права
на човека. Тези, които са най-много изложени на риск, са самотни родители, деца и стари
хора. Жените съставляват голям дял от населението, изложен на риск от бедност, отчасти
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заради обичайната дискриминация, която все още доминира навсякъде във връзка със
заплатите и пенсиите, и отчасти поради техните много често срещани несигурни условия
на работа.

Необходимо е да предприемем действия, които насърчават инвестициите в пазара на труда,
например за създаване на работни места, за подпомагане на програми на Общността като
програмата за обучение през целия живот. Да, трябва да осигурим минимално равнище на
материална осигуреност, но с широко прилагане на контроли и условия, за да можем да
предотвратим евентуалните злоупотреби от самото начало. Да, трябва да осигурим минимален
доход, но при условие, че това не бива при никакви обстоятелства да доведе до нова форма
на непряка или обратна дискриминация.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Почти 85 млн. души в Европейския съюз са изправени
пред заплахата на бедността, а 17% от 500 млн. жители на ЕС са живели под границата на
бедността през 2008 г.

Тъй като бедността и социалното изключване имат многоизмерен характер, трябва
систематично да включваме предотвратяването им в други политики, така че всички
граждани на ЕС да могат да имат достоен живот. Борбата срещу бедността изисква не само
активна подкрепа за системите от заплати и социална защита, но и създаване на достойни
и постоянни работни места за групи в неравностойно положение по отношение на заетостта.
Бих искал да подчертая, че заетостта следва като цяло да се счита за най-ефективна форма
на защита срещу бедността, и затова създаването на работни места следва да бъде ясен
приоритет за ЕС и държавите-членки. Специално внимание трябва да се отдели на
интеграцията на младежите и на старите хора в трудовия живот.

Proinsias De Rossa (S&D).   – (EN) Г-жо председател, миналата неделя се срещнах с група
млади хора в Ирландия, които се борят да оцелеят в бедност. Те ме попитаха, като член на
Парламента, на чия страна съм. На тяхна страна ли съм или на страната на банкерите? Това
беше директният въпрос, който ми зададоха. Дадоха ми редица доказателства, които ме
помолиха да предам на Парламента. Изтъкнаха, че вече не се интересуват от гласуване,
защото не виждат перспектива за промяна чрез по-нататъшно гласуване. Казаха, че им е
омръзнало да ги третират като нищо и че считат, че нямат стойност за обществото.

Считам, че трябва да се съобразим с това какво мислят тези млади хора. Те са нашето бъдеще.
Не виждам доказателства за това, че Комисията всъщност осигурява държавите-членки, от
които настоятелно се изисква да извършват фискална консолидация, да вземат предвид
факта, че не бива да причиняваме на тези хора – които вече изпитват болка – още болка, и
да докарват до бедност хората, които понастоящем са на ръба. Изключително важно е ние…

(Председателят отнема думата на оратора)

Ilda Figueiredo,    докладчик. – (PT) Г-жо председател, бих искала да благодаря на всички
мои колеги и на Комисията, на Съвета и на белгийското председателство за това, което
казаха тук, но бих искала да подчертая три точки, върху които наблегнаха и някои колеги.

Преди всичко, добри думи и добри намерения не са достатъчни. Необходимо е да има
практическо измерение на тази Европейска година за борба срещу бедността и социалното
изключване. Необходимо е да има и промяна в политиката Хората трябва да бъдат поставени
на първо място. Трябва да има осъзнаване, че работниците създават богатството и че те имат
нужда от прилични заплати, но за да създаваме повече богатство са ни нужни повече работни
места. Повече работни места, тоест с права и справедливи заплати. И въпреки това е
необходимо да има друг вид преразпределение на богатството и доходите и в този контекст
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системата за минимален доход е жизнено важен инструмент, който ще ни помогне в тази
борба, като поддържа минимални доходи, които може да са различни в различните страни,
но които споделят обща цел...

(Председателят отнема думата на оратора)

Андрис Пиебалгс,    член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, бедността е трагедия
и за отделните лица, и за обществото. Бедността води до насилие, престъпления и конфликти.
Бих искал да благодаря на Европейския парламент за това, че постави борбата срещу
бедността толкова високо в дневния ред, и днешното разискване показва решимостта на
Европа да се заеме с това предизвикателство. Стратегията „Европа 2020“, докладът на г-жа
Figueiredo, дейностите в държавите-членки – това са все стъпки в правилната посока.

Бих искал да подчертая, че докато има бедност по света – като 1,4 млрд. души живеят с
по-малко от един долар на ден – не можем да очакваме да решим и този проблем в
Европейския съюз. Това означава, че политиката по отношение на Целите на хилядолетието
за развитие е политика, която също има значение за нас.

Считам, че се опитваме да намерим правилното решение, и това е приобщаващ икономически
растеж – на държавите, наши партньори, и в Европейския съюз. Знам, че приобщаващ
икономически растеж звучи доста просто, но точно с това се опитваме да се заемем, като
променяме нашите политики за развитие. Стратегията „ЕС 2020“ също върви в тази посока.

Оливие Шастел,    действащ председател на Съвета. – (FR) Г-жо председател, госпожи и
господа, в първото ми изказване съзнателно се съсредоточих върху аспекта на развитието в
борбата срещу бедността. Разбира се, ще кажа няколко думи по отношение на Европейския
съюз. Белгийското председателство се ангажира с разработването на инструменти за борба
с бедността и социалното изключване по-специално чрез водещи инициативи в стратегията
„Европа 2020“. Една от целите на тази стратегия, която беше одобрена от Съвета на 7 юни
2010 г., е да подпомага социалното приобщаване по-специално чрез намаляване на
бедността.

Тази цел сочи, че най-малко 20 млн. души трябва да бъдат изведени от риска на бедността
или изключването до 2020 г. въз основа на три показателя, предложени от комисията по
социална защита, т.е. рискът от бедност, материалните лишения и живот в домакинство на
безработни.

Освен това Европейската година за борба с бедността и социалното изключване цели да
повиши обществената информираност по проблема и да предаде посланието, че бедността
и изключването подкопават социалното и икономическото развитие. Тя се стреми и да
постави под въпрос гледната точка, че борбата с бедността представлява разход за обществото,
и да затвърди значението на колективната отговорност не само за онези, които вземат
политически решения, но и за онези, които са ангажирани в обществения и в частния сектор.

Белгийското председателство участва с голямо желание в настоящата Европейска година за
борба с бедността и социалното изключване. Бих искал да спомена някои от инициативите
и събитията, които бяха организирани. През септември беше организирана конференция
по въпросите на детската бедност. Целта на тази конференция беше да придаде обхват на
европейския дебат за приемане на препоръка относно детската бедност, за да бъде прекъснат
порочният кръг на повторение на бедността при поколенията.

В отговор конкретно на г-н Daerden, днес в Брюксел е организирана кръгла маса. Темата й
ще бъде изпълнението на препоръката във връзка с активното приобщаване, с нейните три
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стълба: минимален доход, пазар на труда, способстващ приобщаването, и достъп до
качествени услуги.

Друга конференция по темата за социалната икономика ще се проведе на 27 и 28 октомври,
а такава за бездомността ще бъде организирана на 9 и 10 декември. Накрая, на 17 декември,
като допълнително събитие към Европейския съвет ще се проведе официалната заключителна
сесия на Годината за борба с бедността, с представяне на добри практики и водещи събития
на годината.

Така, г-жо председател, госпожи и господа, намерението на белгийското председателство
да постави социалните въпроси на първо място в европейския дневен ред беше реализирано
на практика.

Anna Záborská (PPE).   – (FR) Г-жо председател, позволете ми да приветствам с добре
дошли в дипломатическата галерия делегация от млади хора от международното движение
„Четвърти свят“ (ATD Fourth World). Поздравявам ги за всичко, което правят за борба с
крайната бедност, и им благодаря, че дойдоха днес на пленарната сесия.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се състои в сряда, 20 октомври, от 12,30 ч.

Писмени изявления (член 149)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Бедността е много сериозен проблем,
който засяга 85 млн. от нашите европейски съграждани, така че никой не бива да остава
безразличен към него. Той трябва да е на челно място сред нашите приоритети и заслужава
колективен отговор, който да осигурява нашите европейски съграждани, които се окажат
в положение на социална уязвимост, да имат поне минимално достойнство.

Този разпространен проблем засяга нашите младежи, нашите възрастни хора и все повече
нашите работници, които бяха засегнати от загубата на 6 млн. работни места само през
последните две години и от ниското равнище и нестабилността на заплатите им, дори когато
запазваха работните си места.

Несъмнено ни е необходим систематичен подход, който да се заеме и реши причините на
проблемите, като прерязва зараждащите се проблеми още при възникването им.
Същевременно обаче понастоящем не можем да осигурим незабавни и неотложни отговори
на последствията от тях. С оглед на това, осигуряването на уязвимите в нашето общество
да получават минимален доход за живеене и предоставянето им на неотложни отговори,
които да им позволят да излязат от това положение, е не само необходимост, но и изискване,
което следва да одобрим и което докладът подкрепя много добре.

Elena Oana Antonescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) През 2009 г. Европа усети
главния удар на глобалната икономическа криза. Всъщност въздействието на този период
не би могло да бъде по-пагубно за равнището на бедността в ЕС, особено за 17% от
европейците, които живеят под границата на бедността от 2008 г. За съжаление, този
процент най-вероятно се е увеличил.

Едва сега през 2010 г. започваме да виждаме лъч надежда, че общата икономическа ситуация
може да се подобри. Нашите най-големи усилия трябва да бъдат насочени към европейците,
които бяха засегнати най-тежко от кризата, особено след като 2010 г. е Европейска година
за борба с бедността и социалното изключване.
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Като се има предвид целта за изкореняване на абсолютната бедност и бедността сред децата
до 2015 г., както и целта за значително намаляване на относителната бедност, аз също
искам да насоча вниманието към необходимостта от неотложно въвеждане на национални
прагове за минимален доход на равнището на Европейския съюз. Те ще предложат защита
срещу риска от бедност и ще осигурят социално приобщаване за всички европейски
граждани.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. – (LT) Когато отбелязваме Международния
ден за изкореняване на бедността и Европейската година за борба с бедността е тъжно, че
вече има повече от 85 млн. души в Европейския съюз, които живеят под равнището на
бедността. Въпреки че безработицата е основна причина за бедността, мнозина европейци,
дори такива, които имат работа, се борят ежедневно с бедността и нямат възможност да
водят пълноценен живот. Абсурдно е, че доходът, който получават работещите, е
недостатъчен да осигури достоен живот за техните семейства. Бих искала да ви напомня,
че икономическият растеж сам по себе си не намалява бедността и социалното изключване,
а трудните времена само увеличават бедността, но схемите за минимален доход ни позволяват
да защитим най-уязвимите хора. Гаранцията за минимални доходи е важно и ефективно
средство за преодоляване на бедността, което подкрепя социалната интеграция и достъпа
до пазара на труда и дава на хората възможност да живеят при достойни условия. Бих искала
да привлека вниманието към факта, че дори по време на кризата минималният доход не
бива да се разглежда като елемент, който увеличава разходите, а като основен инструмент
за борба с кризата, защото ранните инвестиции в борбата срещу бедността дават най-голяма
печалба като намаляват дългосрочните социални разходи. Затова, за да изпълним
ангажимента на стратегията „Европа 2020“ за изкореняване на заплахата от бедност и
изключване за най-малко 20 млн. души в Европейския съюз, Европейската комисия трябва
да предприеме конкретни действия и да предложи европейско законодателство, което би
осигурило минимални доходи в цяла Европа за борба срещу бедността.

Kinga Gál (PPE),    в писмена форма. – (HU) По време на световната икономическа криза,
в Европейската година за борба срещу бедността и социалното изключване и три дни след
Световния ден на прехраната е особено важно да се обърне подходящо внимание и на
детската бедност на европейско равнище. На всеки шест секунди на Земята умира по едно
дете от глад. В Европа има няколко милиона недохранени деца. Процентът на децата,
живеещи в бедност, често пъти в неравностойно положение в много отношения, е 19% на
равнището на ЕС, надвишаващ процента за общото население с 3%. Необходимостта от
специално внимание се подкрепя и от цифрите, като стратегията за правата на децата на
равнището на ЕС също трябва да придава особено ударение на това. Световната икономическа
криза, която преживяваме днес, е не само бреме за нас, но и възможност. Възможност за
творческо мислене, за промяна на подхода в стопанския живот и възможност за промяна
на парадигмата на нашето мислене по отношение на икономиката, обществото и околната
среда, спрямо които нашите общества са все по-възприемчиви.

Социалната солидарност и местните инициативи могат да допринесат за смекчаването на
детската бедност и недохранването В резултат на инициативата „Достатъчно храна за всички
деца!“, стартирана неотдавна в Унгария, няколко хиляди деца могат да получават топла
храна ежедневно. Същевременно, в резултат на инициатива, стартирана от един
францискански монах, Csaba Böjte, в Трансилвания, близо 2000 деца са нахранени и
наглеждани в 18 детски домове и 40 домове за дневни грижи. В съгласие със становището
на международната организация Eurochild бих искала също така да подчертая, че борбата
срещу детската бедност трябва да се води не само като икономическо предизвикателство,
но и като въпрос, свързан с правата на децата.

19-10-2010Разисквания на Европейския съюз -BG48



Pascale Gruny (PPE),    в писмена форма. – (FR) Първо, фактът, че борбата срещу бедността
е взета под внимание в Стратегия 2020, е за мен значителен напредък. Икономическата
криза засили проблема с бедността през последните години. Европейският съюз трябва да
може да насърчи държавите-членки да се изправят пред проблема.

Второ, Европейският социален фонд (ЕСФ) е важен европейски инструмент в борбата срещу
бедността. Аз съм докладчик за Европейския социален фонд и подкрепям използването му
за връщане на работа на хората, които са най-далече от пазара на труда. Това е ролята на
ЕСФ от създаването му с Римския договор и той трябва да запази заетостта като своя основна
цел.

Трето, аз съм против минимален доход без насрещни вноски, освен за хора, които са
нетрудоспособни. Заетостта е база за намаляването на бедността. Тя е единственият начин
да бъде върнато достойнството на всички.

Четвърто, правителствата на държавите-членки носят отговорността за активна борба срещу
бедността. Европа е тук, за да ги подкрепя и да допълва това, което правят, а не за да заеме
мястото им. Европа не може да излекува всички страдания. Преди всичко, държавите-членки
трябва да поемат отговорността си.

Zita Gurmai (S&D),    в писмена форма. – (EN) Когато говорим за бедност, често забравяме
онези, които получават много малко за работата си. В това отношение бедността в Европа
все още е с женско лице. Неблагоприятното положение на жените има структурен характер.
Те работят по-малко, тъй като домакинският труд не се признава като законна работа. Ако
работят на пазара на труда, заработват по-малко поради дискриминация и сегрегация. Едно
напомняне: като цяло разликата в заплащането между половете все още е повече от 17% в
Европа (което означава, че жените работят 17% повече за същото заплащане, което получават
мъжете). И накрая, разбира се, жените получават и по-малки пенсии поради описаните
по-горе обстоятелства. Това не е ли напълно несправедливо?

Можем да разкъсаме този порочен кръг като признаем, че неплатеният труд наистина е
труд, като насърчаваме жените да работят и да спечелят своя икономическа независимост,
като атакуваме структурните причини за сегрегация на пазара на труда и като обърнем
внимание на проблемите на жените при реформиране на пенсионните системи. Може днес
да е по-скъпо, но в дългосрочна перспектива по-малко неравенство и по-малко бедност ще
помогнат и за балансирането на нашите бюджети. Справянето с женската бедност ще бъде
от полза за всички ни – не само за жените, но и за мъжете.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    в писмена форма. – (CS) Приветствам откриването на
разискване за ролята на минималния доход като инструмент в борбата срещу бедността.
Несъмнено в Европейската година на борба с бедността и социалното изключване такъв
вид действия са напълно уместни. Първият въпрос, който бих искал да задам, е за
обяснителната способност на официалните данни за безработицата, средния доход, процента
на хората, живеещи в бедност, и определянето на границата на бедността. Средният доход
е показател, основан на неправдоподобни, ако не и направо фалшиви цифри. Ако съберете
милионите, платени на различни управители, и заплатите на работниците с минимален
доход, цифрата може да се счита за много ненадеждна. Когато сравняваме заплати,
управителите и изпълнителният персонал трябва да се разглеждат поотделно. Освен това
отношението между доходите на гражданите – измерени например като БВП на глава от
населението – е много свободно спрямо минималната заплата. В Португалия и в Чешката
република доходите на гражданите, измерени чрез БВП, са приблизително еднакви.
Минималният доход обаче се различава с почти 50%. „Прагът на бедността“ и „процент на

49Разисквания на Европейския съюз -BG19-10-2010



изложени на риск от бедност“ са просто непонятни за моето разбиране. Когато чета, че в
Швеция процентът на населението изложен на риск от бедност е 12%, в Чешката република
— 9%, а в Люксембург — 13%, мога само да се чудя. Въпреки тези недостатъци, докладът
е определено информативен.

Ádám Kósa (PPE),    в писмена форма. – (HU) По отношение на спорните въпроси, които
чухме във връзка с минималния доход, намирам, че е важно да се подчертае, че трябва да
решим не само за днес и утре, но и за деня след това. Бездействието е много по-разрушително,
отколкото мнозина от нас биха си помислили или знаят. Но това е нещо, което хората,
живеещи с увреждания, изпитват ден след ден. Те не се нуждаят от подобрения с едноцифрен
процент на равнищата на доходите, докато са безработни. Дейността трябва да се увеличава
и насърчава на всяка цена. Освен това трябва да се оказва подкрепа за проучвания в областта
на геронтологията и начина на живот. Актуалните, иновативни инвестиции за подобряване
на ежедневието и в подкрепа на адаптацията и достъпа трябва да бъдат улеснявани. Да не
узаконяваме и да не засилваме зависимостта, като увеличаваме масите от зависими и граждани
в нужда. Това също е самоутвърждаваща се стигма, която е несъстоятелна.

Ресурсите, необходими за социално осигуряване, се получават все по-трудно от намаляващи
публични източници (данъци). Хората, чието положение постоянно се влошава, са онези с
истинските потребности, нетрудоспособните, живеещи с тежки увреждания: виждаме все
повече и повече примери за широко разпространени злоупотреби например в областта на
инвалидните пенсии, които снижават стандарта на осигуряването. Да се върнем на стареенето:
процентът на зависимост постоянно нараства, което означава, че стойността на
съществуващото социално осигуряване ще спада поради липса на достатъчен брой активни
граждани, които да осигуряват адекватно равнище на социални помощи и минимален доход.
Броят на активните европейски граждани ще намалее с милиони още през следващото
десетилетие. Това прогнозира влошаване на живота на онези, които действително са в нужда,
което не бива да се толерира.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    в писмена форма. – (PL) Госпожи и господа,
според статистиката проблемът с бедността засяга 16% от гражданите на Европейския съюз.
Сред главните причини за нарастването на броя на бедните в държавите-членки на ЕС са
липсата на адекватно образование и неспособност да се пригодят възможностите към
изискванията на пазара на труда. Бедността е свързана и с огромно психологическо бреме
и със страх, стрес и неспособност за вземане на правилно решение. Тези фактори означават,
че хората, засегнати от бедността, доста често трябва да се борят и с друг проблем – този на
социалното изключване.

Децата от бедните семейства са лишени от възможностите, на които се радват децата от
семействата в по-добро положение. Младите хора, които израстват в такава среда, нямат
нито възможностите, нито правилните ролеви модели, които да им позволят в бъдеще да
избягат от този затворен кръг на бедността. Годината 2010 беше обявена за Европейска
година за борба с бедността и социалното изключване. Следователно имаме уникална
възможност да запознаем цялата международна общност с проблемите на бедните и социално
изключените и да предложим конкретни решения.

Katarína Neveďalová (S&D),    в писмена форма. – (SK) В Европейския съюз тази година
трябва да бъде посветена на борбата с бедността и социалното изключване. Нека попитаме
обаче какво прави всъщност ЕС за борба с бедността. Понастоящем има 80 млн. души,
живеещи под границата на бедността в ЕС, което представлява 17% от населението на ЕС.
В най-голяма степен на риск са изложени в тази група не само възрастните граждани, но
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главно младите хора. Докато общата безработица в ЕС е средно 10%, цифрата е два пъти
по-голяма за млади хора – 21%, а в някои държави като Испания например достига 40%.
Следователно бедността застрашава главно млади хора. Затова, за бъдещето развитие на ЕС
е важно да се осигури не само минимална заплата, но и възможности за работа по-специално
за младежите. Много е трудно за някой, който завършва образованието си, да намери работа.
Можем да говорим за обучение през целия живот, но това също има пряка цел – да подготви
някого за дадена професия. Затова призовавам представителите на ЕС. Приемете мерки за
подобряване на условията за младите хора и нека по този начин затвърдим едно здравословно
общество в бъдещето. Младите хора са бъдещето на Европейския съюз и на целия свят.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    в писмена форма. – (PL) Бедността и социалното
изключване нарушават човешкото достойнство и основни права на човека. Главната цел на
програмите в подкрепа на доходите следва да бъде да извадят хората от бедността и да им
позволят да водят достоен живот. Най-новата статистика е плашеща. Понастоящем в света
има 1,4 млрд. души и около 85 млн. души в Европейския съюз, които живеят в бедност.
Европейският парламент и държавите-членки трябва да вземат допълнителни мерки за
създаване на още работни места и за подобряване качеството на тези работни места и
равнището на заплатите, както и за гарантиране на справедливи пенсии, помощи и семейни
добавки. Жизнено важно е да се осигури всеобщ достъп до висококачествени обществени
услуги. Едно от предложенията на Европейския парламент е да се установи равнище на
минималния доход най-малко на 60% от средния доход за дадена държава-членка. В Полша
равнището на минималния доход понастоящем е на около 42% от средния доход.
Увеличаването на минималната заплата би помогнало за изваждането на възрастните и
старите хора от бедността и би им предоставило правото на достоен живот, както и на
всички деца възможност да утвърдят развитието си и да получат образование. Що се отнася
до въпроса за образованието, особено важно е да се предприемат ефективни действия преди
всичко за борба с факторите, които допринасят за преждевременното отпадане на децата
от системата на образованието, както и за подобряване на равнището на професионалната
квалификация. Считам, че е необходимо да създадем основата за реализирането на конкретни
мерки и политически стратегии за разширяване на достъпа на младите хора до образование
например чрез безвъзмездно предоставяни средства или студентски заеми и субсидии.

Rovana Plumb (S&D),    в писмена форма. – (RO) Целта, поставена от стратегията
„ЕС 2020“ за намаляване на броя на европейците, живеещи под границата на бедността, с
25%, което е повече от 20 млн. души, трябва да допринесе за разработването на национални
политики, които да защитават гражданите срещу риска от бедност.

Жените съставляват голям дял от населението, застрашен от бедност поради безработица
(като процентът на безработицата нараства от 7,4% през 2008 г. до 9% през 2009 г.),
несподелени отговорности за полагане на грижи, несигурни, ниско платени работни места,
дискриминация по отношение на заплатите и по-малки пенсии. В Румъния 25% от жените
живеят в бедност (в сравнение със средното европейско равнище от 17%), както и 33% от
децата. Румъния е на второ място в Европейския съюз по брой на хората, живеещи в бедност,
с 23% от населението. Минималната заплата възлиза на едва 140 евро, докато средната
брутна заплата не надвишава 460 евро.

Призовавам държавите-членки да вземат конкретни мерки, които да бъдат насочени към
създаване на достойни, постоянни работни места, и в подкрепа на подходящи доходи и
схеми за социална защита за предотвратяване и намаляване на бедността, особено крайната
бедност, а също така и да разработят средносрочни и дългосрочни стратегии, които да вземат
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предвид аспекта за отношенията между половете и да бъдат интегрирани във всички важни
области на политиката.

Joanna Senyszyn (S&D),    в писмена форма. – (PL) В Европейския съюз 2010 г. е
Европейска година за борба с бедността и социалното изключване. Един от шест европейци
или 17% от населението живеят под границата на бедността. В Полша това са около
6,5 млн. души. Бедността може да засегне всеки. Достатъчно е да загубите работата си или
да се разболеете тежко. Редиците на бедните все повече се попълват от хора, които имат
работни места. Бедността най-често засяга децата и възрастните хора, млади висшисти,
абсолвенти, семейства с много деца и хора, които изплащат дългове.

Задължение на Парламента е да бъде ефективен в съпротивата и борбата срещу причините
за бедността. Нашата цел е да намалим броя на бедните с 20 млн. до 2020 г. Първо място
в националните стратегии за борба с бедността следва да бъде дадено на гарантиране на
подходяща материална подкрепа за бедните, която да им позволи по-лесен достъп до пазара
на труда, и осигуряване на възможности за образование, както и осигуряване на високо
качество на обществени услуги за всички.

Също толкова важни са социалните и моралните аспекти. Бедността е и състояние на разума,
свързано със загубата на достойнство и с унижение. Фактически тя променя това отношение,
което е един от най-трудните аспекти на борбата с бедността. Тук са ни необходими
ефективни психологични грижи и бързина при предоставянето на помощ. Националните
стратегии трябва да съответстват на инициативите, подкрепяни от Европейския социален
фонд, и проекти на програмата PROGRESS на ЕС. Нека 2010 г. бъде една възможност за
социален диалог за постигане на ратифициране на Европейската социална харта от всички
държави-членки на Европейския съюз.

Kathleen Van Brempt (S&D),    в писмена форма. – (NL) Няколко дни след
Международния ден за изкореняване на бедността и почти два месеца преди края на
Европейската година за борба с бедността и социалното изключване Европейският парламент
има възможността неговият глас да бъде чут високо и ясно. Тук трябва да направим един
избор: дали 2010 г. ще бъде година на хубави думи и празни обещания за намаляване на
бедността, или ще вземем конкретни мерки, които да помогнат на милиони европейци?
Парламентът може да избере второто, като изиска от Комисията да направи предложение
за рамкова директива, установяваща принципа на адекватен минимален доход в Европа. В
края на краищата, съществуват прекомерни различия в самия ЕС понастоящем, като някои
държави нямат изобщо минимален доход. Дори в държави, които се справят по-добре обаче
като Белгия, доходите за интеграция все още често са под прага на бедността. Считам, че
всички заслужават равни възможности. Когато хората са тласнати под прага на бедността,
те са лишени от тези възможности и това се проявява на различни равнища (като
здравеопазване, жилища и възможности за заетост). Освен това, ако наистина искаме да се
заловим за работа за постигане на целите на ЕС 2020, не можем да си позволим просто да
изоставим хората.
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ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: JERZY BUZEK
Председател

7. Тържествено заседание - Реч на Бан Ки-мун, генерален секретар на Обединените
нации

Председател.   – Г-н генерален секретар, уважаеми гости, колеги, приятели, за нас е огромна
чест да приветстваме с добре дошъл в Европейския парламент, по повод на неговото първо
официално посещение, Негово превъзходителство генералния секретар на Обединените
нации, д-р Бан Ки-мун.

Това посещение е изключително навременно. Миналия месец по време на срещата на
Обединените нации относно Целите на хилядолетието за развитие ние имахме възможност
да преразгледаме своите постижения и да видим какво още трябва да се направи. Миналата
неделя беше Международният ден за изкореняване на бедността. Остават два месеца до
срещата в Канкун. Ние очакваме сключването на обвързващо споразумение и някои решения
от решаващо значение и практически стъпки. Освен това сме свидетели на важни промени,
които засягат глобалната сигурност, предвид развитията в Близкия изток, в Азия и в Африка.

Посещението на генералния секретар на Обединените нации обаче винаги ще бъде
навременно, тъй като ние, Обединените нации и Европейският съюз, споделяме обща
отговорност по отношение на глобални въпроси. Както написахте преди няколко минути
в „Златната книга“ на Европейския парламент, ние сме естествени съюзници. Това наистина
е така, ние също го чувстваме. След няколко минути ще се обърнете към нашия Парламент
и към нашите граждани.

Европейският парламент винаги е бил движещата сила зад амбициозните европейски
политики. Така ние разбираме стремежите на своите граждани. Те желаят европейска
солидарност, солидарност в рамките на Европа, но също и солидарност с всички хора по
целия свят, солидарност с нации, които непрестанно работят, за да гарантират достоен
живот за своите граждани. Достойнството обаче не означава само освобождаване от глада,
болестите и насилието. То означава също така свобода за реализиране на амбиции за
образование и активно участие в социалния и политическия живот. Достойнството е също
свобода на убежденията и уважение към различното.

Г-н генерален секретар, считаме, че споделяте тези стремежи с нас. Вашата неуморна и
страстна ангажираност с ценностите, които споделят Обединените нации и Европейския
съюз, е много важна за нас. Очакваме с нетърпение да чуем Вашето изказване.

(Ръкопляскания)

Бан Ки-мун  , генерален секретар на Обединените нации. – (FR) Г-н председател, г-н Welle,
министри, госпожи и господа, добър ден.

За мен е огромна чест да съм тук и да говоря пред Европейския парламент.

Госпожи и господа, вие сте изпратени в Страсбург от гражданите на своите държави, за да
градите една по-силна Европа през 21-ви век.

Аз дойдох, защото вие сте демократичният глас на европейския народ, който наброява
почти 500 милиона души.

Вие приемате бюджети, гласувате законодателство и разисквате с изключителен дух.
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Вие сте изключително важната връзка между глобалното, регионалното и местното равнище.

Вие сте мощна движеща сила по отношение на мира, стабилността и благоденствието на
своя собствен регион.

Освен това вие играете решаваща роля при формулирането на политики, чиито обхват се
простира далеч извън вашите граници.

Вашите отговорности ще се увеличават, като се има предвид възможностите, предоставени
от Договора от Лисабон.

Ние сме много доволни от този напредък.

(EN) Обединените нации и Европейският съюз са естествени партньори. Това има голямо
значение за жителите на държавите по целия свят.

Милиони бедни момичета и момчета посещават училище, милиарди малки деца се
имунизират срещу смъртоносни болести и хиляди войници поддържат мира от Ливан до
Централна Африка, Кипър и другаде, като всичко това е резултат от нашето партньорство
и от невероятната щедрост и лидерски способности на Европа. Работата трябва да се
задълбочава и да се разширява.

Изправени сме пред множество предизвикателства и различни кризи. Случва се обаче нещо
друго – едно просветление за целия свят. Една след друга държавите, както и ръководителите,
осъзнават, че най-добрият начин за справяне с предизвикателствата са съвместните действия
– заедно с Обединените нации и заедно с всички членки на Европейския съюз. Никоя нация,
група или регион не може да се справи самостоятелно. Ако споделим тежестта, ще споделим
и ползите.

Затова днес аз бих желал да говоря за солидарността – за това как Европейският съюз и
Обединените нации могат заедно да се справят със страховете на обикновените хора.
Навсякъде наблюдаваме изблици на тревога. Работните места не достигат, напрежението
расте, хората страдат, изпълнени са с гняв и разочарование. Това доведе до спад на доверието
в институциите, в ръководителите и сред съседите. Живеем във времена на изпитание, дори
за благоденстващи региони като Европа.

Вярвам, че можем да преминем изпитанието. Ние заедно очертахме визия за своята работа
– прецизно определяне на всеобщите предизвикателства на нашето време. Ние
мобилизирахме глобална подкрепа за общи действия. Позволете ми да заявя ясно: ние сме
задължени на хората, които с основание искат резултати. Сега не е време просто да се правят
изказвания, а е време да се приложат на практика тези изказвания, както и да се действа.

Бих желал да насоча вниманието към три глобални предизвикателства: първо, справяне с
крайната бедност по света; второ, противодействие на изменението на климата; и трето,
изграждане на свят без ядрени оръжия.

Позволете ми да бъда конкретен: първо, по отношение на предизвикателството във връзка
с бедността. Миналия месец световните ръководители се събраха на срещата на високо
равнище на Обединените нации относно Целите на хилядолетието за развитие в Ню Йорк.
Има добри новини – значителен е напредъкът в борбата с крайната бедност и глада, при
записването в училище и здравето на децата, при чистата вода и борбата с маларията,
туберкулозата и ХИВ/СПИН.

Въпреки това постиженията ни са неравностойни. Съществуват препятствия по пътя.
Разговорите за глобална търговия попаднаха в застой, което доведе до вредни субсидии и
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несправедлив режим, който не позволява на развиващите се държави да получат нови
възможности. Повишаването на цените ограничава достъпа до основни лекарствени продукти
за най-нуждаещите се. Близо един милиард хора си лягат гладни всяка вечер. Само през
тази година още 64 милиона души ще попаднат в крайна бедност.

С оглед на всичко това е необходим нов тласък за постигане на целите в рамките на крайния
срок, определен за 2015 г. На неотдавнашната среща на високо равнище относно ЦХР ние
се договорихме точно за това. Ще увеличим ресурсите и отчетността. Похвала заслужават
онези членове на Европейския съюз, които поеха твърди ангажименти, независимо от
фискалния натиск. Можем да затегнем коланите, без да си затваряме очите за общите
предизвикателства.

Призовавам всички вас да подкрепите Обединените нации там, където съществува неотложна
и особена необходимост от действия. Трябва да се концентрираме върху насочения към
заетост растеж – прилична работа. Инвестициите в чиста и възобновяема енергия са от
решаващо значение за подпомагане на създаването на работни места и на иновациите. Там,
където хората са гладни, трябва да им помогнем, за да си помогнат самите те.

Благодаря ви за вашата инвестиция в Инструмента на Европейския съюз за прехрана, на
стойност 1 млрд. евро. Трябва да разпределим ресурсите там, където те ще окажат най-голямо
въздействие – по-конкретно, здравето и оправомощаването на жените. Миналия месец
успяхме да съберем 40 млрд. щатски долара под формата на гаранции през следващите пет
години за нашата Глобална стратегия за здравето на жените и децата. Това е най-трудно
постижимата от Целите на хилядолетието за развитие. Някой хора биха казали да опитаме
по лесния начин, но аз не вярвам в подобна победа. Ние трябва да се стремим към най-трудно
постижимите цели и към най-трудно достижимите хора в най-трудно достъпните места.
Можем да спасим живота на повече от 16 млн. жени и деца.

Второто най-голямо предизвикателство за нас е изменението на климата. В тази област
отново възгледите и мнението на Европа са в центъра.

Учените предупреждават, че екстремните климатични условия, на които сме свидетели в
много държави, са само началото на това, което ни очаква в бъдеще. Станахме свидетели
на бушуващи пожари в Русия и епични наводнения в Пакистан. Трябва обаче винаги да
внимаваме, когато правим връзка между конкретни климатични явления и изменението на
климата. Не бива също така да отвръщаме поглед от очевидното. Посланието е ясно: колкото
повече се бавим, толкова повече ще трябва да плащаме – с конкурентоспособност, ресурси
и човешки животи. Сега трябва да предприемем действия за намаляване на климатичните
рискове, за укрепване на нашата издръжливост и за подкрепа на развиващите се държави
по стъпките на растеж с чиста енергия.

В Копенхаген не беше идеално, но се осигури важна основа за напредък. От тогава насам се
наблюдава напредък по отношение на важни въпроси на прилагането, от рода на адаптиране,
технологично сътрудничество и стъпки за намаляване на обезлесяването. По-слаб е
напредъкът по отношение на ангажиментите за смекчаване, дългосрочно финансиране,
наблюдение и удостоверяване, както и бъдещето на Протокола от Киото. На предстоящата
конференция на ООН за изменението на климата в Канкун ние трябва да постигнем напредък
по онези въпроси, по които съществува консенсус. По отношение на все още нерешените
въпроси, правителствата трябва да се споразумеят как да постигнат напредък за тяхното
решаване.
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Призовавам всички страни да проявят гъвкавост, солидарност и да съберат смелост за
компромис, ако е необходимо. Здравето, сигурността и благоденствието на милиони хора
зависят от това. Няма време за губене.

На първо време финансирането е особено важно за изграждане на доверие и стимулиране
на действия. Все още съществуват огромни различия между развиващия се и развития свят.
Най-бързият начин за тяхното преодоляване е чрез осигуряването на финансова подкрепа
за онези, които нямат никакви възможности.

Призовавам развитите държави, включително онези, представлявани в настоящата
августовска парламентарна сесия, да предоставят своя справедлив дял от 30-те млрд. щатски
долара за ускорено финансиране, обещани в Копенхаген за периода 2010–2012 г. Много
хора гледат на това, като на лакмусов текст за ангажираността на индустриализираните
държави за напредък в по-широкообхватните преговори. Освен това ние трябва да генерираме
по 100 млрд. щатски долара на година до 2020 г. Това е обещание, което развитият свят
направи в Копенхаген. Моята консултативна група на високо равнище за финансиране на
изменението на климата работи през тази година и тя ще предложи няколко варианта за
това, как да се генерират по 100 млрд. щатски долара годишно за развиващите се държави
до 2020 г.

Изменението на климата е изключително важна част от по-широкобхватния дневен ред за
устойчиво развитие. Ето защо аз сформирах нова комисия на високо равнище за глобална
устойчивост, под съвместното председателство на президента на Финландия, г-жа Халонен,
и на президента на Южна Африка, г-н Зума. Тяхната задача ще бъде да свържат
многобройните различни взаимосвързани точки и да намерят верния път през преплетените
икономически, социални и екологични предизвикателства на идните десетилетия.

Ръководната позиция на Европа – вашата ръководна позиция – ще е особено необходима
за всичко това. Европа е исторически двигател за растеж и промяна. Сега, когато
правителствата не се движат – когато влакът се е ударил в буферите на нашите разговори
относно изменението на климата или относно други въпроси – Европа може да бъде
локомотивът, който да задвижи нещата напред. Вие сте в състояние да бутате, да дърпате и
да върнете влака обратно в релси. Вие можете да поддържате нашето движение в правилата
посока.

Освен това ние напредваме заедно не само в изграждането на един по-чист свят, но и на
по-безопасен такъв. Това е третото глобално предизвикателство, към което искам да насоча
вашето внимание.

Целта за създаване на свят без ядрени оръжия е предмет на огромен интерес от страна на
членовете на Парламента. Отправям похвала към вас за това, че говорите открито по
въпросите на разоръжаването, формулирайки навременни въпроси и подтиквайки нов
напредък. Благодаря ви за вашата резолюция от април 2009 г., в която беше подкрепено
пълното ядрено разоръжаване и има позоваване на предложение за Конвенция по въпросите
на ядрените оръжия.

Днес съществува нов тласък за изпълнение на ангажиментите за обезоръжаване. Този
напредък ще продължи, ако – и единствено, ако – гласовете на хората бъдат чути изцяло
по отношение на национални и регионални въпроси и ако гласовете в Европейския съюз,
наброяващи половин милиард, говорят в хармония по въпроса, съвместно с гласове от други
региони.
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Оценявам и приветствам вашата подкрепа за моето предложение от пет точки относно
ядреното разоръжаване и неразпространение и това на много ръководители, включително
на Междупарламентарния съюз. Ние работим за премахването и на други оръжия за масово
унищожение, за ограничаване на търговията с леко стрелково и малокалибрено оръжие и
за противодействие на опасността ядрени материали да попаднат в ръцете на терористи.
Нека оставим зад гърба си нашата епоха на свръхвъоръжаване и слабо развитие и я заменим
с по-сигурен свят за всички.

Това са големи предизвикателства и значими цели – разнородни въпроси под общ знаменател,
а именно глобална солидарност. Ние преживяваме и подеми, и спадове заедно, затова трябва
да се пазим от разединение – разединение на света и разединение вътре в общностите.

Преди почти седем години моят предшественик Кофи Анан се изправи пред вас. В своето
обръщение той направи пламенен призив към Европа да използва възможностите, които
дава имиграцията, и да се противопостави на онези, които демонизират новопристигналите
лица като „другите“. Бих искал днес да мога да съобщя, че положението в Европа се е
подобрило през изминалите години, но като приятел на Европа изразявам дълбока
загриженост.

Почти клиширано е да се твърди, че раждането на Европейския съюз е сложило край на
векове войни и е довело до траен мир на континента, но все пак в това има дълбока истина
и то представлява лъч надежда. Европа се превърна в необикновен двигател на интеграцията,
вплитащ заедно нации и култури в едно цяло, което е далеч по-голямо от сбора от неговите
части. Но за Европа „спечелването на мира“ се описва с изминалия век.

Европейското предизвикателство през XXI век е „вътрешна толерантност“. Приобщаването
и изграждането на разнородни общности е сложна задача, подобно на тази, пред която
Европа беше изправена след Втората световна война. Това не е лесно. Мигрантите, независимо
дали в рамките на Европа или отвъд нея, страдат непропорционално от безработица,
дискриминация и неравни възможности в училищата и на работното място. Появява се
опасна тенденция – нова политика на поляризация.

(Ръкопляскания)

Някои си играят със страховете на хората. Призовава се за либерални ценности за
нелиберални каузи. Имигрантите биват обвинявани в нарушаване на европейските ценности.

(Ръкопляскания)

Но твърде често именно обвинителите са тези, които рушат тези ценности – и с това самата
идея за това какво означава да бъдеш гражданин на Европейския съюз.

Най-тъмните глави от историята на Европа са написани на подобен език. Днес основната
цел са имигрантите с мюсюлманска вяра. Европа не може да си позволи създаването на
стереотип, който ограничава съзнанието и поражда омраза. Светът не може да си позволи
Европа, която прави това.

(FR) Модерна Европа е основана на права на човека и на основните ценности за хуманност.
Поради това нашата амбиция е насочена към обединен континент, който не е разделен от
етнически или религиозни различия. Съюз, в който всички деца, независимо от произхода
на техните родители, имат равни шансове за успех.
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Аз вярвам в Европейския модел, в Европа, която представлява не само географски субект,
но и един идеал. Преживяваме трудни времена. Именно защото те са трудни ние трябва да
продължим да показваме солидарност.

Трябва да сме равни пред глобалните предизвикателства. Днес споменах три от тях: борбата
с бедността, изменението на климата и изграждането на свят без ядрени оръжия.

Призовавам Вас, членовете на Европейския парламент, да проявите ръководен дух и
солидарност както в рамките на Европа, така и извън нея. Както е казала великата личност
от Елзас, Алберт Швайцер, първата стъпка към разработването на етични правила е чувството
за солидарност с останалите човешки същества.

Не се съмнявам, че Европа, която е символ на солидарност, ще покаже, че е дораснала за
това.

(Парламентът удостои оратора с ръкопляскания със ставане на крака).

Председател.   – Г-н генерален секретар, благодаря Ви за Вашите изключително
насърчителни думи относно ръководната позиция на Европейския съюз, относно нашата
солидарност и това, че той е локомотивът на нашия глобален влак. Убеден съм, че ще
задържим влака в релси. Както за Обединените нации, така и за Европейския съюз най-важна
е думата „обединен“. Ние твърдим, че сме единни в многообразието, така че нека си
сътрудничим. Нека работим заедно за един по-добър свят за всички нации, Обединените
нации. Благодаря Ви още веднъж.

(Ръкопляскания)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: ROBERTA ANGELILLI
Заместник-председател

Michał Tomasz Kamiński (ECR).   – (PL) Госпожи и господа, преди няколко часа беше
извършено брутално терористично нападение над един от офисите на моята партия в Полша.
В резултат от нападението са загинали двама души, включително един член на нашия
парламент, който работеше за един от нашите колеги. Надявам се, че този брутален акт на
политическа агресия, който е безпрецедентен в историята на моята страна, в резултат на
който загинаха двама души, ще бъде осъден от Парламента и категорично ще бъдат осъдени
методите на насилие и убийство на политически опоненти.

(Ръкопляскания)

Председател.   – Благодаря Ви, г-н Kamiński. Както видяхте, залата изрази своята
солидарност с жертвите на този абсолютно неприемлив акт.

8. Време за гласуване

Председател.   – Следващата точка е гласуването.

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

8.1. Статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (A7-0217/2010,
Brian Simpson) (гласуване)
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8.2. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
Nordjylland/Дания (A7-0270/2010, Barbara Matera) (гласуване)

8.3. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
NXP Semiconductors/Нидерландия (A7-0269/2010, Barbara Matera) (гласуване)

8.4. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
Qimonda/Португалия (A7-0271/2010, Barbara Matera) (гласуване)

8.5. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
Cataluña automoción/Испания (A7-0272/2010, Barbara Matera) (гласуване)

8.6. Схема за контрол и правоприлагане в зоната, обхваната от Конвенцията за
бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната
част на Атлантическия океан (A7-0260/2010, Carmen Fraga Estévez) (гласуване)

8.7. Конвенция за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова
в северозападната част на Атлантическия океан (A7-0262/2010, Jarosław Leszek
Wałęsa) (гласуване)

8.8. Жените, работещи при несигурни условия на труд (A7-0264/2010, Britta
Thomsen) (гласуване)

Председател.   – Гласуването приключи.

9. Обяснениe на вот

Устни обяснения на вот

Доклад: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Г-жо председател, аз също бих искала да
благодаря на докладчика и Съвета за работата, която са извършили, за да постигнат
споразумение. Считам, че това е важна стъпка напред във връзка с напредъка и признаването,
която Договорът от Лисабон предоставя на Парламента, и по-специално на комисията по
рибно стопанство, и считам, че ще бъде решителна стъпка напред, за да се гарантира, че
бъдещи споразумения относно въпроси на рибарството се провеждат чрез използване на
обикновената законодателна процедура.

Именно това бих искала да подчертая в това споразумение.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Контролът на кораби, които участват в незаконни,
недекларирани и нерегулирани риболовни дейности, е от основно значение и следва да
бъде провеждан ефективно, ефикасно и възможно най-често, като се обръща специално
внимание на зони, в които рискът от незаконен риболов е най-голям. Ето защо ние много
се нуждаем от новите мерки за контрол, въведени от регламента, който беше приет. Схемите
за контрол, използвани от регионални рибарски организации, следва да бъдат транспонирани
в правото на Съюза по такъв начин, че да се избегнат закъсненията и пропуските в
законодателството, които възникват в резултат на сложни процедури. Също така споделям
становището на автора, че да се оправдават закъсненията с липсата на човешки ресурси не
е приемливо.
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Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Г-жо председател, гласувах в подкрепа на доклада, тъй
като съм съгласен с докладчика, че схемата за контрол и правоприлагане, приета от
Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в
североизточната част на Атлантическия океан, трябва да бъде транспонирана бързо в правото
на ЕС. Имам предвид, по-специално, новите разпоредби, с които конкретно се въвежда нова
система за държавен пристанищен контрол, която затваря европейските пристанища за
разтоварване и трансбордиране на замразена риба, законността на която не е била проверена
от въпросната държава.

Въпреки това съм напълно уверен, че когато тези промени се транспонират, някои
компромисни решения ще трябва да бъдат оценени и ще бъде от основно значение да се
извършат всички произтичащи от това корекции, при условие че те се считат за осъществими
по отношение на самата конвенция.

Препоръка: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Г-жо председател, това споразумение ще
означава и борба за защита на рибарите, борба срещу незаконния риболов, мерки за контрол,
които трябва да уреждат политиката в областта на рибарството, и още една стъпка напред
към устойчив риболов.

Споразумението също така ще означава и по-високи равнища на контрол и защита на
рибарите и на сектора в Европа. Ето защо съм изключително удовлетворена,че постигнахме
това споразумение.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Основната цел на Конвенцията за бъдещото
многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на
Атлантическия океан е оптималното използване на риболовните ресурси в териториите
обхванати от споразумението. Следва да се запомни, че конвенцията има за цел да осигури
широко международно сътрудничество и използването на научни изследвания, за да се
гарантира, че използването на морските риболовни ресурси е възможно най-ефективно.

Основните промени в конвенцията засягат рационализирането на структурата на
Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан, реформа във
формулата за определяне на вноските за бюджета, нови определения на задълженията на
различните страни и реформа в процедурата за решаване на спорове. Съгласен съм с
докладчика и считам, че тези промени ще имат положителен ефект върху интересите на
Европейския съюз, който, благодарение на обсъжданата конвенция, има разрешение за
риболов в тези територии.

Доклад: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Г-жо председател, гласувах в подкрепа на
инициативата, защото когато говорим за несигурен труд, ние отново говорим за неравенството
и дискриминацията, от които страдат жените в Европа.

Икономическата криза засили неравенството, защото се отрази на по-нископлатените
работни места, основно заемани от жени, които включват платен домашен труд и полагане
на грижи, и съгласно проучванията съставляват 31,5% от работните места в предприятията,
включително местата на непълно работно време. Разликата в заплащането има същото
отражение в Европа, а несигурността се отразява и на работните места, заемани от жени с
по-високо образование.
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Липсата на обща отговорност между мъжете и жените в дома е една от причините за липсата
на сигурност и дискриминацията. Трябва да работим, за да бъдат осигурени висококачествени
услуги по грижи за децата и по-възрастните и за да могат жените да имат достъп до пазара
на труда при по-добри условия. Би следвало да добавя, че жените имигранти вършат работата
на европейските жени, за да можем да имаме достъп до пазара на труда.

С една дума, трябва да продължим да работим за истинско равенство.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Пазарът на труда претърпя изместване от стандартни
към „излизащи от стандартите“ форми на заетост и поради това е необходимо да не се допусне
работодателите да отдават приоритет на най-евтините и най-изгодни за тях форми на заетост,
което води до несигурни работни места.

Служителите, които са в уязвимо положение, при което не се изпълняват дори минималните
норми за здравословни и безопасни условия на труд и няма защита от дискриминация,
няма социална защита и колективно представителство, трябва да бъдат защитени от
недостойните условия на труд и експлоатацията. Затова подкрепям защитата на работниците
чрез въвеждане на минимални социални стандарти за служителите, осигуряване на еднакъв
достъп до здравни грижи и пенсии по възраст и гаранции за еднакво заплащане и разумно
работно време. По мое мнение държавите-членки следва да не допуснат обикновените
работни места да станат несигурни, като въведат строга регламентация по заетостта.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Г-жо председател, сегашната икономическа и финансова
криза усложни проблема на жените, работещи при несигурни условия на труд. Тъй като
често трябва да балансират работа и семейни ангажименти, те се оказват в по-слаба позиция
при преговори, поради което често имат по-лоши условия на труд.

Гласувах за доклада, защото съм съгласен с необходимостта от борба с проблема, като
призовавам държавите-членки и социалните партньори да уеднаквят до голяма степен
своите законодателни и договорни правила относно стандартния труд и нетипичния труд,
без да подценяват реалния риск от възможно увеличаване на недекларирания труд. Поради
това призоваваме Комисията и всички държави-членки да разработят конкретни нови
стратегии относно несигурния труд, които вземат под внимание балансираното
представителство на двата пола.

Докладът също настоятелно приканва Комисията да внесе предложение, свързано с
прилагането на принципа на равно заплащане за мъжете и жените. Трябва да припомним
на държавите-членки да транспонират незабавно Директива 2006/54/ЕО. Затова призоваваме
държавите-членки да обезпечат мрежи за полагане на грижи за деца и други грижи, да
предоставят възможност за работа при пълно работно време за жените, които избират този
вариант, като по този начин повишат участието на пазара на труда и икономическата
независимост на жените.

Andrea Češková (ECR).   – (CS) Гласувах против приемането на доклада относно жените,
работещи при несигурни условия на труд, защото мисля, че работата при непълно работно
време, временната работа и подобните форми на договаряне са предимство за жените на
пазара на труда, особено за тези от тях, които се грижат за деца и които желаят и да работят.
Тези гъвкави форми на работа са много полезни според мен и ние следва да ги подкрепяме
повече, така че, напротив, работодателите да имат интерес да ги прилагат и така на жените
да се дадат повече възможности за вземане на решение.

В същото време не мога да се съглася с определянето на квоти във връзка с грижите за деца:
например като казваме, че към 2013 г. 33% от децата на възраст до три години ще бъдат

61Разисквания на Европейския съюз -BG19-10-2010



настанени в заведения за колективни грижи. Трябва да насърчаваме принципа на свобода
за семействата и да оставим на тях решението как ще се грижат за децата.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Бих искала специално да се възползвам от тази
възможност, защото председателят не пожела да даде думата на всички, които искаха да се
включат в разискването вчера, и именно по тази тема, която е от огромна важност, тъй като
докладът на г-жа Thomsen привлича вниманието към все по-несигурните условия, с които
се сблъскват жените на пазара на труда, и влошаващото се социално положение.

Несигурността на пазара на труда се отразява на жените изобщо. Така наречените „излизащи
от стандартите“ работни места, били те в сектора на услугите или в селското стопанство, са
първите засегнати, особено по време на световна криза. Тъй като в тези сектори работят
предимно жени, уволненията засягат основно тях. Това отново е област, в която трябва да
отхвърлим очевидната логика на пазара и в името на справедливостта и за подпомагане на
покупателната способност на населението и подкрепа на търсенето да се намесим позитивно,
като например да се сложи край на практиката на сключване на договори с неустановено
работно време.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Г-жо председател, огромното мнозинство, което гласува за
доклада, е важен предупредителен сигнал от Парламента във връзка с проблема на жените,
работещи при несигурни условия на труд. В Европа все още жените са тези, които носят
по-голямата част от бремето на несигурната работа, и положението се влошава поради
международната криза, която засяга страните ни. Европейският съюз винаги е демонстрирал
ангажимента си към политиката за равенство чрез конкретното законодателство,
транспонирано от държавите-членки, и той трябва да продължи да прави всичко във
възможностите си за постигане на истинско равенство при достъпа до работа.

Докладът по собствена инициатива изпраща ясен сигнал до Комисията и държавите-членки,
че те трябва да премахнат несигурния труд и да подобрят социалната защита на жените,
работещи при несигурни условия на труд. Поздравявам докладчика, г-жа Thomsen.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Подкрепих доклада, макар и с определени резерви. Докладът
също хвърля важна светлина върху моя доклад от предишната сесия, който говори за
бедността при жените в Европейския съюз. Той е пример за факта, че ние гледаме сериозно
на наличието на заплахи за заетостта.

Много жени и семейства питат дали европейските политици имат практическо решение и
конкретни политики за социалните проблеми. Политиците не следва да се месят в
икономиката. Икономическата свобода е една от характеристиките на общия пазар. Ако
мотивът за печалба подтиква някои предприятия да искат от служителите да работят в
опасни или несигурни условия, законодателят трябва да постави бариери пред това. Трябва
най-накрая да признаем, че работата на жените у дома също не е надеждно защитена.
Застрахователните дружества вече са определили количествените измерения на това и сега
е ред на политиците. Бих искала да призова Комисията да представи предложения за
признаване работата на жените у дома като непарична инвестиция в процъфтяването на
страната.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Г-жо председател, това е един важен и значим доклад за
защитата на жените. Европейските институции обаче страдат от големия недостатък да не
вършат това, което проповядват. Миналия петък и събота се проведе среща, на която
присъстваха председателят на Комисията, г-н Барозу, председателят на Парламента и
председателят Ван Ромпьой, с високопоставени представители от най-важните европейски
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масонски ложи и нямаше нито дума за факта, че повечето от тези ложи не допускат жени
да членуват в тях. Говорейки сериозно, срещата се проведе в Европейския парламент, при
закрити врати и дори собственият персонал на Парламента не беше допуснат вътре. Всичко
това контрастира с принципите на прозрачност, от които трябва да се ръководят всички
дейности на европейските институции.

Писмени обяснения на вот

Доклад: Brian Simpson (A7-0217/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Приветствам това предложение, защото
целта му е да се направи задължително събирането на данни по тип товар за целите на
статистиката за морския транспорт, като това осигурява обща рамка, което ще е от полза за
подкрепата и наблюдението на политиката за насърчаване на интермодалността. Когато
става въпрос за острови, това ще означава повече подкрепа за съчетаване на морски и
въздушен транспорт, тъй като това са единствените налични видове транспорт. Това
статистическо проучване също така ще даде възможност за по-добро разбиране на разходите,
свързани с най-отдалечените региони, както по отношение на товари, така и на пътници,
което може да повлияе на решения по други политики, като например трансевропейските
мрежи, и по-специално „Морски магистрали“, които следва да включват морски транспорт
между островите, както и между островите и европейския континент. Бих искал да потвърдя
подкрепата си за становището на докладчика относно възможността за адаптиране на
настоящите разпоредби към новите правила относно делегираните актове, въведени с
Договора от Лисабон, с цел засилване на правомощията на Европейския парламент в тази
област.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    в писмена форма. – (IT) Подкрепям доклада на г-н Simpson,
защото считам, че статистическите данни по отношение на превоза на товари и пътници по
море са изключително полезни. На практика събирането на данни по тип товар вече е
задължително при изготвянето на статистически данни на Европейския съюз за
автомобилния и железопътния транспорт и за превоза по вътрешни водни пътища.

Както ясно се посочва в доклада, „наличието на всеобхватни и хомогенни статистически
данни по тип товар за всички видове транспорт би осигурило обща рамка, което ще е от
полза за подкрепата и наблюдението на политиката за насърчаване на интермодалността,
т.е. възможността за оптимално съчетаване на различни видове транспорт в рамките на една
и съща транспортна верига и модернизация на логистиката на товарния транспорт.“

Zigmantas Balčytis (S&D),    в писмена форма. – (LT) Съгласен съм с това предложение
за регламент, което цели изменението на действащата директива с цел да се направи
задължително събирането на данни по тип товар за целите на статистиката за морския
транспорт. Понастоящем тези данни се събират колективно на доброволен принцип от 18
държави-членки. Също така събирането на данни по тип товар е задължително при
изготвянето на статистически данни на Европейския съюз за автомобилния и железопътния
транспорт и за превоза по вътрешни водни пътища. Събирането на данни ще осигури
възможността за сравнения на превоза за всеки отделен вид транспорт и ще създаде
възможност за съчетаване на различни видове транспорт в рамките на една и съща
транспортна верига и за модернизация на логистиката на товарния транспорт. Счита се, че
събирането на необходимите данни няма да създаде никаква допълнителна тежест за
респондентите, тъй като съответните държави-членки биха могли да събират данните, като
използват вече съществуващи източници на данни (например митнически документи).
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Alain Cadec (PPE),    в писмена форма. – (FR) Директива 2009/42/ЕО, която е в сила
понастоящем, предвижда доброволното събиране на статистически данни за морския
транспорт. Изменението на тази директива ще направи задължително събирането на данни
по тип товар. Изразявам удовлетворението си от това изменение, което няма да създаде
никаква допълнителна тежест, предвид факта, че държавите-членки следва да могат да
съберат данните, като използват вече съществуващи източници.

Логично е тези правила да са задължителни за морския транспорт, както е в случая на
автомобилния и железопътния транспорт и за превоза по вътрешни водни пътища. Също
така приветствам предложените от докладчика изменения, свързани с прилагането на
регламента съгласно процедурата на делегираните актове. Парламентът следва да използва
този нов прерогатив, предвиден в Договора от Лисабон.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Подкрепих този доклад, защото
съм съгласна, че наличието на пълни, стандартизирани статистически данни по тип товари
е от основно значение за всички видове транспорт. Тази информация осигурява обща рамка,
която е от полза за подкрепата и наблюдението на политиката за насърчаване на
интермодалността, а именно възможността за оптимално съчетаване на различни видове
транспорт в рамките на една и съща транспортна верига, както и модернизация на
логистиката на товарния транспорт. Искам да призова всички статистически данни на
Европейския съюз относно всички видове транспорт да бъдат събирани в съответствие с
общите концепции и стандарти с цел постигане на най-цялостната възможна съпоставимост
между различните видове транспорт.

David Casa (PPE),    в писмена форма. – (EN) Документът разглежда събирането и
записването на данни, когато се извършва транспортиране, приложимо в държавите-членки,
които имат морски бряг. Предложението ще промени начина, по който се събират данни,
като го организира по тип товари, както това вече се прави по отношение на други видове
транспорт. Считам, че това е положителна стъпка и категорично подкрепих докладчика.

Lara Comi (PPE),    в писмена форма. – (IT) Макар преди известно време единният пазар
да беше обявен за завършен, съществуващите различия между различните точки за достъп
на стоки и хора разкриват националното естество на неговите граници. Държавите-членки
може и да са взели решение да отстъпят тази област на европейските институции, но не
могат да продължат да съществуват различия, които наказват едни области, а дават
предимство на други. Тази допълнителна разпоредба, която цели да хармонизира третирането
на хора и товари, е поредната стъпка в посока към цялостното интегриране на европейския
единен пазар.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    в писмена форма. – (RO) Държавите-членки на
Европейския съюз трябва да подпомогнат създаването на европейска база данни с
информация за месечния превоз на товари и пътници по море и за корабите, които ги
превозват. Това ще даде възможност на специализираната служба на Европейския съюз,
Евростат, да събере статистически данни за всеки вид транспорт в съответствие със
стандартите на Европейския съюз. В резултат на това събирането на такива данни ще спомогне
за създаването на интегрирана европейска система, която съдържа статистически данни за
тази област с оглед на постигане на максимална степен на съпоставимост между видовете
транспорт, използвани в европейските страни.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Това предложение има за цел да направи
задължително събирането на данни по тип товар за целите на статистиката за морския
транспорт и да стандартизира вида на информацията, събирана и обработвана в 27-те
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държави-членки. Както посочва докладчикът, наличието на всеобхватни и единни
статистически данни по тип товар за всички видове транспорт би осигурило обща рамка,
което ще е от полза за подкрепата и наблюдението на политиката за насърчаване на
интермодалността; с други думи, възможността за оптимално съчетаване на различни видове
транспорт в една и съща транспортна верига, както и модернизация на логистиката на
товарния транспорт.

Предвид това колко е важно да има безопасен и ефективен превоз на товари в
международната търговия подкрепям предложението на Комисията.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) С това предложение за регламент
на Парламента и на Съвета се цели изменението на Директива 2009/42/ЕО, за да се направи
задължително събирането на данни по тип товар за целите на статистиката за морския
транспорт. Понастоящем тези данни се събират колективно на доброволен принцип от 18
държави-членки. Пет държави-членки нямат морски бряг и не предоставят данни съгласно
директивата. В повечето случаи събирането на необходимите данни няма да създаде никаква
допълнителна тежест за респондентите, тъй като съответните държави-членки следва да
могат да събират данните, като използват вече съществуващи източници на данни, като
например митнически документи. Подкрепих този доклад, защото съм съгласен, че
съществува необходимост от всеобхватни и стандартизирани статистически данни по тип
товар за всички видове транспорт, за да се осигури обща рамка за съпоставимост в
Европейския съюз.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Предложението за регламент цели
да направи задължително събирането на данни по тип товар за целите на статистиката за
морския транспорт, тъй като докладчикът счита, че в повечето случаи събирането на
необходимите данни няма да създаде никаква допълнителна тежест за респондентите, тъй
като съответните държави-членки следва да могат да събират данните, като използват вече
съществуващи източници, например митнически документи. Освен това събирането на
данни по тип товар вече е задължително при изготвянето на статистически данни за
Европейския съюз за автомобилния и железопътния транспорт и за превоза по вътрешни
водни пътища.

Споделяме становището, че наличието на статистически данни за всички видове транспорт,
товари и пътници, ще осигури рамка от информация, което ще е от полза за определяне на
политика на оперативна съвместимост и интермодалност; с други думи, възможността за
оптимално съчетаване на различни видове транспорт в една и съща транспортна верига,
което ще допринесе за модернизация и рационализация на логистиката на товарния
транспорт и насърчаване на тяхната устойчивост. Разбира се, това зависи от съпоставимостта
на наличните статистически данни, което налага хармонизиране на стандарти и идеи.

Alan Kelly (S&D),    в писмена форма. – (EN) Ясната цел на това предложение е да направи
задължително събирането на данни по тип товар за целите на статистиката за морския
транспорт. Такова задължение вече е въведено за статистическите данни на Европейския
съюз за автомобилния и железопътния транспорт и за превоза по вътрешни водни пътища
и ще спомогне за подобряване на хармонизацията в тази област. Събирането на данни няма
да създаде никаква допълнителна тежест за респондентите.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма. – (ES) С този текст се цели изменението на
Директива 2009/42/ЕО, за да се направи задължително събирането на данни по тип товар
за целите на статистиката за морския транспорт. Понастоящем тези данни се събират
колективно на доброволен принцип от 18 държави-членки. Пет държави-членки нямат
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морски бряг и не предоставят данни съгласно директивата. В повечето случаи събирането
на необходимите данни няма да създаде никаква допълнителна тежест за респондентите,
тъй като съответните държави-членки следва да могат да събират данните, като използват
вече съществуващи източници на данни (например митнически документи). Събирането
на данни по тип товар вече е задължително при изготвянето на статистически данни на
Европейския съюз за автомобилния и железопътния транспорт и за превоза по вътрешни
водни пътища. Статистическите данни за Европейския съюз за всички видове транспорт
трябва да бъдат събирани в съответствие с общи принципи и правила, за да се гарантира
най-висока степен на съпоставимост между видовете транспорт и поради тази причина
подкрепих този текст. Наличието на всеобхватни и хомогенни статистически данни по тип
товар за всички видове транспорт би осигурило обща рамка за подкрепа и контрол на
политиката за насърчаване на интермодалността.

Alexander Mirsky (S&D)  , в писмена форма. – (LV) Подкрепих изцяло доклада на г-н
Simpson. Съгласен съм, че данните относно разбивката по типа товар е необходима за целите
на статистиката за морския транспорт. Тези статистически данни ще предоставят на
вносителите и износителите възможността да намерят най-добрата схема за превоз на товари.
Това означава, че цените на стоките за европейците ще се понижат и че износителите ще
могат да определят по-ефективно цени за стоки, доставяни от трети държави. Този вид
статистически данни ще спомогне за избягването на непредвидени разходи и ще насърчи
движението както на товари от Европейския съюз, така и на вносни товари. Считам, че този
вид статистически данни следва да се въведе и за въздушния товарен транспорт.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) С оглед на осигуряване на възможности
за реакция, статистическите данни са важни, защото предоставят факти, въз основа на които
се вземат решения. Въпреки това – в случая на събирането на статистически данни – винаги
е важно да се поддържа баланс между необходимото събиране на фактологична информация
и административните разходи. Към момента данните относно превоза на товари и пътници
се събират от 18 държави-членки на доброволен принцип. Това е логично, при условие че
необходимите данни не създават на практика допълнителна тежест, с други думи, ако в
действителност държавите-членки могат да събират тези данни, като използват вече
съществуващи източници на данни. Събирането на всеобхватни статистически данни за
превоза на товари и пътници за всички товари и за всички видове транспорт с цел сравнение
ми се струва излишно, що се отнася до свързаните с това административни разходи. Поради
тази причина гласувах по съответния начин.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    в писмена форма. – (PL) Докладът предлага набор
от изменения, които целят да адаптират разпоредбите относно процедурата по регулиране
с контрол към новите разпоредби относно делегираните актове, въведени от Договора от
Лисабон. Основната цел на докладчика е да бъдат направени изменения на директивата на
Европейския съюз относно събирането на данни по тип товар за целите на статистиката за
морския транспорт. Към момента 18 държави-членки събират такива данни на доброволен
принцип. Пет държави-членки нямат морски бряг и поради тази причина не предоставят
такива данни съгласно директивата.

Струва си да се отбележи, че събирането на необходимите данни не създава никаква
допълнителна тежест за респондентите, тъй като съответните държави-членки следва да
могат да събират данните, като използват вече съществуващи източници на данни (например
митнически документи). Събирането на данни по тип товар е задължително при изготвянето
на статистически данни на Европейския съюз за автомобилния и железопътния транспорт
и за превоза по вътрешни водни пътища. Предвид необходимостта от създаване на ефективни,
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координирани и екологосъобразни комуникационни и транспортни мрежи (по море, по
суша и по вътрешни водни пътища), действително се налага предприемането на действия
по отношение на събирането и анализа на данни за всички видове транспорт.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на доклада Simpson,
защото чрез измененията на Директива 2009/42/ЕО той добавя последните щрихи към
съответното законодателство относно събирането на данни за товари и пътници от и на
територията на Европа. Преди това събирането на данни беше задължително само за
автомобилния, железопътния транспорт и за превоза по вътрешни водни пътища, но чрез
изменението на директивата то става задължително и за морския транспорт, като осигурява
набор от данни относно товарите, влизащи през и напускащи нашите граници. Такива данни
са от съществена важност не само за целите на статистиката. Прилагането на изменението
на директивата ще осигури и данни относно морския транспорт – считано от следващата
година – и така ще даде възможност за по-голяма прозрачност, що се отнася до превозваните
товари, и ще направи транспортирането на определени товари по-ефективно, тъй като
съпоставимостта ще създаде възможност за намиране на най-ефективния вид транспорт за
всеки вид товари.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Целта на това предложение
е да се направи задължително събирането на данни по тип товар за целите на статистиката
за морския транспорт. Към момента такова събиране на данни се извършва изцяло на
доброволен принцип от 18 държави-членки за морските превози, като събирането на данни
по тип товар вече е въведено като задължително при изготвянето на статистически данни
на Европейския съюз за автомобилния и железопътния транспорт и за превоза по вътрешни
водни пътища.

Наличието на всеобхватни и единни статистически данни по тип товар за всички видове
транспорт, включително морския, ще осигури обща рамка, което ще е от полза за подкрепата
и наблюдението на политиката за насърчаване на интермодалността; с други думи,
възможността за оптимално съчетание на различни видове транспорт в рамките на една и
съща транспортна верига, както и модернизация на логистиката на товарния транспорт.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) С настоящото предложение
за регламент на Европейския парламент и на Съвета се цели изменението на Директива
2009/42/ЕО с цел да се направи задължително събирането на данни по тип товар за целите
на статистиката за морския транспорт. Понастоящем тези данни се събират на доброволен
принцип от 18 държави-членки. Пет държави-членки нямат морски бряг и не предоставят
данни съгласно директивата. В повечето случаи събирането на необходимите данни няма
да създаде никаква допълнителна тежест за респондентите, тъй като съответните
държави-членки следва да могат да събират данните, като използват вече съществуващи
източници на данни (например митнически документи). Групата на Зелените/Европейски
свободен алианс гласува в подкрепа на това предложение.

Nuno Teixeira (PPE),    в писмена форма. – (PT) Считам, че задължителното събиране на
данни по тип товар за целите на статистиката за морския транспорт е от жизненоважно
значение, за да се насърчи интермодалността и възможността за съчетаване на различни
видове транспорт. Тъй като събирането на данни вече е задължително за статистиката на
други видове транспорт – автомобилен, железопътен транспорт и превоз по вътрешни водни
пътища – считам, че една обща рамка, която включва събирането на статистически данни
за морския транспорт, е правилна стъпка и може също така да спомогне за гарантирането
на максимална съпоставимост между различните видове транспорт.
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Съгласно предложението на Комисията преразглеждането на Директива 2009/42/ЕО следва
да е в тази насока и да бъде прилагано спрямо данни от 2011 г. съгласно доброволния
принцип, който вече се прилага от 18 държави-членки на Европейския съюз.

Viktor Uspaskich (ALDE),    в писмена форма. – (LT) Госпожи и господа, въпросът за
систематичното събиране на статистически данни е от особена важност за нас. В Литва
превозът на стоки по море има съвсем малък дял от всички превозвани товари и следователно
в тази област може да бъде постигнато много повече. Освен това нашият сектор на
крайбрежен туризъм също има голям потенциал за развитие. Чрез модернизиране на
логистиката на товарния транспорт и насърчаването на интермодалност, т.е. съчетаване на
различни видове транспорт в една и съща транспортна верига, имаме възможността да
увеличим просперитета на Балтийския регион. Това е от особена важност, за да се запази
бъдещата конкурентоспособност на европейските пристанища, като например латвийското
пристанище Klaipėda. По-тясното сътрудничество между балтийските страни ще спомогне
за тяхното сближаване и ще направи регионалния ни пазар по-хармонизиран и достъпен
за целия Европейски съюз. Понастоящем балтийските страни, до голяма степен, са изолирани
от европейската транспортна мрежа. Очакванията са, че трафикът между балтийските страни
ще се удвои до 2020 г. и поради тази причина трябва да предприемем мерки по отношение
на липсата на подходяща инфраструктура и достъпност. И по-важното, трябва да
гарантираме, че събирането на данни няма да създаде допълнителна тежест за
държавите-членки. Нямаме какво да губим.

Доклад: Barbara Matera (A7-0270/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предвид факта, че Дания е
поискала помощ във връзка с 951 случая на съкращения в 45 предприятия, извършващи
дейност по разделение 28 от NACE Revision 2 („Производство на машини и оборудване“)
в регион Nordjylland по NUTS II, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна
с предложението на Комисията и с внесените от Парламента изменения. Съгласна съм също
така, че предложението на Комисията, представено в обяснителния меморандум, трябва да
включва ясна и подробна информация относно заявлението, да анализира критериите за
допустимост и да обяснява причините за одобрението му в съответствие с исканията на
Парламента.

David Casa (PPE),    в писмена форма. – (EN) Европейският фонд за приспособяване към
глобализацията е важен структурен фонд в ЕС, който ни дава възможност да помагаме на
работници, които са били съкратени в резултат от промяната на глобалните тенденции.
Такъв е случаят в редица държави-членки на ЕС, като Испания, където съществуването на
фонда се оказа особено полезно. Предвид гореизложеното съм съгласен с решенията,
предложени от докладчика, и реших да гласувам в подкрепа на доклада.

Mário David (PPE),    в писмена форма. – (PT) В светлината на структурните промени в
международната търговия е важно европейската икономика да може ефективно да прилага
инструментите, с които да подкрепи засегнатите от това работници, както и да им даде
възможност за осигуряване на помощ с оглед на бързото им повторно интегриране на пазара
на труда. Предвид факта, че Дания е поискала помощ във връзка с 951 случая на съкращения
в 45 предприятия в региона Nordjylland, бих искал да припомня причините, които посочих
в обяснението на моя вот за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията в испанския регион Каталония, за да обясня вота си в подкрепа на доклада.
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Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (EN) Това е резолюция относно предложеното от
Европейския парламент и Съвета решение за мобилизиране на Европейския фонд за
приспособяване към глобализацията по отношение на точка 28 от Междуинституционалното
споразумение от 17 май 2006 г. между Парламента, Съвета и Комисията за бюджетната
дисциплина и доброто финансово управление

Производството на машини и оборудване за сектора на корабостроенето в датския регион
Nordjylland беше изненадано от промените в пазарите и от глобалния кредитен срив и
пострада от сериозния спад в поръчките, който доведе до съкращения в над 40 предприятия.

В региони като Nordjylland, които в голяма степен зависят от един сектор, възстановяването
на пазара и повторното интегриране на работниците в други сфери на дейност се осъществява
по-бавно и по-трудно. Считам, че в случая мобилизирането на Европейския фонд за
приспособяване към глобализацията е оправдано.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предвид социалното влияние
на глобалната икономическа криза, която засегна в особено голяма степен заетостта,
правилното използване на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)
е от основно значение за облекчаване на положението на много европейски граждани и
домакинства, като допринася за повторната им социална интеграция и за професионалното
им развитие, като в същото време осигурява нови ресурси за посрещане на нуждите на
предприятията и за стимулиране на икономиката. Планът за действие на Дания за
подпомагане на 951 съкратени от 45 предприятия за производство на машини и оборудване
в малкия регион Nordjylland попада в същата рамка. В този случай 40 % от съкратените
работници са специалисти в ръчната изработка, металургията и машиностроенето, а 33 %
от работниците се определят като извършващи неквалифициран ръчен труд. Тази ситуация
ясно показва необходимостта от ефективна техническа и професионална оценка на хората,
засегнати от глобалната криза. Ето защо се надявам, че европейските институции ще удвоят
усилията си при прилагане на мерките за ускоряване и подобряване на степента на усвояване
на ресурси, като Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, който в момента
има много ниски равнища на мобилизиране. Тази година са поискани едва 11 % от наличните
500 млн. евро.

Estelle Grelier (S&D),    в писмена форма. – (FR) От Парламента отново беше поискано
да валидира изплащането на помощ от Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията за работници, съкратени в резултат от кризата и премествания. Отново тази
помощ ще бъде разделена между бюджетните редове, първоначално разпределени за други
европейски програми, тъй като фондът за приспособяване към глобализацията не разполага
с никакви собствени средства в сегашната финансова рамка.

За да се сложи край на това положение, при изготвянето на бюджета за 2011 г. работих по
създаването на бюджетен ред за бюджетни кредити за плащания, специфични за фонда за
приспособяване към глобализацията. Така сумата от 50 млн. евро беше приета от Парламента
при гласуването на неговото четене на бюджета на 20 октомври 2010 г.

Тази сума, която е символична в сравнение с годишните изисквания, предстои да бъде
потвърдена, тъй като Европейския съвет първоначално отхвърли предложението да
предостави собствено финансиране на Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията. Следователно ще продължа да следя развитието по въпроса с надеждата,
че ще постигнем бюджетно и законодателно консолидиране на този механизъм.
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Elisabeth Köstinger (PPE),    в писмена форма. – (DE) Трябва най-искрено да поздравя
г-жа Matera за общо четирите доклада за мобилизирането на фонда за приспособяване към
глобализацията. Разширяването на неговия обхват, за да се включат работниците, беше
важна стъпка за осигуряване на директна подкрепа за европейските граждани. Инструментът
„Фонд за приспособяване към глобализацията“ има за цел да помогне на онези, които бяха
изненадани от последиците от глобализацията. За да се осигури и ефективното използване
на средствата, те трябва да достигнат до желаното предназначение бързо и целенасочено.
Това е единственият начин, по който може да се гарантира, че помагаме на европейските
граждани и повишаваме доверието в ЕС.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на мобилизирането
на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на Дания,
защото считам, че този инструмент е ценен ресурс за подкрепа на работниците, изпаднали
в затруднения в резултат от икономическата криза.

ЕФПГ беше създаден през 2006 г., за да осигури практическа подкрепа на съкратени
работници или поради промяна на местонахождението на техните предприятия, или – след
изменението от 2009 г. поради икономическата криза, за да се подпомогне повторното им
интегриране на пазара на труда. Днешното гласуване е посветено на искането за предоставяне
на помощ за 1122 работници в 45 предприятия за производство на машини в региона
Nordjylland, възлизаща на сумата от 7 521 359 евро, финансирана от ЕФПК.

В заключение, приветствам приемането на доклада, който показва, че ЕФПГ е полезен и
ефективен източник за справяне с безработицата, произтичаща от глобализацията и
икономическата криза.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма. – (ES) Гласувах в подкрепа на този доклад
относно използването на средства от Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията (ЕФПГ), и по-конкретно за 951 съкращения, извършени в 45 предприятия,
извършващи дейност по разделение 28 от NACE Revision 2 („Производство на машини и
оборудване“) в регион Nordjylland по NUTS II. ЕФПГ предоставя допълнителна помощ на
работници, пострадали от последиците от големите структурни промени в моделите на
световната търговия и помага за повторното им интегриране на пазара на труда. Дания
подаде заявление за финансиране от ЕФПГ за съкращенията, направени в автомобилния
сектор, което е в съответствие с регламента за фонда. Сега трябва да се гарантира, че ЕФПГ
подпомага повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда, въпреки
факта, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на
дружествата по силата на националното право или на колективни споразумения, нито
мерките за преструктуриране на дружества или отрасли.

Alexander Mirsky (S&D)  , в писмена форма. – (LV) Много е важно да не приемаме подход
на ненамеса (laissez faire) по отношение на процеса на безработица. В тази област за хората
е важно да чувстват, че имат подкрепата както на националните правителства, така и на ЕС
като цяло. Въпреки че гласувах в подкрепа на доклада, все още не съм наясно как ще се
разпредели помощта. Защо Нидерландия ще получи близо 3000 евро за всеки съкратен, а
Испания 1000 евро и Дания 7000 евро? Да не би разходите за преквалификация и обучение
в Дания да са седем пъти по-високи от тези в Испания? Независимо от този изключително
смущаващ въпрос, трябва да се съглася с докладчика, г-жа Matera, че предоставянето на
тази финансова помощ е необходима и своевременна мярка. Жалко е, че правителството на
Латвия този път не участва и не подаде заявление. В момента броят на безработните в Латвия
възлиза на 180 000 души.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (EN) Предвид факта, че Дания е
поискала помощ за 951 случая на съкращения в 45 предприятия, извършващи дейност по
разделение 28 от NACE Revision 2 („Производство на машини и оборудване“) в регион
Nordjylland по NUTS II, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна с
предложението на Комисията и с внесените от Парламента изменения.

Бих искала да подчертая като особено важно следното: (1) Европейският фонд за
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) подкрепя повторното интегриране на
съкратените работници на пазара на труда, без освобождаване от дейностите, които са
отговорност на дружествата; (2) в контекста на мобилизацията на ЕФПГ Комисията предложи
алтернативен източник за бюджетни кредити за плащания, различен от неизползваните
ресурси на Европейския социален фонд (ЕСФ), както беше поискано от Парламента; (3)
функционирането и добавена стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата
оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май
2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова
рамка за периода 2007–2013 г.; (4) предложението на Комисията включва информация
относно заявлението, като анализира критериите за допустимост и обяснява причините,
довели до одобрението му, което също отговаря на исканията на Парламента.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предвид факта, че Дания е поискала помощ
за 951 случая на съкращения в 45 предприятия, извършващи дейност по разделение 28 от
NACE Revision 2 („Производство на машини и оборудване“) в региона Nordjylland по
NUTS II, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласен с предложението на
Комисията и с внесените от Парламента изменения. Съгласен съм също така, че
предложението на Комисията, представено в обяснителния меморандум, трябва да включва
ясна и подробна информация относно заявлението, да анализира критериите за допустимост
и да обяснява причините за одобрението му в съответствие с исканията на Парламента.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) С този вот ЕП отчита факта,
че Дания е поискала помощ във връзка с 951 съкращения в 45 предприятия, извършващи
дейност по разделение 28 от NACE Rev. 2 („Производство на машини и оборудване“) в
региона Nordjylland по NUTS II. Заявлението отговаря на критериите за допустимост,
установени от Регламента за ЕФПГ. В своята резолюция ЕП приканва заинтересованите
институции да положат необходимите усилия, за да ускорят мобилизирането на средства
от ЕФПГ, припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза
процедура за приемане на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този
начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена
към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от
глобализацията и финансовата и икономическа криза, и подчертава ролята, която ЕФПГ
може да играе при повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    в писмена форма. – (RO) Комитетът на корабостроителните
асоциации в ЕС (CESA) счита, че световното търсене в корабостроителната промишленост
ще намалее до 2014 г. в резултат от глобалната финансова криза, като в бъдеще тази
промишленост ще се прехвърли в места с по-ниски разходи, най-вече в азиатски региони.
Като се има предвид липсата на европейска политика за подпомагане на корабостроителния
сектор, не се очаква равнищата на производство да се върнат на нивата, наблюдавани преди
началото на настоящата криза. В града, в който живея, Galaţi, предприятието за
корабостроителни и кораборемонтни работи Damen също се бори с последиците от
икономическата и финансова криза, като само през 2009 г. е съкратило 600 работници.
През 2010 г. се очаква да бъдат съкратени още 500 работници. Гласувах за резолюцията
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на Европейския парламент за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията (ЕФПГ), поискано от Дания за използване на 7 521 359 евро за
съфинансиране на програмата за подпомагане на 951 съкратени в региона Nordjylland в
периода 15 февруари 2009 г. – 14 ноември 2009 г. Съкращенията са направени в
45 дружества, занимаващи се с производството на машини и оборудване за
корабостроителния сектор.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) Това е въпрос за осигуряване на
подкрепа за предприятия в сектора за производство на машини и оборудване в регион от
средно равнище – Nordjylland. В този регион, разположен в североизточния край на North
Jutland, в периода 15 февруари – 14 ноември 2009 г. бяха съкратени 951 души от
45 предприятия. За да подкрепим повторното интегриране на тези работници на пазара на
труда, от Фонда се мобилизират 7 521 359 евро.

Доклад: Barbara Matera (A7-0269/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE),    в писмена форма. – (IT) През март тази година при гласуването
по доклада на г-н Böge имах възможност да обясня, че използването на Европейския фонд
за приспособяване към глобализацията като полезен инструмент за справяне с последиците
от икономическата и финансова криза е много ценна инициатива, осигуряваща практично
решение с оглед на финансовата криза. Оттогава бяха приети още няколко искания,
включително и това, което обсъждаме в момента. Според мен това е най-добрият показател
колко полезна е тази инициатива.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предвид факта, че Нидерландия
е поискала помощ за 512 случая на съкращения в NXP Semiconductors Netherlands, което
осъществява дейност в сектора на електрониката в регионите Гелдерланд и Айндховен по
NUTS II, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна с предложението на
Комисията и със съответните изменения, внесени от Парламента. Съгласна съм също така с
предложението на Комисията за източник на финансиране за алтернативни плащания за
неусвоени средства по ЕСФ, във връзка с мобилизирането на средства от ЕФПГ, след като
Европейският парламент често повтаряше, че ЕФПГ е създаден като отделен специфичен
инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно трябва да се определят
подходящи бюджетни функции за трансферите.

David Casa (PPE),    в писмена форма. – (EN) Европейският фонд за приспособяване към
глобализацията е важен структурен фонд в ЕС, който ни дава възможност да помагаме на
работници, които са били съкратени в резултат от промяната на глобалните тенденции.
Наложи се да осигурим достъп до този фонд за работниците в Нидерландия, които са
засегнати от съкращенията в сектора на електрониката. Предвид всичко това съм съгласен
с решенията, предложени от докладчика, и реших да гласувам в подкрепа на доклада.

Mário David (PPE),    в писмена форма. – (PT) Помощта за съкратените вследствие на
преструктуриране или преместване на производството работници трябва да бъде динамична
и гъвкава, за да се усвои бързо и ефективно. Предвид факта, че Нидерландия е поискала
помощ за 512 случая на съкращения в дружеството NXP Semiconductors Netherlands,
което осъществява дейност в сектора на електрониката в регионите Гелдерланд и Айндховен
по NUTS II, и в светлината на изложените от мен основателни причини в обяснението на
вота за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване на глобализацията за
испанския регион Каталония, гласувах в подкрепа на доклада.
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Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Отново сме изправени пред проблема за
закриване на основното производство в един град, в случая в Nijmegen, с утежняващото
ситуацията обстоятелство, че не се предвижда създаването на друго производство с подобен
потенциал за заетост.

Търсенето на резолюции, приети от Парламента, дава възможност да се разбере по-ясно
обхватът и степента на проблема в няколко европейски държави. Тези държави все още не
са показали, че са способни да се справят с липсата на координация и на интерес към
инвестициите и иновациите.

Тъй като не се прави нищо по въпроса, се безпокоя, че исканията за мобилизиране на фонда
ще се умножат и самият той ще се окаже недостатъчен за подпомагането на работниците,
които са станали жертва на внезапните и неочаквани промени в техните предприятия.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предвид ефектите от сегашната
глобална икономическа и финансова криза върху производствената дейност и специфичната
работа, извършвана в сектора на електрониката, трябва да се изготви спешна програма за
подпомагане на 512 работници, съкратени от дружеството NXL Semiconductors
Netherlands, в датските региони Гелдерланд и Айндховен. Заслужава си да се отбележи
регионалното и социалното влияние, което произтича от спада на дейността на структурната
единица в Nijmegen, в провинция Гелдерланд, в която то беше най-големият местен
работодател с най-голям брой работници без квалификация, които са работили в дружеството
десетилетия наред. Тази ситуация подчертава необходимостта от план за подпомагане на
възстановяването и преквалификацията на тези бивши служители, за да се насърчи
повторното им интегриране на пазара на труда. Бих искал да повторя предупреждението
за необходимостта от гарантиране на механизми за улесняване и ускоряване на
мобилизирането на ресурсите на Европейския фонд за приспособяване на глобализацията
(ЕФПГ) от европейските държави.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах за мобилизирането на
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на Нидерландия,
защото считам, че този инструмент е ценен ресурс за подкрепа на работниците, изпаднали
в затруднения в резултат от икономическата криза.

ЕФПГ беше създаден през 2006 г., за да осигури практическа подкрепа на съкратени
работници или по причини, свързани с промяна на местонахождението на техните
предприятия, или – след изменението от 2009 г., поради икономическата криза, за да се
подпомогне повторното им интегриране на пазара на труда. Днешното гласуване е посветено
на искането за предоставяне на помощ за 1590 работници от NXL Semiconductors
Netherlands, предприятие за електроника в регионите Гелдерланд и Айндховен, на
стойност 1 809 434 евро, финансирана от ЕФПГ.

В заключение, приветствам приемането на доклада, който показва, че ЕФПГ е полезен и
ефективен източник за справяне с безработицата, произтичаща от глобализацията и
икономическата криза.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма. – (ES) Гласувах в подкрепа на този доклад
относно използването на средства от Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията (ЕФПГ) и по-конкретно за 512 съкращения, извършени в предприятието
NXL Semiconductors Netherlands, извършващо дейност в сектора на електрониката в
регионите Гелдерланд и Айндховен по NUTS II. ЕФПГ предоставя допълнителна помощ на
работниците, пострадали от последиците от големите структурни промени в моделите на
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световната търговия и помага за повторното им интегриране на пазара на труда. Нидерландия
подаде заявление за финансиране от ЕФПГ за съкращенията, направени в автомобилния
сектор, което е в съответствие с регламента за фонда. Сега трябва да се гарантира, че ЕФПГ
подпомага повторното интегриране на съкратените работници на пазара на труда, въпреки
факта, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на
дружествата по силата на националното право или на колективни споразумения, нито
мерките за преструктуриране на дружества или отрасли.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предвид факта, че
Нидерландия е поискала помощ за 512 случая на съкращения в NXP Semiconductors
Netherlands, която осъществява дейност в сектора на електрониката по NUTS II в регионите
Гелдерланд и Айндховен, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна с
предложението на Комисията и със съответните изменения, внесени от Парламента.

Бих искала да подчертая като особено важно следното: (1) Европейският фонд за
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) подкрепя повторното интегриране на
съкратените работници на пазара на труда, без освобождаване от дейностите, които са
отговорност на дружествата; (2) в контекста на мобилизацията на ЕФПГ Комисията предложи
алтернативен източник за бюджетни кредити за плащания, различен от неизползваните
ресурси на Европейския социален фонд (ЕСФ), както беше поискано от Парламента; (3)
функционирането и добавена стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата
оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май
2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова
рамка за периода 2007–2013 г.; (4) предложението на Комисията включва информация
относно заявлението, като анализира критериите за допустимост и обяснява причините,
довели до одобрението му, което също отговаря на исканията на Парламента.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предвид факта, че Нидерландия е поискала
помощ за 512 случая на съкращения в NXP Semiconductors Netherlands, която осъществява
дейност в сектора на електрониката в регионите Гелдерланд и Айндховен по NUTS II,
гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласен с предложението на Комисията
и със съответните изменения, внесени от Парламента. Съгласен съм също така, че
предложението на Комисията, представено в обяснителния меморандум, трябва да включва
ясна и подробна информация относно заявлението, да анализира критериите за допустимост
и да обяснява причините за одобрението му в съответствие с исканията на Парламента

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Като има предвид, че
финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се
предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със Съвместната
декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието
по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по
отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ; като има предвид,
че Нидерландия е поискала помощ във връзка със случаи, засягащи 512 съкращения в NXL
Semiconductors Netherlands, предприятие, извършващо дейност в сектора на електрониката
в регионите по NUTS II Гелдерланд (Gelderland) и Айндховен (Eindhoven); като има предвид,
че заявлението отговаря на критериите за допустимост, определени от Регламента за ЕФПГ,
Европейският парламент отправя искане към заинтересованите институции да положат
необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; припомня
ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемане
на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя
еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане
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на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията и
финансовата и икономическа криза; подчертава ролята, която ЕФПГ може да играе при
повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    в писмена форма. – (RO) Гласувах в подкрепа на
резолюцията на Европейския парламент за мобилизиране на Европейския фонд за
приспособяване към глобализацията в отговор на отправеното искане от NL/NXP
Semiconductors в Нидерландия.

На 26 март 2010 г. Нидерландия поиска финансова помощ от ЕФПГ за 512 от общо
590 работници, съкратени от дружеството NXP Semiconductors, което осъществява
дейността си в сектора на електрониката в регионите Гелдерланд и Айндховен по NUTS II.
Общият брой на съкратените работници включва 425 мъже и 87 жени, сред които седем
работници със сериозни здравословни проблеми или с увреждания (1,3 %). Нидерландия
подчертава огромното влияние на тези съкращения, тъй като NXP Semiconductors е
най-големият промишлен работодател, осигуряващ работа на огромен брой
нискоквалифицирани работници, които работят в дружеството от десетилетия. Липсата на
възможности за работа в сродни предприятия в региона ще доведе до реални проблеми за
работниците с опит на специалисти в производството на полупроводници.

Мобилизирането на ЕФПГ е особено важно за повторното интегриране на съкратените
работници на пазара на труда. Аз обаче искам да насоча вниманието на Комисията и
държавите-членки към необходимостта от разработване на промишлена политика на ЕС,
която да бъде устойчива и да създава нови работни места.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) От 1 май 2009 г. обхватът на
Европейския фонд за приспособяване на глобализацията беше разширен. Той е предназначен
също така за подпомагане на работници, съкратени като пряк резултат от глобалната
финансова и икономическа криза. В регионите по NUTS II Гелдерланд и Айндховен в
Нидерландия бяха съкратени 512 работници от дружеството NXP Semiconductors
Netherlands. За подпомагането на тези работници се мобилизират 1 809 434 евро.

Доклад: Barbara Matera (A7-0271/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на този доклад,
който одобрява мобилизирането на 2,4 млн. евро от Европейския фонд за приспособяване
към глобализацията (ЕФПГ) за Португалия, чиято цел е да подпомогне съкратените работници
от Qimonda. Той идва след подаденото от Португалия през декември 2009 г. заявление за
мобилизиране на ЕФПГ. ЕФПГ е създаден, за да осигури допълнителна подкрепа за
работниците, засегнати от последиците от важни структурни промени в международната
търговия Пакетът за помощ от ЕФПГ има за цел да гарантира позициите на 839 работници,
съкратени от Qimonda, Португалия, в периода от 8 юни до 8 октомври миналата година.
Тази сума ще покрие следните мерки: признаване на умения, професионално обучение,
обучение и помощ за създаване на работни места, помощ за самостоятелно намиране на
работа и стимули за наемане на работа и придобиване на опит на работното място.
Следователно считам, че за нас е важно да направим всичко по силите си, за да ускорим
мобилизирането на ЕФПГ, като не забравяме поетия от европейските институции ангажимент
с цел да се гарантира бърз и опростен процес на одобряване на тези решения.

Regina Bastos (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията за
мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) на
стойност 2 405 671 евро за Португалия за 839 случая на съкращения, извършени в Qimonda
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Portugal S.A. в периода 8 юни – 8 октомври миналата година. Тези средства са предназначени
за подпомагане на работниците от Qimonda, които са били съкратени, чрез признаване на
умения, професионално обучение, обучение и подкрепа за създаване на предприятия,
осигуряване на помощ за самостоятелно намиране на работа и стимули за наемане на работа
и професионален опит, придобит на работното място. Това е вторият път, когато Португалия
подава заявление за мобилизиране на ЕФПГ за региона Norte. През 2009 г. бяха
мобилизирани 832 800 евро след направени съкращения в текстилния сектор. В заключение,
съжалявам, че португалското правителство не се е научило как да използва потенциала на
фонда. Докато работниците от нидерландското дружество NXP Semiconductors ще
получат 3534 евро на човек, а бившите датски работници от Nordjylland – по 7908 евро
на човек, бившите португалски работници от Qimonda ще получат едва по 2867 евро на
човек от помощта, която се предоставя от фонда.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предвид факта, че Португалия
е поискала помощ за 839 случая на съкращения в Qimonda S.A. – многонационално
дружество, което осъществява дейност в сектора на електрониката в региона Norte по NUTS
II, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна с предложението на Комисията
и с внесените от Парламента изменения. Съгласна съм също така с това, че функционирането
и добавената стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата оценка на
програмите, както и на редица други инструменти, създадени от междуинституционалното
споразумение от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на
многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г.

David Casa (PPE),    в писмена форма. – (EN) Европейският фонд за приспособяване към
глобализацията е важен структурен фонд в ЕС, който ни дава възможност да помагаме на
работници, които са били съкратени в резултат от промяната на глобалните тенденции. За
да бъде този фонд ефективен, е важно при необходимост достъпът до него да се осигури
своевременно и ефективно. Поради тези причини трябва да подкрепя заключенията на
докладчика и реших да гласувам в подкрепа на доклада.

Carlos Coelho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Непосредствената последица от закриването
на Qimonda във Vila do Conde беше, че броят на безработните в региона Norte в страната
се увеличи с още 1000. В този момент равнището на безработица в региона беше най-високо
за страната; в периода януари–октомври 2009 г. центровете за безработни в северния регион
отчитаха среден месечен поток от 22 000 безработни. След направените от дружеството
Qimonda Portugal S.A. съкращения на 17 декември 2009 г. беше отправено искане за
подпомагане за 839 съкратени работници.

Въз основа на извършената оценка Комисията стигна до заключението, че всички необходими
условия са изпълнени. Тя представи предложение за решение относно мобилизирането на
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за подкрепа на повторното
интегриране на тези работници – жертва на съкращенията, които са пряко следствие от
световната финансова и икономическа криза.

Ето защо подкрепям това решение, което разрешава мобилизирането на 2 405 671 евро от
общия бюджет на ЕС за 2010 г., за да се осигури финансова помощ в отговор на искането
на Португалия. Бих искал също така да подчертая необходимостта да се гарантира, че
предложението ще бъде прието бързо.

Mário David (PPE),    в писмена форма. – (PT) Европейският фонд за приспособяване към
глобализацията (ЕФПГ) – инициатива на председателя на Комисията, г-н Барозу, от 2005 г.,
след съобщението на Комисията, озаглавено „Европейските ценности в глобализирания
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свят“, сега има нов формат, който го прави по-прозрачен, с по-широки цели, включващи
последиците от сегашната криза, и очертава пътя към съкращаване на времето за достъп до
финансиране, което, надявам се, ще се случи сега.

Въпреки че гласувах в подкрепа на предложението, намирам за жалко, че португалското
правителство не знае как да се възползва от това финансиране от фонда, както направиха
други държави и което ясно личи от средствата за финансиране (на човек), които поискаха
от фонда, при анализиране на различните заявления.

Днес например се проведе гласуване по други искания за предоставяне на помощ от ЕФПГ,
които показаха, че докато бившите работници от нидерландското дружество
NXP Semiconductors ще получат по 3534 евро на човек, бившите датски служители от
Nordjylland ще получат по 7908 евро. Бившите португалски работници от Qimonda, които
отговарят на изискванията за помощ от фонда, ще получат едва по 2867 евро на човек. Тези
средства са предназначени за подпомагане на съкратените работниците от Qimonda чрез
признаване на умения, професионално обучение, обучение и подкрепа за създаване на
предприятия, осигуряване на помощ за самостоятелно намиране на работа и стимули за
наемане на работа и професионален опит, придобит на работното място.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на този доклад, който
одобрява мобилизирането на 2,4 млн. евро от Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията (ЕФПГ) за Португалия, чиято цел е да подпомогне съкратените работници
от Qimonda. Сумата от 2,4 млн.евро, която ще бъде мобилизирана, със сигурност няма да
е достатъчна за справяне с отрицателните ефекти от съкращенията, но ще помогне значително.
Мобилизирането трябва да бъде опростено и бързо и трябва да включва програми за
обучение, които допринасят за ефективната повторна интеграция на засегнатите работници
на пазара на труда.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Португалското дружество Qimonda, част от
водеща световна германска група, беше сочено в Португалия като пример за успех и като
водещо в своя сектор. То беше най-големият португалски износител и преди да станат
известни проблемите, довели до изпадането му в несъстоятелност, то се готвеше да инвестира
в нови технологии и имаше осигурено публично финансиране, за да се подпомогне
производството на слънчеви батерии. Работниците от Qimonda са висококвалифицирани
и имаха високо ниво на производителност, като нищо не подсказваше, че компанията ще
престане да бъде ефективна за толкова кратко време. През 2008 г. дружеството дори
оползотвори възможността да създаде още три завода в Португалия, всички разположени
в града Vila do Conde. Регионът Norte, където беше базирано дружеството Qimonda, по
принцип е промишлен и беше сериозно засегнат от затварянето на предприятия и от
безработицата. Възможността на Qimonda да привлича висококвалифицирани работници
в региона сега е компрометирана.

Надявам се, че работниците на Qimonda могат да извлекат достатъчно полза от
мобилизирането на фонда, както и че ще успеят отново да се интегрират напълно на пазара
на труда. Бих искал да изразя солидарността си с тях и техните семейства.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Закриването на фабриката
Qimonda във Vila do Conde влоши равнищата на безработица в северна Португалия. В този
случай бяха съкратени 900 работници, голяма част от които са с ниска образователна
степен: 36,6% от тях са получили само основно образование и едва 10,7% са с образование
над средно. Следователно си заслужава да се подчертае значението на този план за
подпомагане на 839 съкратени работници, за да се смекчи неблагоприятният ефект от
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тежката икономическа, финансова и социална криза, която регионът изпитва. Бих искал
също така да подчертая значението на мерки като удостоверяване на умения, професионално
обучение, инициативи за създаване на работни места и възможност за придобиване на нов
опит на работното място. От друга страна е жалко, че за две години това е второто заявление,
което Португалия подава в Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за
да получи пряка помощ за работниците в региона Norte. Изправено пред огромен брой
безработни и с разорени публични финанси в Португалия, наред с икономическата рецесия
през 2011 г. в резултат от приетите напоследък строги бюджетни ограничения,
правителството е длъжно да действа по-компетентно при събирането на тези средства, за
да предприеме конкретни мерки за подпомагане на безработните.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Парламентът одобри
мобилизирането на 2,4 млн. евро от Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията, насочени към подпомагане на съкратените работници от Qimonda, в
отговор на подаденото на 17 декември 2009 г. заявление от португалското правителство.
Това включва мобилизирането на сумата от общо2 405 671 евро от ЕФПГ за Португалия
и засяга 839 съкращения, направени в Qimonda, Portugal S.A. в периода 8 юни – 8 октомври
миналата година. Общите разходи за този пакет се оценяват на 3,7 млн. евро, от които
2,4 млн. евро, или 65 % от общите разходи, са поискани от ЕФПГ.

За съжаление Комисията и Съветът не можаха да се намесят, когато имаше възможност
дружеството да продължи да функционира, и да предотвратят съкращаването на работниците
от това многонационално дружество със седалище в Германия. Тази нищожна подкрепа за
безработните се отпуска едва сега – със закъснение.

Това е 16-то заявление, което ще се разглежда по бюджета за финансовата 2010 година, и
ще включи следните мерки: признаване на умения, професионално обучение, обучение и
помощ за създаване на работни места, помощ за самостоятелно намиране на работа и стимули
за наемане на работници и придобиване на опит на работното място.

Регионът Norte, в който са извършени съкращенията, вече получи одобрение за предоставяне
на помощ от ЕФПГ въз основа на предишно заявление, подадено през 2009 г. във връзка
със съкращенията в текстилния сектор. По този повод беше мобилизирана сумата от
832 000евро.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах за мобилизирането на
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на Португалия,
защото считам, че този инструмент е ценен ресурс за подкрепа на работниците, изпаднали
в затруднения в резултат от икономическата криза.

ЕФПГ беше създаден през 2006 г., за да осигури практическа подкрепа на съкратени
работници или по причини, свързани с промяна на местонахождението на техните
предприятия, или – след изменението от 2009 г., поради икономическата криза, за да се
подпомогне повторното им интегриране на пазара на труда. Днешното гласуване е посветено
на искането за предоставяне на помощ за 839 работници от предприятието за електроника
Qimonda Portugal, S.A., възлизаща на сумата от 2 405 671 евро, финансирана от ЕФПГ.

В заключение, приветствам приемането на доклада, който показва, че ЕФПГ е полезен и
ефективен източник за справяне с безработицата, произтичаща от глобализацията и
икономическата криза.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма. – (ES) Гласувах в подкрепа на този доклад
относно използването на средства от Европейския фонд за приспособяване към
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глобализацията (ЕФПГ), и по-конкретно за 839-те съкращения, извършени от в Qimonda
AG, многонационално дружество, развиващо дейност в сектора на електрониката, в регион
Norte по NUTS II. ЕФПГ предоставя допълнителна помощ на работниците, пострадали от
последиците от големите структурни промени в моделите на световната търговия, и помага
за повторното им интегриране на пазара на труда. Португалия подаде заявление за
финансиране от ЕФПГ за съкращенията, направени в автомобилния сектор, което е в
съответствие с регламента за фонда. Сега трябва да се гарантира, че ЕФПГ подпомага
повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда, въпреки факта, че
помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата
по силата на националното право или на колективни споразумения, нито мерките за
преструктуриране на дружества или отрасли.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предвид факта, че Португалия
е поискала помощ за 839 случая на съкращения в Qimonda S.A. – многонационално
дружество, което осъществява дейност в сектора на електрониката в региона Norte по NUTS
II, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна с предложението на Комисията
и с внесените от Парламента изменения.

Бих искала да подчертая като особено важно следното: (1) Европейският фонд за
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) подкрепя повторното интегриране на
съкратените работници на пазара на труда, без освобождаване от дейностите, които са
отговорност на дружествата; (2) в контекста на мобилизацията на ЕФПГ Комисията предложи
алтернативен източник за бюджетни кредити за плащания, различен от неизползваните
ресурси на Европейския социален фонд (ЕСФ), както беше поискано от Парламента; (3)
функционирането и добавена стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата
оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май
2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова
рамка за периода 2007–2013 г.; (4) предложението на Комисията включва информация
относно заявлението, като анализира критериите за допустимост и обяснява причините,
довели до одобрението му, което също отговаря на исканията на Парламента.

Miguel Portas (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Очевидно гласувам в подкрепа на
финансовото решение за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията (ЕФПГ) за съкратените работници от Qimonda в Португалия

На този етап е важно да се отбележи, че това решение дойде твърде късно и че средствата
ще стигнат в Португалия дори още по-късно – не преди ноември или началото на декември.
Нещата не биваше и не бива да се развиват по този начин. ЕФПГ може и трябва да бъде
организиран така, че да не се налага жертвите на колективни съкращения да чакат 17 месеца
за подкрепа, обявена за спешна, какъвто е случаят в момента.

Ако Европа продължи да бъде така любезна по отношение на финансовия капитал, тя не
може да бъде неучтива към жертвите на кризата.

Paulo Rangel (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предвид факта, че Португалия е поискала
помощ за 839 случая на съкращения в Qimonda S.A. – многонационално дружество, което
осъществява дейност в сектора на електрониката в региона Norte по NUTS II, гласувах в
подкрепа на резолюцията, защото съм съгласен с предложението на Комисията и с внесените
от Парламента изменения. Съгласен съм също така, че предложението на Комисията,
представено в обяснителния меморандум, трябва да включва ясна и подробна информация
относно заявлението, да анализира критериите за допустимост и да обяснява причините за
одобрението му в съответствие с исканията на Парламента.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Португалия е поискала
помощ във връзка със случаите на 839 съкращения в Qimonda AG, многонационално
дружество, развиващо дейност в сектора на електрониката, в регион Norte по NUTS II.
Подаденото заявление отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента
за ЕФПГ. Европейският парламент гласува в подкрепа на това, да се призоват
заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на
мобилизацията от ЕФПГ. Той припомня ангажимента на институциите да осигурят
безпроблемна и бърза процедура за приемане на решенията за мобилизиране на средства
от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална
подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в
резултат от глобализацията и финансовата и икономическа криза. Парламентът също
подчертава ролята, която ЕФПГ може да играе при повторното интегриране на съкратени
работници на пазара на труда.

Nuno Teixeira (PPE),    в писмена форма. – (PT) Европейският фонд за приспособяване
към глобализацията (ЕФПГ) е законодателен и бюджетен инструмент на ЕС, създаден да
осигурява допълнителна помощ на работници, засегнати от последиците от основните
промени в структурата на глобалната търговия. Предвид факта, че Португалия е поискала
помощ за 839 случая на съкращения в Qimonda S.A. – многонационално дружество, което
осъществява дейност в сектора на електрониката в региона Norte по NUTS II, одобрявам
приемането на доклада от Парламента. Надявам се, че помощта ще бъде предоставена
възможно най-динамично и ефективно, чрез опростен и бърз процес, така че да позволи на
засегнатите от съкращенията, предизвикани от глобализацията и икономическата и
финансова криза, да бъдат интегрирани повторно на пазара на труда.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) В многонационалното дружество
Qimonda S.A., което осъществява дейност в сектора на електрониката в региона от средно
равнище по NUTS II – Norte, бяха направени 839 съкращения в резултат от глобалната
финансова и икономическа криза. Мобилизираните 2 405 671 евро от Европейския фонд
за приспособяване към глобализацията ще се използват за финансиране на координиран
пакет от персонализирани услуги, който ще бъде допълнен от национални мерки и мерки,
предприети от дружеството.

Доклад: Barbara Matera (A7-0272/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    в писмена форма. – (ES) Подкрепям отпускането на
помощ в размер на 2 752 935 евро от Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията (ЕФПГ) за Каталония като допълнителна помощ за 1429 работници,
съкратени от 23 предприятия за производство на моторни превозни средства, ремаркета и
полуремаркета, в резултат на структурните промени в моделите на световната търговия.
Съкращенията се проведоха в рамките на период от девет месеца – от 23 февруари 2009 г.
до 22 ноември 2009 г.

Тази помощ трябва да бъде използвана за подпомагане на повторното интегриране на
съкратените служители на пазара на труда, които в 25 % от случаите нямат основно
образование или не са завършили училище, а в 40 % от случаите имат само основно
образование. От тях около 75 % са мъже и 25 % са над 55-годишна възраст. Помощта от
ЕФПГ при никакви обстоятелства не трябва да замества дейностите, които са отговорност
на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, както и
мерките за преструктуриране на предприятия или сектори. Както е посочено в доклада на
комисията по бюджети, ние ще трябва да получим разяснения защо 23 % от работниците
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не са включени в кампанията за профилиране и да разберем какво конкретно се предлага
на тези работници.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT)Предвид факта, че Испания
отправи искане за помощ във връзка с 1429 случая на съкращения в 23 предприятия,
извършващи дейност по разделение 29 от NACE Revision 2 („Производство на автомобили,
ремаркета и полуремаркета“) в региона Каталония по NUTS II, гласувах в подкрепа на
резолюцията, защото съм съгласна с предложението на Комисията и с измененията към
него, внесени от Парламента. Съгласна съм също така, че трябва да се гарантира, че
Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) подкрепя повторното
интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда и бих искала отново да
заявя, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на
дружествата по силата на националното право или на колективни споразумения, нито да
финансира преструктуриращите се дружества или отрасли.

Mário David (PPE),    в писмена форма. – (PT) Финансовата помощ, дадена на работниците,
засегнати от съкращенията в резултат от глобализацията, трябва да се извършва за всеки
отделен случай и има за цел тяхното повторно интегриране на пазара на труда. Следователно
е важно да се подчертае, че тази помощ не е заместител на дейностите, които нормално са
отговорност на дружествата, нито е предназначена за финансиране и преструктуриране на
дружествата. Във връзка с това общото изявление от тристранната среща на институциите
подчерта колко е важно да се гарантира, че процедурите за приемането на решения за
мобилизация на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) са
възможно най-опростени и бързи. Като се има предвид, че Испания отправи искане за помощ
във връзка с 1429 случая на съкращения в 23 предприятия, извършващи дейност в регион
Каталония, гласувах в подкрепа на този доклад.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на доклада за
мобилизация на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Cataluña
automoción/Spain, тъй като той ще позволи да се даде допълнителна помощ на каталонските
работници, засегнати от последиците от големите структурни промени в световната
икономика, както и за повторното им интегриране на пазара на труда.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Когато мисля за кризата, засегнала този сектор,
си спомням, че чух бившият премиер на Испания, Хосе Мария Аснар, да разказва как
бившият президент на САЩ, Джордж Буш, се изненадал, като научил, че основният износ
на Испания не са селскостопанските продукти, а автомобилите. Това беше положителен
знак, че старите стереотипи на икономиките в югозападна Европа вече не се прилагат.

За съжаление, усилията за модернизиране на испанската промишленост, предприети
по-конкретно от управлението на Народната партия, срещнаха сериозни затруднения с тази
световна криза. Спадът в търсенето на автомобили в ЕС е много сериозен и продукцията
през второто тримесечие на 2009 г. намаля с почти 40 % – ситуация, която застрашава дори
повече работни места – не само в Испания, но и в ЕС.

Тези трудности будят у мен безпокойство и се надявам испанската икономика да предприеме
адекватни действия в отговор на кризата, като този фонд е само част от тях.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предложеният план за помощ
за 1429 бивши работници от 23 производители на моторни превозни средства, ремаркета
и полуремаркета в региона Каталония, Испания, спешно се нуждае от техническо и
професионално развитие за голям брой европейци, пряко засегнати от настоящата световна
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икономическа и финансова криза. Почти 25 % от работниците, попадащи в обхвата на този
план, са необразовани или са напуснали системата на образованието преждевременно, а
над 40 % от работниците имат само основно образование. Ниското ниво на образование и
подготовка сред работната сила в ключови сектори на производството в Европа са голям
проблем в светлината на целите на стратегията „Европа 2020“. За да поддържаме устойчив,
интелигентен и приобщаващ растеж, трябва да разполагаме със стратегия, която да осигури
по-добра ефективност и рентабилност на ресурсите, с които разполагат държавите-членки
и европейското общество, например като Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията (ЕФПГ). Що се отнася до ЕФПГ, тази година бяха използвани едва малко
над 10 % от предвидените в бюджета 500 млн. евро, което е неприемливо предвид степента
на безработица в Европа и нарасналите затруднения при намиране на нова работа.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах за мобилизирането на
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на Испания,
защото считам, че този инструмент е ценен ресурс за подкрепа на работниците, изпаднали
в затруднения в резултат от икономическата криза.

ЕФПГ беше създаден през 2006 г., за да осигури практическа подкрепа на съкратени
работници или по причини, свързани с промяна на местонахождението на техните
предприятия, или – след изменението от 2009 г., поради икономическата криза, за да се
подпомогне повторното им интегриране на пазара на труда. Приетият днес доклад се отнася
до молбата за финансиране, подадена от Испания за 1429 работници от 23 фирми за
производство на моторни превозни средства на стойност 2 752 935 евро.

Накрая, трябва да изтъкна, че днешният вот по четирите доклада, свързани с мобилизацията
на ЕФПГ за осигуряването на приблизително 14 млн. евро, показва, че фондът е един полезен
и ефективен ресурс за борба с безработицата, дължаща се на глобализацията и
икономическата криза.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма. – (ES) Гласувах в подкрепа на този доклад
за използването на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
(ЕФПГ) за независимата общност Каталония, и по-специално за 1429 случая на съкращения,
извършени в 23 предприятия, извършващи дейност по разделение 29 от NACE Revision 2
(„Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) в региона Каталония по NUTS
II. ЕФПГ предоставя допълнителна помощ за работниците, пострадали от последиците от
големите структурни промени в моделите на световната търговия, и помага за повторното
им интегриране на пазара на труда. Испания подаде заявление за финансиране от ЕФПГ за
съкращенията, направени в автомобилния сектор, които са в съответствие с регламента за
фонда. Сега трябва да се гарантира, че ЕФПГ подпомага повторното интегриране на съкратени
работници на пазара на труда, въпреки факта, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества
дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или на
колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT)Предвид факта, че Испания
отправи искане за помощ във връзка с 1429 случая на съкращения в 23 предприятия,
извършващи дейност по разделение 29 от NACE Revision 2 („Производство на автомобили,
ремаркета и полуремаркета“) в региона Каталония по NUTS II, гласувах в подкрепа на
резолюцията, защото съм съгласна с предложението на Комисията и измененията към него,
които бяха внесени от Парламента.

Бих искала да подчертая като особено важно следното: (1) Европейският фонд за
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) подкрепя повторното интегриране на
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съкратените работници на пазара на труда, без освобождаване от дейностите, които са
отговорност на дружествата; (2) в контекста на мобилизацията на ЕФПГ, Комисията предложи
алтернативен източник за бюджетни кредити за плащания, различен от неизползваните
ресурси на Европейския социален фонд (ЕСФ), както беше поискано от Парламента; (3)
функционирането и добавена стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата
оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май
2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова
рамка за периода 2007–2013 г.; (4) предложението на Комисията включва информация
относно заявлението, като анализира критериите за допустимост и обяснява причините,
довели до одобрението му, което също отговаря на исканията на Парламента.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Испания отправи искане
за помощ по отношение на 1429 случая на съкращения в 23 предприятия, извършващи
дейност по разделение 29 от NACE Revision 2 („Производство на автомобили, ремаркета
и полуремаркета“) в региона Каталония по NUTS II. Подаденото заявление отговаря на
критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ. Като каталонец се радвам,
че Парламентът се съгласи да призове заинтересованите институции да положат
необходимите усилия, за да ускорят мобилизирането на средства от ЕФПГ, и припомни
ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемане
на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя
еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане
на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията и
финансовата и икономическа криза. Парламентът също подчертава ролята, която ЕФПГ
може да играе при повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    в писмена форма. – (RO) През януари 2010 г. Испания
отправи искане за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
(ЕФПГ) по отношение на съкращения, извършени в 23 предприятия в регион Каталония,
ангажирани в производството на моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета.
Гласувах за резолюцията на Европейския парламент за мобилизацията на ЕФПГ за отпускане
на помощ на съкратените работници. Съкращенията бяха направени на фона на финансовата
и икономическа криза, предизвикана от безпрецедентния спад на търсенето на автомобили
в Испания и в световен мащаб.

В периода от февруари до ноември 2009 г. бяха съкратени 2330 работници само от региона
Каталония, като 75 % от тях са мъже, а близо 25 % са на възраст над 55 години. Подкрепям
предоставянето на помощ на съкратените работници, както и обучението им, за да може
да си осигурят нови работни места за възможно най-дълъг период от време.

Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) Това мобилизиране на Европейския
фонд за приспособяване към глобализацията ще бъде от полза за 1429 работници в сектора
на производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета в испанския регион Каталония.
Комисията предложи в този конкретен случай сумата от 2 752 935 евро да бъде
мобилизирана от фонда, за да подкрепи повторната интеграция на пазара на труда на
бившите работници от общо 23 предприятия, тъй като заявлението, което беше допълнено
с още информация през април, отговаря на условията за финансово участие от Европейския
фонд за приспособяване към глобализацията.
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Доклади: Barbara Matera (A7-0270/2010, A7-0269/2010, A7-0271/2010,
A7-0272/2010)

Peter Jahr (PPE),    в писмена форма. – (DE) Много съм доволен, че днес Европейският
парламент реши да подкрепи доста хора, сериозно засегнати от глобализацията. Европейските
средства обаче трябва да бъдат осигурени бързо и без бюрокрация, за да може тези хора да
си намерят нова работа час по-скоро. Това е важен и осезателен принос на Европейския
съюз, който ясно ще им покаже, че ЕС желае и е в състояние да помогне на хората при
извънредни ситуации. Ние обаче трябва да положим всички усилия, за да насочим
глобализацията в правилната посока. Ето защо е важно, че Европейският съюз подкрепя
условия за справедлива конкуренция в областта на международните икономически
отношения. Това ще даде възможност недостатъците в някои сектори да бъдат премахнати
още в самото начало.

Crescenzio Rivellini (PPE),    в писмена форма. – (IT) Бих искал да поднеса моите
поздравления за отлично свършената работа от г-жа Matera. Днес подкрепих четирите
искания за финансиране на работници, загубили своята работа в Испания, Дания,
Нидерландия и Португалия. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията
(ЕФПГ) беше създаден през 2006 г. с таван от 500 млн. евро, за да помогне на безработни
за намиране на нова работа, за финансиране на специфични курсове за обучение, за
подпомагане на работниците да създадат собствени предприятия и за осигуряване на
временен допълнителен доход под формата на помощи за мобилност, помощи за търсене
на работа и обучение и повторна интеграция на пазара на труда.

ЕФПГ демонстрира добра гъвкавост и оказва помощ при конкретни случаи в много региони
на Европа. Ние обаче трябва да направим каквото е необходимо, за да ускорим
мобилизирането на този инструмент, особено с оглед на положителната му роля при
справянето с икономическата криза.

Доклад: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Приветствам този доклад, в който се
организира изпълнението на конвенцията, и препоръките, приети от Комисията по риболова
в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC), като позволява приемането на
мерки за контрол и правоприлагане за всички риболовни кораби, които се използват, или
са предназначени да бъдат използвани за риболовни дейности като риболовни ресурси.
Някои от тези разпоредби бяха включени в законодателството на ЕС чрез регламентите и
квотите относно годишния общ допустим улов (ОДУ) и позицията на докладчика следва
да бъде подкрепена по отношение на отхвърлянето на този метод от миналото, тъй като
законодателството става объркано и има отрицателно въздействие върху доверието в ЕС.
Най-високият приоритет трябва да бъде отдаден на изпълнението на мерки от страна на
регионални риболовни организации (RFO) за борба с незаконния риболов, така че системата
за контрол и правоприлагане, приета от тази конвенция, следва да бъде бързо приложена
в правото на ЕС, като бъде информиран Парламентът всеобхватно и своевременно за всички
етапи на преговорите с регионалните рибарски организации (RFO), като се гарантира, че
наблюдатели от тази институция присъстват на преговорите.

Vito Bonsignore (PPE),    в писмена форма. – (IT) Бих искал първо да изкажа моите
поздравления към докладчика. Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като съм съгласен, че
схемата за контрол и правоприлагане, приета от Конвенцията за бъдещо многостранно
сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан,
трябва да бъде транспонирана в правото на ЕС. Като цяло приветствам новите правила
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относно контрола на кораби, които извършват незаконен и недеклариран риболов, тези
правила са предмет на доклада, който току-що приехме.

Също така съм съгласен с новата система за държавен пристанищен контрол, която затваря
европейските пристанища за разтоварване и трансбордиране на замразена риба, законността
на което не е била проверена от държавата на флага на чуждестранния риболовен кораб.
Считам обаче, че когато тези промени се транспонират, някои компромисни решения ще
трябва да бъдат оценени и всички корекции да бъдат извършени, при условие че се считат
за осъществими по отношение на самата конвенция. Накрая, сигурен съм, че транспонирането
може да бъде постигнато по-бързо и ефикасно, ако Парламентът бъде постоянно информиран
за всички етапи на преговорите, като се гарантира, че наблюдатели от Парламента седят на
масата на преговорите.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    в писмена форма. – (PT) От жизненоважно значение
за Европейския съюз е да установи система на ЕС за предотвратяване, възпиране и премахване
на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Предложените правила следва да
включват мерки, които определят възможностите за риболов и свързаните с тях условия
във водите на ЕС, както и за риболовните кораби на ЕС във води, които подлежат на
ограничения на улова. От решаващо значение е, че това е в съответствие с целите на общата
политика в областта на рибарството (ОПР) и допринася за устойчиво развитие.

Lara Comi (PPE),    в писмена форма. – (IT) В методологически план е правилно да се
преразгледа и актуализира съдържанието на конвенциите, както беше направено в този
случай. Същевременно обаче е уместно да се постави под въпрос ролята на Парламента в
настоящото преразглеждане. Освен формалните въпроси функционирането на органи,
свързани с институциите на ЕС, трябва да бъде постоянно наблюдавано, за да се гарантира,
че те са ефикасни, ефективни, актуални и способни да реагират на предизвикателства, които
могат да се променят, след като съответното споразумение е било подписано.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно
система за контрол и правоприлагане, приложима към зоната на Конвенцията за бъдещо
многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на
Атлантическия океан (NEAFC), тъй като тя въвежда нова схема от мерки за наблюдение и
правоприлагане, за да се гарантира опазването и балансираното използване на риболовните
ресурси в региона. По-специално, схемата включва наблюдението на кораби, които
извършват незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов и система за наблюдение, което
да се извършва от държавата на пристанището, където се разтоварват рибните продукти.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предвид значението на рибарството за Европа
(както като икономическа дейност, която създава работни места и богатство, така и за ролята
му в изхранването на хората), следва винаги да разглеждаме много внимателно всеки
регламент, с който се цели да бъдат наложени нови и по-строги задължения на европейските
рибари.

Настоящото предложение има за цел да се актуализират правилата на ЕС, които транспонират
системата за наблюдение и правоприлагане, приета от Конвенцията за бъдещо многостранно
сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан
(NEAFC). Такива мерки имат за цел основно да насърчат спазването от страна на кораби на
държави, които не са договарящи страни, на правилата на конвенцията и да включат нова
система за наблюдение от страна на държавата-членка за пристанището. По този начин не
се позволява на замразена риба, чиято законност не е потвърдена, да бъде разтоварена в
европейски пристанища.
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Освен това установява нови мерки, които включват наблюдението на кораби, които
извършват незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов. Считам, че тези мерки в крайна
сметка ще служат за защита на европейските рибари срещу въвеждането на риба, която не
е в съответствие с правилата на ЕС, на европейския пазар, и това е нещо, което би трябвало
да бъде приветствано.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на този
документ, тъй като считам, че системата за наблюдение и правоприлагане, приета от
Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в
североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC), трябва да бъде включена в правото
на ЕС. Сред новите правила бих искал да посоча наблюдението на незаконни и
недекларирани риболовни кораби, наред с новата система за държавен пристанищен контрол,
която ефективно затваря европейските пристанища за разтоварване и трансбордиране на
замразена риба, чиято законност не е била проверена от държавата на флага на риболовните
кораби, които са под флага на друга договаряща страна. През 2007 и 2008 г. Парламентът
не беше представен на годишната среща на Организацията по риболова в северозападната
част на Атлантическия океан (NAFO). Ето защо не мога да не отбележа, че в светлината на
Договора от Лисабон Парламентът следва да бъде представен в бъдещите обсъждания
относно международните конвенции по този въпрос.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Предложената система за наблюдение
включва разпоредби за насърчаване на спазването на мерките за опазване и правоприлагане
за кораби на държави, които не са договарящи страни, като по този начин се гарантира
пълно спазване на мерките за опазване и управление, приети от Конвенцията за бъдещо
многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на
Атлантическия океан NEAFC). Следователно тя се отнася до попълване на пропуските в
системата за наблюдение, по-специално, по отношение на незаконния, недеклариран и
нерегулиран риболов, и затова получава нашето съгласие.

В доклада се счита, че държавите-членки, чиито кораби имат разрешение за риболов в
регулаторната зона на NEAFC, следва да въведат в действие подходящи средства за инспекция
в рамките на тази система. Важно е да се подчертае, че наблюдението на риболова днес
поставя по-големи изисквания към държавите-членки, било то в рамките на общата политика
в областта на рибарството (ОПР) или в обхвата на регионалните риболовни организации.

Ето защо считаме, че е препоръчително да се преразгледат финансовите ресурси, отпуснати
за наблюдение, по-специално, по отношение на максималния процент съфинансиране,
предвиден в регулирането на финансовите мерки на ОПР за придобиването, развитието
и/или модернизирането на оборудването за контрол от държавите-членки. Поради тази
причина предложихме да се повиши текущата ставка от 50% на 75%, като се вземе предвид
продължаващия процес на преразглеждане на настоящия регламент.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    в писмена форма. – (GA) Конвенцията за бъдещо
многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на
Атлантическия океан, по която Общността и ЕС вече са договарящи се страни, е влязла в
сила през 1982 г.

Целта на конвенцията е да гарантира дългосрочното опазване и максимално използване на
риболовните ресурси в североизточните части на Атлантическия океан, в интерес на
обществото, устойчивостта и околната среда. Могат да бъдат въведени мерки за контрол и
изпълнение, за да се гарантира, че конвенцията и препоръките, приети от Комисията по
риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC), са приведени в действие.
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Те се отнасят до всички риболовни кораби, използвани за риболовни дейности, свързани
с риболовни ресурси, както е посочено в конвенцията.

Целта на предложението е да се актуализира законодателството на Съюза. През 2006 г.
Комисията по риболова в североизточната част на Атлантическия океан прие нова схема за
подобряване на наблюдението и изпълнението на нейните препоръки. Друга промяна е
включването на нова система за държавен пристанищен контрол, която не позволява
разтоварването на замразена риба на европейските пристанища, законността на която не е
била проверена от държавата на флага на чуждестранния кораб. Има нови съответни мерки
във връзка с контрола на кораби, които участват в незаконен, недеклариран и нерегулиран
риболов.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на доклада относно
предложението за регламент за определяне на схема за контрол и правоприлагане в зоната,
обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова
в североизточната част на Атлантическия океан, която ЕС е подписал, тъй като считам, че
тази схема трябва да бъде включена в правото на ЕС. През 2006 г. Комисията по риболова
в североизточната част на Атлантическия океан прие нова схема, която цели подобряване
на контрола и правоприлагането на нейните препоръки, като след това Европейският съюз
и Европейският парламент се обявиха в подкрепа на приемането на тези препоръки.
По-специално, е налице силна подкрепа за новите разпоредби за въвеждане на система за
държавен пристанищен контрол, която затваря европейските пристанища за разтоварване
и трансбордиране на замразена риба, чиято законност не е била проверена от органите на
въпросната държава. Накратко, тази поредица от препоръки адаптира предишната схема
към настоящите изисквания и следователно считам, че ще бъде полезно да бъде
транспонирана незабавно.

Marisa Matias (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Борбата срещу незаконния,
недеклариран и нерегулиран риболов е от решаващо значение, за да се запази устойчивостта
на риболовните ресурси, както и да се гарантира по-голяма справедливост и равенство при
разпределяне на благата. Самото съществуване на рибарската общност зависи от тези условия.

Контролът на всички риболовни кораби, използвани или предназначени да бъдат използвани
за риболовни дейности в областите, определени от конвенцията, както и мерките за
правоприлагане, са изключително важни в това отношение. Настоящият доклад се насочва
в тази посока. Ние всички трябва да участваме в това усилие и да го развием допълнително.
Предотвратяването, възпирането и премахването на незаконния, недеклариран и нерегулиран
риболов трябва да бъде приоритет на общата политика в областта на рибарството.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма. – (ES) Европейският парламент многократно
е подчертавал, че трябва да се даде пълен приоритет на мерките за борба с незаконния,
недеклариран и нерегулиран риболов, прилагани от регионалните риболовни организации
(RFO). Следователно докладчикът счита, че схемата за контрол и правоприлагане, приета
от Комисията по риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC),
трябва незабавно да бъде включена в правото на ЕС. Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета
за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на
незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (Регламент относно ННН риболов) влезе
в сила на 1 януари 2010 г. В Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета относно разрешения
за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността
и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността се установява, че риболовните
кораби на ЕС са задължени да притежават разрешително за риболов, за да извършват
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риболовни дейности извън водите на ЕС. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада на г-жа
Fraga, тъй като считам, че съществува необходимост от контрол на незаконния, недеклариран
и нерегулиран риболов.

Alexander Mirsky (S&D),    в писмена форма. – (LV) Сътрудничеството в областта на
риболова в североизточната част на Атлантическия океан означава преди всичко справедливи
квоти за всички участници в процеса. Правното основание, което се въвежда, за да се прилага
за всички участници, трябва да се основава на логиката. Никой не трябва да има
изключителни права да експлоатира риболовните ресурси на Атлантическия океан. Гласувах
„за“ с надеждата, че законодателството ще предостави равни възможности и равни
задължения за всички нарушения на улова, като няма да има нито фаворити, нито аутсайдери,
както често се случва, когато законодателство се изготвя в полза на интересите на големите
държави на ЕС.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма – (DE) Растежът на доходите и подобряването
на инфраструктурата водят и до по-висока консумация на риба в развиващите се държави.
Количествата уловена риба вече нарастват ежегодно и следователно ще продължават да
нарастват. Проучванията показват, че увеличаването на запасите от риба в океаните и
вътрешните водоеми е основно в резултат на аквакултурата. Все повече големи флотове се
използват за улов на риба от все по-малки запаси. За да се ограничи безмилостният
прекомерен риболов, е важно да се въведе схема за контрол и правоприлагане. Докладите
от рибари, които са държани в плен в открито море като работници и са извършвали огромна
работа за изключително ниско заплащане в условия близки до робството, също са причина
за безпокойство. Ако искаме нашите потомци да познават вкуса на рибата, контролът е от
съществено значение. Въпреки това разумно е да се направи поне частична ренационализация
на политиката в областта на рибарството, за да бъдат подробно разгледани регионалните
проблеми. Гласувах с оглед на това.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    в писмена форма. – (PL) В доклада се посочва
Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в
североизточната част на Атлантическия океан, която влезе в сила на 17 март 1982 г.
Комисията по риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC) беше
създадена, за да се гарантира контрола върху препоръките, определени в настоящия документ.

В доклада се подчертава значението да се приемат необходимите мерки, за да се гарантира
контролът и правоприлагането на разпоредбите, приложими за всички риболовни кораби,
използвани за риболовни дейности, свързани с риболовни ресурси в областите, посочени
в конвенцията. Основният въпрос е да се въведат мерки в тази област за борба с незаконен,
недеклариран и нерегулиран риболов, прилагани от регионалните риболовни организации
(RFO). Ето защо е необходимо приоритетно да се промени схемата за контрол и
правоприлагане, приета от Комисията по риболова в североизточните части на Атлантическия
океан (NEAFC), която следва да бъде транспонирана в правото на ЕС възможно най-скоро.

Докладчикът също така подчертава, че е важно да се гарантира, че риболовните кораби на
ЕС са задължени да притежават разрешително за риболов извън водите на Европейския
съюз. Настоящият доклад ще ни позволи да запълним празнотите, които съществуват до
момента по отношение на законодателните разпоредби относно флотовете на Европейския
съюз, което ще повиши доверието в Европейския съюз в тази област и ще допринесе за
борбата срещу незаконния риболов.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предложението за регламент
на Парламента и Съвета за създаване на система за контрол и правоприлагане в зоната,

19-10-2010Разисквания на Европейския съюз -BG88



обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова
в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC), е от първостепенно значение с
оглед на актуализирането на разпоредбите на ЕС относно прилагането на системата за
контрол и правоприлагане, приета от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество
в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC).

Подобно на други случаи, в които препоръките на регионалните риболовни организации
(RFO) са включени в закона за рибарството на ЕС, с настоящия документ също така се цели
засилване на контрола за борба с незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов,
премахване на евентуални празноти и защитаване на принципите на общата политика в
областта на рибарството (ОПР) за устойчив риболов в и извън водите на ЕС.

Освен това считам, че в текста, който беше договорен и гласуван днес, се защитават
прерогативите на Парламента съгласно обикновената законодателна процедура и са включени
необходимите промени, произтичащи от член 290 и член 291 от Договора за
функционирането на ЕС.

Поради всички тези причини гласувах в подкрепа на предложението.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Конвенцията за бъдещо
многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на
Атлантическия океан, по която ЕС е договаряща страна, е одобрена с Решение 81/608/ЕИО
на Съвета и влязла в сила на 17 март 1982 г. Могат да бъдат приети мерки за контрол и
правоприлагане, за да се гарантира, че конвенцията и препоръките, приети от Комисията
по риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC), се изпълняват. Те
са приложими за всички риболовни кораби, използвани за риболовни дейности, свързани
с риболовни ресурси в областите, посочени в конвенцията.

Целта на предложението е да актуализира законодателството на ЕС чрез транспониране на
схемата за контрол и правоприлагане на Конвенцията за бъдещо многостранно
сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан
(NEAFC). За да се позволи прилагането на новата схема на NEAFC, предложението предвижда
последващата отмяна на Регламент (ЕО) № 2791/1999 на Съвета от 16 декември 1999 г.,
който е приложил първата схема, приета от NEAFC през 1998 г.

Oreste Rossi (EFD),    в писмена форма. – (IT) Подкрепям този доклад, тъй като, въпреки
че Европа е ограничила и дори забранила улова на редица видове риба, има голям брой
риболовни кораби, които не само ловят защитени риби, но дори не спазват директивите
на ЕС относно защитата на работниците.

Приемането на този доклад означава, че новите препоръки, които са влезли в сила между
2007 г. и 2010 г., стават закон, а тяхното транспониране е важен инструмент както в борбата
срещу незаконния риболов, така и за предотвратяване на правен вакуум за флотовете на ЕС.
Друг положителен факт е въвеждането на нова система за контрол, която ще затвори
европейските пристанища за разтоварване на замразена риба със съмнителен или незаконен
произход.

Препоръка: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) Предвид значението на конвенцията
за подпомагането на консултациите, сътрудничеството, оптималното използване, разумното
управление и опазването на риболовни ресурси в северозападната част на Атлантическия
океан, както и насърчаване на международното сътрудничество, за да се подобри устойчивото
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управление на морските ресурси, основаващо се на научноизследователска дейност,
изменението, представено тук, е от съществено значение, тъй като то изцяло преразглежда
конвенцията с цел съответствие с други регионални конвенции и международни инструменти
и включването на съвременни концепции, свързани с управлението на риболова. Сред
положителните мерки се открояват следните: опростяване на структурата на конвенцията,
модернизация на вноските към бюджета в съответствие с принципа „потребителят плаща“
отнасящ се до договарящите се страни, ново определение на задължения и преглед на
процеса на вземане на решения и решаване на спорове по отношение на последното. Тези
подобрения са от решаващо значение като начин за насърчаване на общата политика в
областта на рибарството (ОПР) в бъдеще.

Edite Estrela (S&D),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на препоръката относно
предложението за решение на Съвета относно приемането на изменението на Конвенцията
за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на
Атлантическия океан, от името на Европейския съюз, тъй като измененията допринасят
положително за преформулиране на вътрешната структура и преразпределението на
правомощията в Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия
океан.

Считам обаче, че с оглед на Договора от Лисабон Европейският парламент следва да бъде
представен в бъдещи разисквания относно международните конвенции.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Предвид значението на рибарството за Европа
(както като икономическа дейност, която създава работни места и богатство, така и заради
ролята му в изхранването на хората), следва винаги да разглеждаме много внимателно всеки
регламент, с който цели да се наложат нови и по-строги задължения на европейските рибари.
В този случай обаче имаме предложение за изменение, което засилва възможностите за
риболов за Европейския съюз съгласно Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество
в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан, което следва да се
приветства. Ето защо гласувах в подкрепа.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на настоящия
документ, тъй като считам, че системата за контрол и правоприлагане, приета от Конвенцията
за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на
Атлантическия океан, трябва да бъде включена в правото на ЕС. Сред новите правила бих
искал да посоча контрола на незаконните и недекларирани риболовни кораби, както и
новата система за държавен пристанищен контрол, която ефективно затваря европейските
пристанища за разтоварване и трансбордиране на замразена риба, чиято законност не е
била проверена от държавата на флага на риболовните кораби, които са под флага на друга
договаряща страна. През 2007 г. и 2008 г. Парламентът не беше представен на годишната
среща на Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан
(NAFO). Ето защо не мога да не отбележа, че с оглед на Договора от Лисабон Парламентът
следва да бъде представен в бъдещи обсъждания относно международните конвенции в
тази област.

João Ferreira (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Основната цел на Организацията по
риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) е да допринесе за
устойчивото управление и опазването на риболовни ресурси в зоната на Конвенцията на
NAFO въз основа на сътрудничество между държавите.

Подкрепяме и оценяваме принципа на международно сътрудничество и взаимодействие в
тази област, който почива на здрава научна основа. Считаме, че изменението на конвенцията,
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прието през 2007 г. и 2008 г., в съответствие с тези цели и с цел удовлетворяване на други
регионални конвенции и международни инструменти, както и включването на съвременни
концепции за управление на риболова, следва да бъде подкрепено.

Не можем обаче да не подчертаем достойното за съжаление забавяне да бъде призоваван
Парламентът да се произнесе по този въпрос. Действително предложението на Комисията
за транспониране в правото на ЕС е от 8 март 2010 г., така че са изминали повече от две
години, преди документът да бъде изготвен и Парламентът да бъде в състояние да го изслуша.

В бъдеще по-навременното включване и участие могат да се окажат от жизненоважно
значение и в идеалния случай биха съпътствали самите преговорните процеси.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),   в писмена форма. – (GA) Конвенцията за бъдещо
многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на
Атлантическия океан е подписана на 24 октомври 1978 г. в Отава и влиза в сила на 1 януари
1979 г.

Основната цел на Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия
океан (NAFO) оттогава е да участва в консултации и да сътрудничи, за да се постигне
максимално използване на риболовните ресурси в защитената територия, да съхранява и
управлява правилно тези ресурси, както и да насърчава ново мислене за международно
сътрудничество с оглед на подобряване на устойчивото управление на морските ресурси в
открито море.

На годишните срещи на NAFO през 2007 и 2008 г. договарящите се страни по Конвенцията
приеха „Изменението към Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта
на риболова в северозападната част на Атлантическия океан“. Изменението води до
значителна промяна в конвенцията, като я привежда в по-голямо степен в съответствие с
други регионални конвенции и международни инструменти и взема предвид съвременните
концепции, свързани с управлението на риболова. Следователно изменението допринася
значително за ефективността на структурата на организацията.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма. – (ES) Конвенцията за бъдещо многостранно
сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан е
подписана на 24 октомври 1978 г. в Отава и влиза в сила на 1 януари 1979 г. след
депозирането на инструментите за ратификация, приемане и одобрение от страна на седемте
договарящи се страни при правителството на Канада. Основната цел на Организацията по
риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) е да допринася, чрез
консултации и сътрудничество, за оптималното използване, разумното управление и
съхраняване на рибните ресурси в областта, включена в Конвенцията NAFO, както и да
насърчава идеи за международното сътрудничество, за да се подобри устойчивото управление
на океанските морски ресурси съгласно научните принципи. Договарящите се страни по
конвенцията приеха Изменение към Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество
в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан на годишното
събрание на NAFO през 2007 г. (версия на английски език) и през 2008 г. (версия на
френски език). Изменението е едно цялостно преразглеждане на конвенцията, с което се
цели главно привеждането й в по-голяма степен в съответствие с други регионални конвенции
и международни инструменти и включването на съвременни концепции, свързани с
управлението на риболова, ето защо гласувах в негова подкрепа.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Вече обмисляхме оптималното използване
и рационалното управление за съхраняване на рибните ресурси преди повече от 30 години.
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Сега разпоредбите на Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия
океан (NAFO) трябва да бъдат преразгледани не само за да бъдат хармонизирани по-добре
с други регионални споразумения и международни инструменти, но също и да бъдат
приведени в съответствие със съвременните познания, например концепциите за управление
на риболова. Квотите за риба и управлението на запасите са от съществено значение за
предотвратяване на прекомерния риболов във вътрешните водоеми и океаните. В това
отношение обаче трябва да гарантираме също, че организации като NAFO ще продължат
да са в състояние да работят посредством рационализирана структура и добра организация.
Също така е важно да се предотвратят прекалено големите разходи. Въпреки това разумно
е да се направи поне частична ренационализация на политиката в областта на рибарството,
за да бъдат подробно разгледани регионалните проблеми. Гласувах с оглед на това.

Claudio Morganti (EFD),    в писмена форма. – (IT) С настоящото предложение се
актуализира законодателството на ЕС, като се транспонира схемата за контрол и
правоприлагане, приета от Комисията по риболова в северозападната част на Атлантическия
океан. Приета е нова процедура с цел подобряване на контрола и правоприлагането на
нейните препоръки относно риболова, и по-специално насърчаване на плавателни съдове
на държави, които не са договарящи страни, да спазват правилата. Също така се въвежда
нова система за държавен пристанищен контрол, която затваря европейските пристанища
за разтоварване и трансбордиране на замразена риба, чиято законност не е била проверена
от държавата на флага на чуждестранния риболовен кораб.

Въвеждат се нови мерки за контрол на корабите, които извършват незаконен, недеклариран
и нерегламентиран риболов. Основната причина да гласувам в подкрепа е предотвратяването,
възпирането и премахването на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    в писмена форма. – (PL) Докладът на г-н Wałęsa
се отнася до измененията към Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в
областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан, подписана на
24 октомври 1978 г. в Отава и влязла в сила на 1 януари 1979 г. NAFO, а именно
Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан, има задачата
да гарантира разумното управление, оптималното използване и опазването на риболовни
ресурси въз основа на консултации и сътрудничество. Основната задача на организацията
е насърчаване на международното сътрудничество с оглед на подобряване на устойчивото
управление на морските ресурси в открито море, основано на принципи от научни
изследвания. Докладчикът представя положителните изменения на конвенцията, които ще
приведат настоящите разпоредби в по-голямо съответствие с инструментите на международно
и регионално равнище.

Предложените промени включват: модернизиране на структурата на NAFО (като се обединят
Генералният съвет и Комисията за риболова в един орган), реформиране на системата на
вноски в бюджета, въвеждане на ясни насоки относно правата и задълженията на
договарящите се страни от NAFO, промени в процеса на взимане на решения, както и
въвеждане на нова процедура за решаване на конфликти, за да се решават спорове по един
ефикасен начин, който ще бъде от полза за интересите на Европейския съюз.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) Докладът на г-н Wałęsa изменя
Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в
северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) от 1978 г. и представлява стъпка
напред в сътрудничеството и управлението на риболовните ресурси в северозападната част
на Атлантическия океан. Гласувах в подкрепа на изменението на конвенцията, тъй като
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научноизследователската дейност подобрява международното сътрудничество в използването
на морските ресурси в тази област. В допълнение, одобрението на изменението е знак за
новата роля на Парламента след влизането в сила на Договора от Лисабон, тъй като то
подчертава необходимостта от ускоряване на работата по одобряване и актуализиране на
конвенциите.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Основната цел на
Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) е да
гарантира рационалното управление и съхраняване на риболовните ресурси в областта,
която Конвенцията NAFO засяга. ЕС е една от договарящите се страни в регионалната
риболовна организация (RFO) и, както другите договарящи се страни, на годишната среща
на NAFO през 2007 г. той прие изменението към Конвенцията за бъдещо многостранно
сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан.
Целта на изменението е да се опрости и модернизира структурата на тази организация, като
тя се адаптира към текущите реалности в риболова, да се въведат нови определения на
задълженията на договарящите се страни, а именно държавите на флага и държавите на
пристанището, както и да се изяснят правата и задълженията на договарящите се страни
на NAFO.

Като се имат предвид интересите на ЕС, особено възможностите за риболов, предоставени
на ЕС съгласно конвенцията, считам, че одобрението на изменението е от решаващо значение
и може да бъде критикувано единствено за неговото закъснение.

Като докладчика аз също изразявам съжаление относно забавянето на Комисията да
представи предложението си с повече от две години от датата, на която изменението беше
прието, по време на едно от годишните събрания на NAFO през 2007 г.

Докладът заслужава да гласувам в негова подкрепа.

Crescenzio Rivellini (PPE),    в писмена форма. – (IT) Трябва да поздравя г-н Wałęsa за
отличния му доклад и бих искал да припомня и подчертая факта за влизането в сила на
Договора от Лисабон през декември 2009 г. Във връзка с правомощията, придобити
неотдавна от комисията по рибно стопанство, Европейският парламент следва да бъде добре
представен по време на последващите преговори относно бъдещи международни конвенции.

През 2007 г. и 2008 г. Европейският парламент не беше представен на годишните събрания
на Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан. Институцията
даде съгласие в рамките на правомощията си, но същевременно би искала да припомни на
Съвета и на Комисията за новите процедурни изисквания, както и за необходимостта от
зачитане на новите правомощия на Европейския парламент.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Конвенцията за бъдещо
многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на
Атлантическия океан е подписана на 24 октомври 1978 г. в Отава, влиза в сила на 1 януари
1979 г. след депозирането на инструментите за ратификация, приемане и одобрение от
страна на седем участващи страни при правителството на Канада. Приоритетната цел на
Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) е да
допринася, чрез консултации и сътрудничество, за оптимално използване, рационално
управление и съхраняване на риболовните ресурси в областта, която Конвенцията засяга,
както и насърчаване на идеи за международно сътрудничество с оглед на подобряване на
устойчивото управление на морските ресурси в открито море, основано на принципи от
научни изследвания.
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Договарящите се страни приеха „Изменението към Конвенцията за бъдещото многостранно
сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан“
(наричано по-нататък Изменението) на годишното събрание на NAFO през 2007 г. (вариант
на английски език) и през 2008 г. (вариант на френски език). Изменението преразглежда
Конвенцията в значителна степен, което цели главно привеждането й в по-голяма степен в
съответствие с други регионални конвенции и международни инструменти и включването
на съвременни концепции, свързани с управлението на риболова.

Oreste Rossi (EFD),    в писмена форма. – (IT) Подкрепям препоръката за преразглеждане
на Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в
северозападната част на Атлантическия океан в значителна степен, доколкото тя включва
съвременни концепции, свързани с управлението на риболова. Промените включват мерки
за рационализиране, от една страна, и ясно определяне на отговорностите на държавите на
флага и държавите на пристанището, от друга страна.

Доклад: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    в писмена форма. – (PT) На предприятията не трябва да се
позволява да преобразуват постоянни работни места в нетипичен труд, което води до
несигурност на работното място. Положението е дори още по-сериозно, ако вземем предвид
увеличаването на броя на жените, които са недекларирани работници, и факта, че много
жени нямат друг избор, освен да приемат несигурни работни места. Въпреки това за жените
се съобщава, че са по-слабо представени при несигурния труд, тъй като платеният домашен
труд и полагането на грижи например не се вземат под внимание. Законодателната рамка
трябва да бъде нагодена към сегашното положение, което може да доведе до несигурни
условия на труд, особено работа на принудително непълно работно време, и към факта, че
предприятията не съобщават за липсата на основни условия на труд: пълна липса на
сигурност на работното място, ниско заплащане, липса на социална защита и възможности
за развитие в кариерата или дори липсата на колективно представителство на работниците.
Трябва да се насърчават първоначалното и продължаващото обучение, по-добрата
информираност за правата и реалното проучване на професионалния и семейния живот на
жените в противовес на горните ситуации, тъй като начинът, по който доходът на жените
се разглежда като втори доход, може да бъде подвеждащ, защото често той е единственият
източник на доходи в семейството.

Roberta Angelilli (PPE),    в писмена форма. – (IT) Стратегията „Европа 2020“ предвижда
процентът на заетост за възрастовата група 20-64 години да бъде повишен до 75% и да се
намали броят на хората, които са изложени на риск от бедност. За постигането на тези цели
ще бъде целесъобразно също да се предприемат действия срещу всички форми на несигурна
заетост, включително работа без писмен договор, заетост при по-малко от 10 работни часа
седмично и кратки срочни договори. Това е, без да говорим за работните места, при които
се пренебрегват минималните здравни норми и нормите за безопасност и следователно са
свързани с по-високо равнище на злополуки и с по-голям риск от заразяване с болести и
излагане на опасност.

Тези видове договори, заедно с всички съпътстващи ги рискове, са често насочени към
жените, които се оказват наказани поради своя пол, възраст, поради това, че имат семейства
или са имигранти. Европейският съюз следва да се намеси, като предприеме законодателни
мерки за осигуряване равенството между половете и намаляване на разделението на половете
на пазара на труда. Държавите-членки следва, на свой ред, да затегнат мерките за контрол,
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за да се намалят случаите на лошо отношение към жените, борба с недекларирания труд и
предприемане на възпиращи действия против работодателите.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    в писмена форма. – (LT) Приветствам факта, че Европейският
парламент инициира важния доклад относно жените, работещи при несигурни условия на
труд. Предимно жени работят при несигурна заетост и те често не ползват дори и
задължителния минимум от социални стандарти за работниците. Жените имат склонност
да приемат зле платени работни места, на които могат да съвместяват работата и семейството,
и следователно биват принудени да се откажат от социални гаранции и да се съгласяват с
лоши условия на труд. Социалната защита е съществена част от гъвкавата сигурност.
Следователно, за да бъдат решени проблемите, много е важно държавите-членки и
социалните партньори да бъдат подтикнати да уеднаквят своите законодателни и договорни
правила относно условията на труд. Държавите-членки трябва да предприемат мерки, за
да намалят двойното натоварване с работа на жените, една от причините за прекомерно
големия дял на жените сред работещите при несигурни условия на труд. Много е важно на
всички служители да бъде предоставен еднакъв достъп до социални услуги и придобивки,
включително отпуск по майчинство, здравеопазване и пенсия, както и образование и
обучение, независимо от условията, при които са наети.

Vito Bonsignore (PPE),    в писмена форма. – (IT) Поздравявам докладчика, привлякла
вниманието към един аспект от света на заетостта, който все още води до прекомерни
различия, свързани с пола. Икономическата и финансова криза несъмнено влоши условията
за работещите при несигурна заетост, особено жените, които изнасят основното бреме на
несигурния труд. Това се потвърждава от неотдавнашни данни, показващи че в 55% от
предприятията на непълно работно време са заети само жени. Пресметнато е, че 31,5% от
жените са заети на непълно работно време в сравнение с 8,3% от мъжете и че несигурната
заетост е свързана с по-високо равнище на злополуки и с по-голям риск от заразяване с
болести и излагане на опасност. Накратко, имаме положение на неравенство, към което
Европейският съюз не може да остане безразличен.

Гласувах в подкрепа на доклада, защото съм съгласен с необходимостта от борба с този
проблем и да се поиска от държавите-членки и социалните партньори да уеднаквят до
голяма степен своите законодателни и договорни правила. Надявам се също, че Комисията
и държавите-членки ще засилят контрола си върху минималните изисквания по опазване
здравето и безопасността на работното място. Има още много работа, преди да можем да
гарантираме на жените справедлив достъп до пазара на труда.

Lara Comi (PPE),    в писмена форма. – (IT) В Европейския съюз дори и един описателен
термин като „жени, работещи при несигурни условия на труд“, продължава да съдържа две
форми на дискриминация, като и двете са много сериозни. Първата е свързана с въпроса за
труда на жените, който е разгледан от съвременна, устойчива гледна точка в друга тема от
настоящата месечна сесия. Втората е свързана с двустепенния пазар на труда, какъвто има
в много държави-членки, в който някои работници се ползват от права и защита, докато
другите са оставени на произвола на обстоятелства, които обикновено са извън контрола
им. Ако гледаме обективно на данните, изглежда все по-явно, че в бъдеще редовната заетост
ще предполага също приемане на по-големи рискове, отколкото беше случаят досега. Тези
промени обаче следва да бъдат управлявани, за да не се допусне спекулация в ущърб на
най-слабите лица по отношение договорни условия, особено на тези, които се оказват в
неблагоприятно положение. Европейските институции са длъжни да избягват
дискриминацията и да позволяват на всеки свободно да постига собствените си
професионални цели съобразно възможностите, способностите и склонностите си.
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Възползвам се от възможността да посоча, че по-нататъшни изследвания на несигурния
труд на жените биха били от полза при планирането на действия за премахване на
препятствия, без да се изпада в прекомерна натрапчивост.

Corina Creţu (S&D),    в писмена форма. – (RO) Гласувах в подкрепа на борбата с
несигурния труд, който е все по-често срещан в икономическата криза. Това ще помогне да
се изкорени по-ефективно липсата на сигурност на работното място, ниското заплащане,
което в повечето случаи не е декларирано за данъчно облагане, липсата на социална защита
за хората, наемани за определени случаи, както и работната среда, която не отговаря на
минималните норми за здравословни и безопасни условия на труд и за защита на работниците
при злополука.

В същото време тези мерки ще помогнат да се борим по-ефективно срещу дискриминацията,
свързана с пола, която преобладава в областта на несигурния труд и където жените
по-конкретно изпадат в такива недостойни за човек условия на труд.

Непочтеното отношение към домашните работници, които са предимно жени,
дискриминацията при възнаграждението на жените и експлоатацията на жените мигранти,
които нито са наясно с, нито са в състояние да защитят правата си, са само някои от многото
причини, за да се гласува в подкрепа на мерките, имащи за цел преодоляване на едно
скандално социално-икономическо положение.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    в писмена форма. – (RO) Считам, че държавите-членки
трябва да разработват кампании, за да бъдат в състояние да предложат на жените работни
места и възможност за профсъюзна защита на правата им, като например правото на достойно
заплащане, отпуск по майчинство, справедливо и регулирано работно време и лишена от
дискриминация трудова среда. Мисля, че държавите-членки трябва да санкционират
създаването на спънки пред участието в професионални съюзи и да предложат леснодостъпни
консултации за жени, които не могат да получат помощ от работнически съвет, например
работещи в частни домакинства и в селското стопанство.

Proinsias De Rossa (S&D),    в писмена форма. – (EN) Подкрепям доклада, който
подчертава, че несигурният труд непропорционално силно се отразява на работничките.
Наистина, това е още едно доказателство за необходимостта да бъдат укрепени разпоредбите
относно отпуска по майчинство и бащинство, за да се даде възможност на жените и мъжете
да намерят баланс между професионални и семейни ангажименти. Несигурен труд означава
вид „излизаща от стандартите“ заетост, която се характеризира най-вече с малка или никаква
сигурност на работното място, ниско равнище на заплащане, липса на право на социална
защита, липса на защита срещу дискриминация и работна среда, която не отговаря на
минималните норми за здравословни и безопасни условия на труд. Според най-новите
налични данни 31,5% от работещите жени са заети на непълно работно време в сравнение
с 8,3% от работещите мъже. Несигурният труд не само е голяма причина за разликата в
заплащането, свързана с пола, между жените и мъжете, но също и създава препятствия пред
перспективите в кариерата, водещи до по-добри работни места и професионално развитие,
задържайки мнозина в капана на зле платената и несигурна работа. И наистина, често пъти
жените от по-слабо развитите страни идват в ЕС и работят на нискоквалифицирани работни
места или дори в незаконна заетост. Несигурният труд превръща в жертва най-слабите
слоеве на нашите общества, като не позволява на хората да намерят достойна работа и шанс
да изградят достоен живот за себе си и за семействата си.
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Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Несигурния труд не е въпрос, свързан с пола,
макар че той може да бъде особено висок сред жените, и всяко мнение, което се опитва да
го сведе до въпрос, свързан с пола, е прекалено опростяване на нещата.

Както вече отбелязах по няколко други повода, негъвкавите модели на трудовото право
доказано са провалени. Примерът на САЩ показва, че гъвкавостта не е синоним на
несигурност, а по-скоро на динамичен пазар на труда. Повече гъвкавост не означава повече
несигурност; всъщност е далеч от това.

След кризата ще разберем, че моделите, с които сме били свикнали, са се провалили и ако
наистина искаме да създадем работни места, пазарът на труда ще трябва да започне да гледа
на нетипичните договори, независимо дали са свързани с работа на непълно работно време,
при определени случаи или временна работа на смени, работа от дома или дистанционна
работа, като на нормални начини на работа, без да се губи от гледна точка на сигурността
това, което ще спечелим като динамика и гъвкавост. Затова считам, че жените могат да бъдат
големите печеливши от едни по-гъвкави системи, при които съвместяването на техния
професионален и семеен живот или майчинство няма да бъде толкова сложно, както при
по-традиционните форми на работа.

José Manuel Fernandes (PPE),    в писмена форма. – (PT) Сегашната икономическа и
финансова криза задълбочи проблема на бедните работнички, които често се оказват в
особено уязвимо положение по отношение на заетост, тъй като им се налага да балансират
работа и семейни задължения. Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като съм съгласен, че е
необходимо да се води борба с този проблем и да се настоява държавите-членки и техните
социални партньори да разработят нови и ефективни стратегии относно несигурността на
работното място, вземайки предвид принципа на равенство между половете. Бих искал да
подчертая искането в резолюцията Комисията да представи предложение за прилагането
на принципа на еднакво заплащане за мъже и жени.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Гласувахме в подкрепа на доклада
по собствена инициатива, който подчертава аспекта, свързан с пола, при нестабилната
заетост, осъжда различни ситуации и настоява за набор от мерки за борба срещу
дискриминацията на жените. Като цяло той е положителен, но съдържа някои противоречия
и изявления, с които не сме съгласни.

Най-важните положителни предложения в доклада са следните:

Призовава Комисията да подпомага държавите-членки при разработването на кампания за
постепенно прехвърляне на жените, работещите при несигурни условия на труд, към редовни
условия на труд;

Призовава Комисията и държавите-членки да разработят стратегии по отношение на
несигурните условия на труд, за да поставят акцент върху достойните и „зелените“ работни
места и да вземат под внимание балансираното представителство на двата пола;

Настоятелно призовава Съветът и Комисията да определят характеристиките на несигурната
заетост в насоките относно политиките на заетост за държавите-членки и в новата стратегия
за равенство между половете.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    в писмена форма. – (FR) В деня след Международния ден
за борба срещу бедността и социалното изключване аз решително гласувах в подкрепа на
доклада относно работещите при несигурни условия на труд. Факт е: въпреки положителното
развитие по отношение паритета мъже/жени и равенството между половете жените
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продължават да са по-уязвими от мъжете, когато се стигне до заетост. Жените много по-често
заемат работни места с несигурни условия на труд, отколкото мъжете. Все още съществуват
многобройни неравенства между мъжете и жените по отношение потенциални работни
места, качество на работата, доходи и възнаграждение.

Следователно от най-голяма важност е Комисията да действа, за да укрепва активно равните
възможности за мъжете и жените в рамките на политиката по заетост чрез една бъдеща
стратегия за равенство между половете, чрез постепенно прехвърляне на работещите при
несигурни условия на труд към редовни условия на труд и чрез подпомагане на националните
инициативи в това направление.

Jarosław Kalinowski (PPE),    в писмена форма. – (PL) Трудовият живот на жените и
пътищата им на развитие в кариерата често биват възпрепятствани от стереотипа за жените
като по-слаби, по-малко издръжливи на стрес и можещи да забременеят във всеки един
момент и като следствие — които могат да ползват отпуск по болест или други отпуски
по-често от мъжете. Това също прави по-трудно за жените да намерят работа, а на тези,
които имат работа, се плаща по-малко, отколкото на мъжете, заемащи същите работни
места. Икономическата криза изостри тези проблеми и показа степента, до която жените
биват експлоатирани на пазара на труда. Краткосрочните трудови договори и договорите
на непълно работно време с неплатен извънреден труд са само някои от примерите за
практиките, които намирам за неприемливи.

Следователно е съществено да се привлече внимание към необходимостта от спазване на
трудовото право на равни начала за всички служители. Следва да се борим срещу начина,
по който трудното положение, в което се оказват хората, се използва те да бъдат принудени
да работят в безскрупулни и нездравословни условия – особено ако говорим за жени, които
трябва също да преодоляват стереотипи.

Giovanni La Via (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа
Thomsen, защото считам, че сега е необходима една преработка на законодателството
относно условията на труд за жените, работещи при несигурни условия на труд. В повечето
страни беше направена промяна в условията, които преобладаваха допреди известно време,
при които много повече жени бяха ангажирани с несигурен труд. Често се случва тези жени
да е по-малко вероятно да са информирани за правата си и да се окажат изложени в по-голяма
степен на риск да изгубят всякаква законова защита и да бъдат несправедливо уволнени без
никакъв шанс за обжалване. Със сигурност на това положение трябва да се сложи край чрез
спазване на еднаквото достойнство, с което следва да се ползват различните работници.
Следователно за мъжете и жените трябва да бъде гарантиран еднакъв достъп до възможности
за обучение и професионална преквалификация. Това е особено вярно за жените, които се
нуждаят от по-голяма защита по време на бременност и кърмене, и то често пъти в критичния
момент, когато се върнат на работа.

Jean-Marie Le Pen (NI),    в писмена форма. – (FR) В контекста на работата, свързана с
парламентарната комисия по правата на жените и равенството между половете, докладът
от колегата социалист Britta Thomsen има за цел да бъде значителен от гледна точка на
социалния напредък. Както обикновено обаче, този вид доклад е пълен с доста неясни,
общи предложения, които са всъщност неприемливи и се коренят в изразени левичарски,
екологични и проимигрантски смислови оттенъци.

Не е възможно например да се твърди, че установяването на жените мигранти следва да
бъде подкрепено, особено когато не е реално определено дали те са легални или нелегални
имигранти. Ако е вярно, че тези жени или тези мъже са първите жертви на глобализацията
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и ултра-либералното ново робство, то тогава начинът да не се допусне да попаднат във
всякакви видове ужасни капани (лошо отношение, насилие или сексуален тормоз), е на
първо място да бъде направено възможно за тях да си стоят в страната по произход.

Следователно е необходима коренна промяна в имиграционната политика, така че хората,
изкушавани от икономическа емиграция, да могат да останат у дома си, като обвързаната
с условия международна помощ бъде наново дефинирана, така че да се позволи на тези
страни да станат политически и икономически стабилни.

Marisa Matias (GUE/NGL),    в писмена форма. – (PT) Несигурността влияе не само на
условията и отношенията при труд, а също и на самата стабилност и качеството на живот
за работниците. Несигурността засяга повече жените, отколкото мъжете в Европа, изостряйки
по този начин неравенствата при работа, свързани с пола, особено по отношение социални
права и заплащане. Това положение е дори още по-тежко при домашния труд и работата,
извършвана от работничките мигранти.

В сегашната криза работещите при несигурни условия на труд бяха първите, засегнати от
загубата на работни места. С рецесията и изчезването на работните места с трудови договори
структурата на заетостта става дори още по-несигурна. Този кръг трябва да бъде променен.
Необходимо е да се осигурят равенството между половете и социалните права на работното
място. Борбата срещу несигурността и двойното натоварване с работа на жените трябва да
бъдат най-неотложните цели на ЕС и следователно аз подкрепям доклада, тъй като се явява
стъпка в тази посока.

Willy Meyer (GUE/NGL),    в писмена форма. – (ES) Гласувах в подкрепа на
доклада Thomsen, който разглежда проблема за жените, работещи при несигурни условия
на труд, защото съм загрижен, че жените са особено засегнати от последствията на
икономическата криза. Кризата се отрази по-силно на работните места с несигурни условия
на труд, които се заемат предимно от жени. Подкрепям предложението за резолюция,
защото трябва да отидем по-далеч в борбата срещу пряката и косвената дискриминация по
полов признак. Понастоящем има несъразмерно голям брой жени на работни места с
несигурни условия на труд и те често трябва да съвместяват тези работни места със семейните
си задължения. Подкрепата ми се основава на ангажимента ми за промяна на сегашното
несправедливо положение, в което жените имат по-малко възможности за достъп до заетост,
мнозинството от тях заемат работни места с несигурни условия на труд и продължават да
заработват по-малко от мъжете, извършващи същата работа. Поради всички тези съображения
гласувам в подкрепа на предложението за резолюция, което, наред с другите си елементи,
подчертава необходимостта от осигуряване равенството между половете и намаляване
разделението на половете на пазара на труда и изисква от държавите-членки да се борят с
недекларирания труд, така че той да се превърне в официална заетост.

Louis Michel (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Подкрепям доклада относно жените,
работещи при несигурни условия на труд, защото не мога да си представя, че през XXI век
в ЕС продължават да съществуват големи разлики по отношение на жените при
възможностите за заетост, качеството на работата, доходите и равното заплащане за равен
труд или за труд с равна стойност. За съжаление, прекомерно високият дял на жените,
работещи при несигурни условия на труд, е ключов фактор за разликата в заплащането
между половете и споделям мнението, че подобряването на качеството на работните места
при жените ще намали разликата в заплащането.

Мисля също, че всички работещи при несигурни условия на труд, включително
работничките, следва да имат право на образование и професионално обучение и че достъпът

99Разисквания на Европейския съюз -BG19-10-2010



до висококачествено образование, обучение и изследвания за момичетата и младите жени
трябва да бъде подобрен. Най-накрая, жизнено важно е Комисията да продължи да подпомага
държавите-членки при разработването на кампания за постепенно прехвърляне на
работещите при несигурни условия на труд към редовни условия на труд.

Alexander Mirsky (S&D)  , в писмена форма. – (LV) За съжаление, неравенството в
заплащането на мъжете и жените се проявява особено ясно по време на криза. Трябва
значително да разширим обхвата на обсъждането и след това да изведем конкретни
предложения за регламентиране трудовите правоотношения на работещите жени. Трябва
допълнително да се въведат социални гаранции, особено за самотните майки, жените с
увреждания и жените, работещи в тежката промишленост. Задължение на обществото е да
излъчи ясен сигнал в този смисъл към работодателите, че е неприемливо да се възползват
от възможностите за намаляване заплащането или работното време въз основа на полов
признак. Трябва да бъде създаден отделен фонд на ЕС, който да подпомага самотните майки
в случай, че изгубят работата и поминъка си. В това отношение инициативата на г-жа
Thomsen е твърде навременна. Напълно подкрепям доклада като начало на един нов подход
за решаването на проблемите, с които се сблъскват жените по отношение на заетостта.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Тези форми на заетост са проблем, с който
се сблъскват предимно жените, тъй като несъвместимостта на кариерата и семейството
принуждава много жени да попаднат в положение на несигурен труд, което прави неизбежна
бедността на по-късен етап в живота. В тази връзка не бива да пропускаме факта, че и мъжете
са засегнати от тези форми на труд и че може да има риск от бедност дори и при работа на
пълно работно време. Местните социални системи и мерки са предвидени да послужат за
буфер на работещото местно население, ако възникне необходимост. Докладът е съсредоточен
прекалено много върху жените мигранти, които често изглежда, че се оказват в работа на
непълно работно време, и косвено определя, че постоянното им пребиваване трябва да бъде
подкрепено. Жените със сигурност са особено засегнати от лъжливите обещания на
трафикантите, проблемите на глобализацията и – в случаите на незаконно влизане – от нови
форми на робски труд в предприятията. Не е решение да продължим да подкрепяме вносната
бедност. Това само засилва социалните проблеми и може трайно да застраши социалния
мир. Подпомагането на тази тенденция не е правилният път. В крайна сметка нещо може
да бъде променено само на местна почва, с други думи, в техните страни по произход.
Подпомагането тихомълком следва да бъде отхвърлено най-категорично.

Claudio Morganti (EFD),    в писмена форма. – (IT) Предприятията реагираха на сегашната
икономическа и финансова криза със съкращаване на временните работни места, като
например на работниците по срочни договори, и започнаха да наемат персонал или
служители по други видове непостоянни договори.

Резолюцията щеше да получи подкрепата ми, ако не насърчаваше работодателите да
предприемат конкретни мерки за интеграция на жените мигранти. Според мен всичко това
е дискриминационно спрямо нашите работнички. Ето защо гласувах против резолюцията.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    в писмена форма. – (PL) Докладчикът определя
схващането за „несигурен труд“ като форма на заетост с малка сигурност на работното място,
ниско равнище на заплащане, липса на социална защита и на свързани със заетостта
обезщетения и надбавки, липса на защита срещу дискриминация, ограничени възможности
за напредък на пазара на труда или липса на колективно представителство или работната
среда не отговаря на минималните норми за здравословни и безопасни условия на труд.
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Финансовата и икономическа криза превърна несигурния труд в дори още по-ясно видим
и неотложен проблем. Предприятията направиха решителни съкращения на временни
работни места и има опасения, че изгубените работни места няма да бъдат заменени от нови.
За съжаление, това положение има най-голямо влияние върху жените, като проблемът е
най-ясно видим в сектора на услугите (хотелиерство, ресторантьорство, образование,
здравеопазване, социални дейности) и селското стопанство. Жените, работещи в тези сектори,
не са заети на пълно работно време, което означава, че заплатите и пенсиите им са по-ниски,
те получават социално подпомагане в по-ниски размери и нямат възможности за развитие
в кариерата. Най-новите изследвания показват, че за жените е по-трудно да намерят работа,
отколкото за мъжете.

Освен това все още има огромна разлика в заплащането между половете (разликата е около
18%, при което жените заработват на час с около една пета по-малко, отколкото мъжете).
Предвид гореспоменатите проблеми, гласувах в подкрепа на доклада, който предлага решение
за това трудно положение във връзка с политиката по заетостта.

Alfredo Pallone (PPE),    в писмена форма. – (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа
Thomsen. Във време на икономически спад като този, през който преминаваме в момента,
определена група работници винаги плащат най-високата цена. На практика работещите
при несигурни условия на труд се сблъскват с кризата без мерките за защита, от които могат
да се ползват другите работници. Освен това, в рамките на тази категория, жените са дори
в още по-критично положение. Проблемът на несигурния труд се шири сред жените, особено
в сектора на услугите и селското стопанство, като за промяна на това положение са
необходими ефикасни мерки. Дълбоките причини за това са различни. Разликата в заетостта
и заплащането между мъжете и жените все още е прекалено голяма, за да можем да твърдим,
че е постигнато равенство, и ето защо някои ефективни мерки като отпуск по майчинство,
здравеопазване и пенсии биха били ефективен начин за спиране разпространението на
несигурния труд. Отправната точка за излизане от положението на неравенство при заетостта
без съмнение е образованието и обучението на младите жени. Накрая, необходими са
по-задълбочени проучвания за причините, основите и разходите за ниската квалификация.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    в писмена форма. – (PT) Работните места с несигурни
условия на труд са важен фактор за социалната нестабилност, която се влошава понастоящем,
с високи проценти на безработица, които продължават да се покачват в няколко страни,
включително в моята — Португалия.

По традиция, всички форми на несигурност или обсъждане на заетостта засягат най-напред
и най-силно жените, заети с ръчен труд, чрез по-ниско заплащане дори за същата работа,
по-високи проценти на безработица и по-голяма несигурност на работното място поради
дългогодишни социални фактори, но също и конкретно поради майчинството.

Отрицателното въздействие на тази ситуация не се ограничава до вече изразената
дискриминация, на която жените винаги са били подложени: по-скоро като възпрепятства
равния достъп на жените до света на заетостта, тя засяга икономическата им независимост
и самостоятелността им като индивиди.

В този контекст, борбата срещу несигурността на работното място, особено за жените,
представлява един твърде градивен принос към социалната стабилност и равенството между
половете, което е една от основните ценности, възприети от Европейския съюз.

Rovana Plumb (S&D),    в писмена форма. – (RO) При сегашната икономическа и
финансова криза сме свидетели също на нарастване броя на работните места с несигурни
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условия на труд, особено при жените. Постоянните работни места, които бяха изгубени по
време на икономическата рецесия, със сигурност няма да бъдат възстановени, а ще бъдат
заместени от нетипични и твърде нетипични трудови договори. Това ще доведе до рязък
спад в равнището на условията на труд. В рамките на ЕС 31,5% от жените работят на непълно
работно време (30 часа или по-малко седмично) в сравнение със само 8,3% от мъжете.

Считам, че устойчивостта на системата за пенсионно осигуряване, кредитните услуги за
проекти за самоподпомагане, както и създаването на работни места и на схеми за
алтернативни доходи могат да подобрят условията за жените, работещи при несигурни
условия на труд.

Призовавам Европейската комисия и държавите-членки да разработят приложими стратегии
по отношение на несигурните условия на труд, като поставят акцент върху достойните и
„зелените“ работни места и да вземат под внимание балансираното представителство на
двата пола. Призовавам всяка държава-членка да въведе ясни мерки за намаляване на
разликата в заплащането между половете с 10% към 2020 г., включително разликата в
пенсиите, за да бъдат подобрени стандартът на живот, борбата с бедността и подкрепата за
икономическия растеж.

Crescenzio Rivellini (PPE),    в писмена форма. – (IT) Искам да изкажа поздравленията
си за отличната работа, свършена от г-жа Thomsen. Прекалено често жените се принуждават
да приемат условия на труд, които са всичко друго, но не и достойни. Затова трябва да се
наблюдава отблизо положението на работничките, особено на тези, които са бременни или
кърмачки. Жените, които се връщат на работа след отпуск по майчинство, трябва да имат
увереността, че могат активно да се включат отново в пазара на труда.

Държавите-членки също се призовават да бъдат бдителни относно евентуално лошо
отношение към жените работнички от страна на работодателите. Допусналите неправомерно
отношение трябва да бъдат привличани под отговорност във възможно най-кратки срокове.
Освен това ще трябва да бъде разработена нова европейска стратегия за заетостта, така че
жените, работещите при несигурни условия на труд, да бъдат интегрирани в системите за
социална сигурност и защита на труда.

Robert Rochefort (ALDE),    в писмена форма. – (FR) Работещите при ниско равнище на
заплащане – което може дори да не се обяви или да не е уточнено – работниците без право
на социална защита или на свързани със заетостта обезщетения и надбавки, работниците
без възможности за напредък на пазара на труда… Броят на така наречените работещи при
несигурни условия на труд се увеличава вследствие на настоящата икономическа криза.
Има голямо разделение по полов признак между тези работници: жените са
непропорционално повече представени. Съзнавайки необходимостта от засилване на тяхната
защита, подкрепих резолюцията на Европейския парламент относно работещите при
несигурни условия на труд. Призовавам държавите-членки да осигурят работодателите,
допуснали неправомерно или лошо отношение, да бъдат привличани под отговорност във
възможно най-кратки срокове. Трябва също да бъдат предприети мерки за гарантиране на
работещите при несигурни условия на труд на възможност да получават профсъюзна защита
на своите права, като например правото на достойно заплащане, отпуск по майчинство,
справедливо и регулирано работно време. Убеден съм също, че целите от Барселона относно
грижите за децата ще бъдат постигнати възможно най-скоро и че пречките, които възпират
жените да работят толкова часове, колкото желаят – независимо дали става дума за работа
на непълно или на пълно работно време, ще бъдат отстранени.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    в писмена форма. – (EN) Това беше доклад от възлово
значение и съм доволен, че Европейският парламент го прие, най-вече защото той показва
свързаното с пола естество на работните места при несигурни условия и припомня
преориентирането на пазара на труда от стандартни към нестандартни видове заетост, което
налага да не се допусне превръщането на нестандартните видове заетост в несигурна заетост;
счита, че с цел борба с тези проблеми трябва да се поиска от държавите-членки и социалните
партньори да уеднаквят до голяма степен своите законодателни и договорни правила относно
стандартния труд и нетипичния труд, за да не се позволи най-удобните и евтини форми на
труд да вземат превес, като се отчитат обаче рисковете от възможно увеличаване на
недекларирания труд; и настоятелно призовава Съветът и Комисията да определят
характеристиките на несигурната заетост в насоките относно политиките по заетостта на
държавите-членки и в новата стратегия за равенство между половете.

Oreste Rossi (EFD),    в писмена форма. – (IT) Жените са засегнати по-силно от сегашната
икономическа криза, именно защото са по-чувствителна категория с това, че работата им
обикновено не е ограничена до работното място, а включва също дома и семейството.
Най-несигурният труд се извършва от жени, които следователно се оказват без сигурност
на работното място, с ниско заплащане, по-слаба социална защита и ниска квалификация.

При тези обстоятелства жените, които са готови да се върнат на работа след периоди на
отсъствие поради заболяване или раждане, често установяват, че нямат работа. Делегацията
ни е твърде чувствителна към тези проблеми, и бих добавил, към твърде подобните въпроси
на жените, които не са наети, а са самостоятелно заети. За съжаление, бихме могли да
подкрепим доклада в неговата цялост, ако той не насърчаваше политики за интегриране на
работнички от страни извън Европейския съюз за сметка на европейските граждани. Ето
защо гласувахме против него.

Joanna Senyszyn (S&D),    в писмена форма. – (PL) Подкрепих доклада относно жените,
работещи при несигурни условия на труд. Икономическата криза спомогна за
дестабилизирането на пазара на труда. Работодателите намалиха заетостта или наеха
временни работници, предлагайки им по-лоши финансови условия. Вълните от съкращения
също означаваха, че много хора се оказаха извън пазара на труда. Положението е особено
сложно за младите висшисти, по-възрастните хора и жените. Кризата изостри свързаните
с пола неравенства, които вече съществуват при заетостта. Това беше особено силно
почувствано от жените, които са най-големият процент работници, заети с това, което се
нарича несигурна заетост. Разликата в заплащането стана по-голяма и неравенствата в
социалната защита се увеличиха. Това положение затрудни и професионалното развитие
на жените и спомогна за утвърждаване на свързаните с пола стереотипи по отношение на
работата. Следователно жените, работещи в това, което се нарича несигурна заетост,
заслужават специална защита.

Наред с другите неща, те трябва да бъдат обхванати от системите за социално осигуряване
и законодателството за защита на работните места. Важна е също и финансовата защита за
жените в случай на безработица или майчинство. Жените, работещи при несигурни условия
на труд, следва също да имат възможност да получават профсъюзна защита за своите права.
Освен това за жените, работещи изключително в частни домакинства, следва да бъде
гарантиран безплатен достъп до консултантски услуги в областта на социалните права. Бих
искала също да привлека вниманието към необходимостта от регламентиране на правното
положение на сезонните работници, които, предвид естеството на работата си, са изложени
на по-висок риск от различни нередности.
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Angelika Werthmann (NI),    в писмена форма. – (DE) Последните проучвания показват,
че 31% от заетите жени работят на непълно работно време срещу само 8,3% от заетите
мъже. Работещите на непълно работно време имат по-нисък доход и следователно получават
по-ниски пенсии от тези, работещи на пълно работно време. В случаите на екипи те са в
неизгодно положение, когато се стигне до работа в екип, което се проявява също, когато
дойде време до служебно повишение или заемане на по-високи длъжности. На управленски
длъжности са 36% от мъжете с висше или по-високо образование в сравнение със само 15%
от жените със същото равнище на образование. Колкото до по-ниските доходи, трябва да
се отбележи, че в Европа – като не вземаме предвид броя отработени часове или различните
видове трудови договори – разликата между мъжете и жените е средно 18%.

Marina Yannakoudakis (ECR),    в писмена форма. – (EN) Групата на Европейските
консерватори и реформисти е твърдо и последователно убедена, че решенията във връзка
със законите по социалната политика и заетостта не трябва да се вземат на равнище ЕС, а
на равнище държави-членки от националните и местните органи за управление. Признаваме,
че е важно да има минимален стандарт за третирането на работниците на работното място,
и сме доволни, че Европейският парламент подобрява осведомеността по въпроса, но смятаме,
че стандартът трябва да се отнася както за мъжете, така и за жените и че конкретните
препоръки относно трудовите договори и грижите за децата например не попадат в сферата
на отговорност на ЕС.

10. Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола

(Заседанието, прекъснато в 13,00 ч., се възобновява в 15,00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

12. Позиция на Парламента относно проектобюджета за 2011 г. във вида, в който
е изменен от Съвета – всички раздели – Проект на коригиращ бюджет 3/2010:
Раздел III – Комисия – съпътстващи мерки за търговията с банани (разискване)

Председател.   – Следващата точка е общото разискване по следните доклади:

- доклада на г-жа Jędrzejewska и г-жа Trüpel – от името на комисията по бюджети, относно
проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година – всички раздели,
и писма за внасяне на корекции № 1/2011, 2/2011 и 3/2011 в проекта на общ бюджет на
Европейския съюз за финансовата 2011 година

(12699/2010 - C7-0202/2010- 2010/2001(BUD)) (A7-0284/2010); и

- доклада на г-н Surján – от името на комисията по бюджети, относно позицията на Съвета
относно проект на коригиращ бюджет № 3/2010 на Европейския съюз за финансовата
2010 година, раздел ІІI – Комисия – съпътстващи мерки за търговията с банани

(13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) (A7-0281/2010).

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    докладчик. – (PL) Събрали сме се днес да говорим за
бюджета на Европейския съюз за 2011 година. Тази година е необичайна от гледна точка
на бюджета по няколко причини. Преди всичко 2011 г. е петата година на многогодишната
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финансова рамка за 2007–2013 г., така че ние знаем много за това, как многогодишната
рамка беше приведена в действие, кои елементи от нея бяха успешни и кои – не, и много
от нейните програми са вече на много напреднал етап по отношение на своя жизнен цикъл.

Междувременно се случиха много неща в Европейския съюз, защото приехме Договора от
Лисабон, който налага или възлага нови области на компетентност на Европейския съюз.
Ще си позволя тук да спомена някои от тях, по-специално скъпоструващите, а именно
новите области на компетентност в политиката по изменението на климата и енергията.
Договорът възлага и нови компетентности на Европейския съюз на световната сцена, така
че ние говорим за изграждането на общосъюзна дипломация, а имаме и нови компетентности
по отношение на космическите изследвания, на спорта и туризма. За съжаление, нито една
от тези нови роли не е придружена с достатъчни финансови средства. В известна степен
може да се каже, че Европейският съюз има нови амбиции и нови планове, но няма
достатъчно нови финансови ресурси, необходими за осъществяването на тези планове и
амбиции. Ето така изглежда 2011 година.

Според становището на Европейския парламент Европейската комисия планира разумно
дейностите в своя проект и разпредели достатъчни ресурси за 2011 г. Съветът – както вече
обсъждахме това тук – намали тези ресурси. Бих искала накратко да представя какво се
случи в комисията по бюджети по време на нашето четене. Искам само да напомня, че
новият Договор от Лисабон също така въведе и нова бюджетна процедура. Ние вече нямаме
две възможности. Както Съветът, така и Европейският парламент сега нямат второ четене.
Имаме само по едно четене и затова и двете направления на бюджетния орган се нуждаят
от особени усилия и дисциплина, защото всъщност всеки от нас има само по една
възможност. Повтарям: вече нямаме второ четене.

Утре ще гласуваме и ще насочим вниманието си върху позицията, разработена от комисията
по бюджети. Важно е да се подчертае, че проектът на комисията по бюджети представлява
позиция, съобразена с многогодишната финансова рамка. В противовес на предходни години
Европейският парламент ще приеме нейния вариант, който не надхвърля многогодишната
финансова перспектива по отношение на планираните суми. Тази позиция е новаторска, но
същевременно е и позиция, която включва и държи сметка за загрижеността и за ситуацията,
в която се намира Съветът. Ситуацията, в която в Съвета седем държави-членки отхвърлиха
позицията на Съвета, беше взета под внимание от Парламента. Ние чухме и взехме предвид
опасенията на някои държави-членки, а също и на Съвета. Обърнахме особено внимание
на позицията на Съвета и затова вариантът на Парламента е дисциплиниращ и не надхвърля
многогодишната финансова рамка. От друга страна обаче, ние, разбира се, не можем да
останем равнодушни към фактите, за които говорих преди, а именно, че Европейският съюз
има отговорности в нови области, но тези нови области не са подсигурени с достатъчно
финансиране. Нещо повече, Съветът пое ангажименти за значителен брой мерки, свързани
например с търговията с банани, с компенсирането за производителите на банани, свързани
с ITER и с други програми, които изискват нови финансови ресурси, но за които не са
предвидени нови финансови ресурси. Изглежда така, сякаш те ще се финансират с текущи
средства. Точно тук ние като Европейски парламент имаме съмнения.

Това, което също така искаме да споделим при нашето четене, е най-вече да подчертаем още
веднъж приоритета на „триъгълника на знанието“, свързан с младежта, образованието и
мобилността. Европейският парламент каза през март 2010 г., че това ще бъде нашият набор
от приоритети за 2011 г. и че бихме искали тези бюджетни редове, които са предназначени
за младежта, образованието и мобилността, да бъдат достатъчно финансирани, а да се
намерят и ресурси за новаторски инициативи в полето на мобилността, младежта и
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образованието. Същото се отнася и за програмите, свързани с научните изследвания и
иновациите. Знаем, че няма достатъчно средства по настоящата финансова рамка, ето защо
направихме болезнени – но все пак по наше мнение важни – съкращения на ресурсите по
програмата ITER. Бих искала това четене в Парламента да бъде разглеждано като
дисциплиниращо, но също и като четене, което позволява финансирането на ангажиментите,
поети от Европейския съюз за 2011 г.

Helga Trüpel,    докладчик. – (DE) Г-н председател, г-н Ватлет, г-н член на Комисията,
госпожи и господа, чухме мнението на докладчика за бюджета на Комисията относно
най-големите предизвикателства, които стоят пред нас. Сега аз ще говоря като докладчик
за бюджета на Парламента и на други, главно по-малки институции.

Конфликтът относно политиките, с който трябва да се справим – и това се отнася не само
за бюджета на Парламента, но също така и за бюджета на Комисията, – се състои в следното:
с Договора от Лисабон Парламентът придоби компетентности във връзка с енергийната и
външната политика и правомощия за съвместно вземане на решения по отношение на
селското стопанство. Ние имаме повече правомощия в областта на политиката, свързана
със спорта и космическите изследвания. Общо взето, нашите компетентности се увеличиха
и това е хубаво. Ние винаги сме се борили за това като предани на идеята европейски
парламентаристи. В същото време обаче имаме ситуация в държавите-членки, която ги
принуди да предприемат политика на мерки за строги икономии и намаляване на дълга и
поради това между тези две най-важни цели – от една страна, ние имаме нови задачи, а от
друга, трябва да разбираме на какъв натиск са подложени публичните бюджети – ние трябва
да намерим политическата линия. Тъкмо това се опитах да направя като докладчик за
бюджета на Парламента, а именно, да намеря един истински, справедлив баланс между
новите компетентности, и следователно нашите нови работни потребности и потребностите
от допълнителен персонал, и необходимостта да изпратим сигнал на гражданите на
Европейския съюз и на правителствата, че ние също се стремим към самоограничаване и
самодисциплина.

Бюрото издигна предложения, в съответствие със задълженията си, за това, кои разходи
следва да бъдат увеличени в бюджета на Парламента, така че той да може да работи както
трябва. В комисията по бюджети сме взели решения, засягащи бюджетните кредити, чиято
сума, възлизаща на близо 25 милиона евро, е по-ниска от първоначално предложената от
Бюрото. Това означава, че ние възнамеряваме да ограничим нашите пътни разноски, сумата,
предназначена за проучвания, средствата за мерките за сигурност в сградата на Парламента
и за информационни технологии, и ще разкрием по-малко нови длъжности в библиотечните
служби. Имаме конфликт и той е свързан с въпроса, колко повече пари следва да има в
близко бъдеще за сътрудници на членовете на Парламента. Предложението е за 2011 г.
тези пари да се увеличат още веднъж с 1500 евро. Бих искал да кажа като член на групата
на Зелените/Европейски свободен алианс, че не подкрепям това предложение. Смятам, че
то е прекомерно за този момент. В комисията по бюджети мнозинството прие, че ние се
нуждаем от повече информация и че тези пари отначало ще бъдат държани в резерв, тоест
няма да бъдат използвани, но че трябва да бъдат взети повече политически решения по
отношение на това, дали ние сега искаме да отпуснем тези пари, или смятаме, че е по-разумно
да не ги отпускаме за 2011 г.

Нещо повече, и това е много важно за мен – защото ние, разбира се, сме силно заинтересовани
нашите европейски институции да щадят околната среда и доколкото е възможно, да
променим собственото си поведение – ние призоваваме за нов, екологосъобразен подход
към мобилността. Например предвижда се билет за градския обществен транспорт в Брюксел
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и по този въпрос предстои да се преговаря допълнително. Ще бъде изключително хубаво,
ако можем значително да ограничим нашите транспортни разноски, но това означава също
и че тук, в сградата на Парламента в Страсбург, ние трябва да набавим повече велосипеди
за членовете на Парламента и за персонала, така че да щадим околната среда и ние тук, в
Страсбург.

Втори пункт, който е изключително важен за мен, е фактът, че се опитахме да намерим
добрия баланс с мнозинството от комисията по бюджети. Ние не разсъждавахме само от
гледна точка на собствените си интереси като представители на Парламента, за да увеличаваме
съответно и нашия бюджет, а, разбира се, погрижихме се и за другите, малките институции:
Комитета на регионите, Икономическия и социален комитет, Сметната палата, Европейския
надзорен орган по защита на данните, както и Европейския омбудсман. В това отношение
ние заехме отговорна позиция, така че поставихме на разположение повече персонал и
ресурси не само на себе си, но и по един много целенасочен начин предоставихме на Комитета
на регионите и на Икономическия и социален комитет известно увеличение на средствата,
макар и не всичко, което те искаха, защото, разбира се, те също имат по-големи потребности
от персонал и средства поради допълнителните компетентности, произтичащи от Договора
от Лисабон. По-конкретно за една малка институция, като Европейския надзорен орган по
защита на данните, чието важно значение се вижда при много от нашите сегашни
разисквания за това, как да се справяме със защитата на данните в дигиталния свят – при
това тази важна институция е още в процес на доизграждане – правилно е да я подпомогнем,
като й предоставим две нови позиции. В това отношение, госпожи и господа, трябва ясно
да кажем, че комисията по бюджети се стремеше да държи една съвсем отговорна линия
между обосновани увеличения, които ние подкрепяме и които ще защитаваме в Съвета,
защото искаме добре да си свършим работата, и разбирането на факта, че известна степен
на самоограничение е абсолютно наложителна в днешно време.

László Surján,    докладчик. – (HU) Г-н председател, г-н Ватлет, г-н член на Комисията,
госпожи и господа, моята задача е да изясня въпроса за бюджета за 2010 г., доколкото е
възможно, и да направя оценка на предложение за корекции, коригиращ бюджет. Този
въпрос включва едно обещание, направено от Комисията преди няколко години, да
предостави разумно компенсиране за страните производителки на банани, и ние трябва да
спазим това обещание. Единственият малък проблем тук е, че когато Комисията взе това
решение и го оповести, тя не го обсъди с което и да е от направленията на бюджетния орган
на подходящи равнища, а и досега още не е успяла да направи предложение, приемливо за
всички засегнати страни. Включената сума е 300 милиона евро, от които 75 милиона евро
би трябвало да бъдат платени от бюджета за 2010 г. Въпросът е: откъде следва да дойдат
те? Именно тук Съветът и Парламентът още не постигат съгласие, след две неуспешни
тристранни срещи.

За съжаление, не беше възможно да се сближат гледните точки, макар и със съзнанието, че
компромис е абсолютно необходим, защото тези плащания следва да бъдат направени на
страни, които са в такава ситуация, че, говорейки по съвест, ясно се нуждаят от това
компенсиране. Ние не можем да стигнем до споразумение със Съвета обаче, защото по наше
виждане това в действителност е нова задача, която не е включена в предварителния
проектобюджет, и ние създадохме един инструмент, наречен инструмент за осигуряване
на гъвкавост, точно за такъв тип ситуации. Той за това е предназначен, да решава проблеми
като този, и има подходяща правна рамка, както и средства, готови за мобилизиране. Съветът
обаче беше на мнение, че предвид текущата ситуация държавите-членки не са склонни да
бъде мобилизиран този инструмент, защото това би изисквало допълнителни плащания, а
националните бюджети не са в състояние да ги реализират. Ние в Парламента пък бяхме
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на мнение, че съществуващите ни програми, които вече са в ход, не позволяват отклоняването
на средства от тях, и така не успяхме да стигнем до компромисно решение. Ето защо за мое
голямо съжаление и с подкрепата на голямото мнозинство от комисията по бюджети трябва
да ви предложа Парламентът също да отхвърли коригиращия бюджет № 6, предложението
на Комисията за компромис, внесено при нас, което не беше прието от Съвета.

Г-н председател, при това разискване се очаква да говоря и от името на комисията по
регионално развитие. Нека да съчетая двете си изказвания и да отдам дължимото на
Комисията, защото тя работи както трябваше, в пълно съответствие с правилата и с
по-високите тавани, определени в бюджета за 2011 г. Всички знаем, че бюджетът на
Европейския съюз не е достатъчно финансиран. Средствата, необходими за изпълнение на
задачите, следва да бъдат увеличени. Нужно е да знаем обаче и това, че не ни достигат
средства и трябва да управляваме наличните средства по по-добър начин. Що се отнася до
регионалното развитие, с неудовлетворение отбелязахме, че Съветът е оттеглил или е орязал
разходи и за регионално развитие. Бяхме свидетели на най-голямото съкращаване на
бюджетни кредити за плащания през последните десет години. По наше виждане така няма
да може да се работи. Ето защо ще последва повторно помирително заседание, където се
надявам, че позициите ще се сближат, а също и че ще имаме адекватен бюджет за страните
производителки на банани. Благодаря ви за вниманието.

Януш Левандовски,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, това е първият бюджет
по разпоредбите на Договора от Лисабон, както спомена докладчикът, и той предизвиква
основателен интерес, който се дължи не толкова на числовите стойности в бюджета, колкото
на институционалното измерение, свързано с годишната бюджетна процедура.

Ние приветстваме, разбира се, това, че между вота на Парламента и вота на Съвета
Парламентът възстановява общото ниво на проектобюджета и при поетите задължения, и
при плащанията – т.е. недостига от почти 8,62 милиона евро при поетите задължения и
около 3,6 милиона евро при плащанията.

Според ревизираните предвиждания ние сме почти сигурни, че програмирането ни е добро,
че специалните кохезионни фондове са задвижени стабилно на този етап от финансовата
перспектива и сметките ще бъдат плащани през следващата година, затова ние потвърждаваме
предвижданията си за 2011 г. След като казах това, бих искал да привлека вниманието ви
върху необходимостта от възстановяване на проектобюджета за уравняването на сметки в
селското стопанство. Ако той се ореже, това би означавало да се оставят непокрити част от
предвидените разходи за селско стопанство.

Ние приветстваме също така и измененията, направени от парламентарните комисии в това
отношение. Линията, подета от Парламента, както беше посочено от докладчика, г-жа
Jędrzejewska, е съвсем ясна. Тя се отнася за хоризонтални корекции и политически
приоритети, залегнали във функция 3б за младежта и за мобилността на младежта.

Други корекции в проектобюджета също са предложени и някои от тях биха могли да бъдат
въведени, ако има правно основание. Ние ще изпратим нашето писмо за изпълнимостта и
за двете изменения, а също и за пилотните проекти и за парламентарните подготвителни
дейности, които бяха гласувани в парламентарната комисия.

Съжаляваме, че Парламентът включи значителен брой резерви. Както размерът на резервите
при възнагражденията (75 милиона евро, от които 41 милиона евро не са свързани с
корекцията на възнагражденията с 1,85 %), така и броят на условията, с които те са
свързани – понякога нямащи нищо общо с труда и работната заплата – са обезпокоителни.
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Правим всичко възможно да изпълним условията и резервите биха могли да бъдат намалени
най-късно при помирителната процедура.

И накрая, Комисията оценява високо подхода на Парламента да не надхвърля таваните на
многогодишната финансова рамка. Това е направено с цената на някои съкращения, например
за ITER, където ни трябват повече, а не по-малко пари, и за външни дейности, където също
ни трябват повече, а не по-малко пари.

Приемам това като покана за разискване и то ще се състои при помирителната процедура
за целия пакет.

По този повод се връщам и на коригиращия бюджет № 3, вече обсъждан от докладчика,
г-н Surján. Става дума за мерките, съпътстващи търговията с банани, и до този момент
докладчикът на Парламента потвърждава отново позицията на Парламента, която е много
далеч от позицията на Съвета. Съветът е за преразпределяне, Парламентът е за по-голямо
използване на инструментите за гъвкавост и тук отново е застрашено доверието на държавите
от АКТБ в нашите институции. Затова следва да търсим компромисно решение при
предстоящата помирителна процедура.

Както обикновено, проектобюджетът ще бъде придружен, или вече е придружен, не само
от последния коригиращ бюджет за тази година и от коригиращия бюджет с мерките за
търговията с банани за следващата година, но и от писмо за внасяне на корекции за
Европейската служба за външна дейност и писмо за внасяне на корекции за новите надзорни
органи, които вече са приети на политическо равнище, и утре Комисията ще приеме и ще
предаде на Парламента писмо за внасяне на корекции, което е обичайното актуализиране
на оценките на споразуменията за селското стопанство и риболова.

И накрая, знам, че институционалното измерение следва да играе важна роля при
предстоящата помирителна процедура. Ние сме длъжни пред нашите граждани да намерим
компромисно решение и да докажем, че Договорът от Лисабон работи в тяхна полза, като
заличава различията, използвайки сложния механизъм на Европейския съюз. Ето затова
сега играя ролята на честен посредник в очакване на крайното споразумение.

Мелхиор Ватлет,    действащ председател на Съвета. – (FR) Г-н председател, г-н член на
Комисията, госпожи и господа, на първо място бих искал да се извиня за това, че малко
закъснях заради задръстванията по улиците, с които всички се сблъскваме напоследък.

Чух края на речта на г-н члена на Комисията. Запознат съм и с изказването на докладчика.
Всъщност ще се огранича да ви информирам за основните точки от позицията на Съвета, а
е очевидно, че при помирителната процедура, която следва да се проведе при вота на вашето
събрание за всички изменения – човек никога не знае – ние ще съумеем да доизгладим
всички политически позиции. Затова ще говоря сега за измененията на Парламента и за
измененията, които Парламентът се подготвя да гласува.

И все пак ще използвам възможността да ви запозная с някои предварителни реакции и
също така да ви напомня опасенията на Съвета по отношение на бюджетната процедура за
2011 г. На първо място, трябва да подчертая, че тази бюджетна процедура се осъществява
в период, когато излизаме от икономическа криза и макар че европейският бюджет може
и трябва да ни помогне да излезем от кризата, ние не бива да забравяме значителните
бюджетни ограничения, които засягат нашите национални бюджети. Това очевидно ни
призовава за строг контрол върху разходите. В този контекст Съветът отдава най-голямо
значение не само на придържането към таваните на различните функции в многогодишната
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финансова рамка, но също така и преди всичко на поддържането на адекватни маржове, с
капацитет да се справят с непредвидени обстоятелства.

Ето защо Съветът приветства ограничението, което Комисията си постави във връзка с
бюджетните кредити за поети задължения в нейния проектобюджет. От друга страна, ние
сме обезпокоени, разбира се, че измененията на Европейския парламент могат значително
да намалят някои маржове.

По същия начин Съветът изразява съжаление за увеличението в равнището на бюджетните
кредити за плащания, което Парламентът възнамерява да гласува, още повече че това равнище
на бюджетни кредити надхвърля проектобюджета на Комисията. Равнището на бюджетните
кредити за плащания трябва да бъде достатъчно, но не и завишено, и трябва да държи сметка
за опита от миналото и за реалните нужди за 2011 г. Ние на всяка цена трябва да избегнем
изпращането на грешен сигнал във време, когато публичните финанси на държавите-членки
се възстановяват. Бих искал да ви припомня също така, че поради тези затруднения в Съвета
е възможно да се запази балансът с много малко мнозинство само при увеличение на
бюджетните кредити за плащания от 2,91 % в сравнение с 2010 г.

Бих искал сега да привлека вашето внимание по-специално върху някои въпроси. Съветът
отбеляза намерението на Европейския парламент да се придържа към таваните по различните
функции на многогодишната финансова рамка, но не мога да приема, че подходът във връзка
с бюджетните кредити за поети задължения следва да бъде в ущърб на важни програми,
особено по функция 1a, засягащи конкурентоспособността за растеж и заетост, а също и в
ущърб на въпроси по функция 4, засягащи ролята на Европейския съюз като фактор от
световно значение.

Във връзка с това мога да кажа, че съм изненадан от предложеното от Европейския парламент
намаляване на бюджетните кредити за общата външна политика и политиката на сигурност
във време, когато се прави всичко възможно за бързо изграждане на Европейската служба
за външна дейност.

По същия начин Съветът е изненадан от намаляването на бюджетните кредити за проекта
за международния експериментален термоядрен реактор (ITER) през 2011 г., докато ние
все още работим по това, как да освободим средства, за да посрещнем финансовите
затруднения по този проект през 2010 г., 2012 г. и 2013 г. Съветът обаче отбелязва
приоритетите на Европейския парламент за младежта, образованието и мобилността и може
да разглежда тези приоритети в контекста на общо споразумение. Предложения ще бъдат
направени при предстоящите обсъждания.

Що се отнася до бюджетните кредити за плащания, искам да изразя пред вас загрижеността
на Съвета за сегашния капацитет за усвояване по функция 1б във връзка със сближаването
за растеж и конкурентоспособност. Ако измененията на Европейския парламент възстановят
проектобюджета и така увеличат бюджетните кредити, това ще породи въпроси за
усвояването на тези различни бюджетни кредити. Всъщност искам да изтъкна, че Съветът
прие едно увеличение от 14 % при бюджетните кредити за плащания след внимателно
обсъждане на предложенията на Комисията и вземайки предвид нормата на усвояване на
бюджетни кредити за 2010 г., тъй като това е най-добрата база.

Бих искал да повдигна един последен въпрос, засягащ намерението на Европейския парламент
да създаде осем нови бюджетни редове без никакви бюджетни кредити за тях, от една
страна, разходи във връзка с прилагането на Договора от Лисабон, и от друга страна, приходи
във връзка със собствените средства. Мисля, че бюджетът за 2011 г. не е мястото за
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превръщане в бюджетни инструменти на заключенията от тези важни разисквания и трудни
решения, които предстои да бъдат взети за бъдещото финансиране на Европейския съюз,
когато се водят преговорите за следващата многогодишна финансова рамка. Това е дълго и
сложно разискване и решението няма да бъде намерено в следващите няколко седмици в
относително ограничения контекст на бюджетната процедура за 2011 г.

Отбелязвам обаче, и това е съвсем разбираемо и очаквано предвид новите правомощия на
Парламента, че различни други теми бяха включени в обсъждането на политиката, засягащо
бюджета за 2011 г. Някои от тях са пряко свързани с бюджета за тази година или за
следващите години до края на многогодишната финансова рамка 2007–2013 г.
По-специално ITER е застрашен, както и завършването на процеса на приемане на правилата
за администриране на многогодишната финансова рамка съгласно разпоредбите на Договора
от Лисабон, и по тези два въпроса ние трябва да постигнем споразумение. Комисията направи
предложения, които бяха в общи линии приети от Съвета. Много накратко ще бъде обсъдено
предложение от председателството по деликатния въпрос за гъвкавостта, въпрос, който
смятам за важен.

По отношение на други въпроси, като например този да се използва приспособяването като
възможност за забележимо увеличаване на бюджетните ресурси в многогодишната финансова
рамка, вземайки предвид новите кредити, произтичащи от Договора, в реалистичен план
трябва да ви кажа, че това не може да надхвърли финансовото равнище на държавите-членки.
Необходимостта да излезем от кризата и националните бюджетни политики, които до
голяма степен са повлияни и контролирани от Европейския съюз, не позволяват това.

Ще има и други въпроси, както знаем, в хода на преговорите. Комисията ще ги подчертае в
съобщението си за прегледа на бюджета. Съветът по самата си природа е орган, който слуша,
разсъждава и се опитва да намира отговори. И разбира се, той няма да постъпи другояче в
контекста на това обсъждане. Той ще изслуша предложенията и ще сформира свое становище.
Тогава, разбира се, ще дойде времето за отговор на тези въпроси и за вземане на решения.
И защото въпросите са комплексни и ще изискват съществени механизми и ресурси, ние
знаем, че отговорите няма да бъдат намерени само при обсъждането на бюджета за 2011 г.,
но ще бъдат намерени в разискването относно следващата многогодишна рамка. Естествено
обаче по отношение на някои от тези проблеми може да се очаква Съветът да е готов да
въведе някои инициативи или да даде своя коментар.

Бих искал да завърша, като изтъкна колко важно е да достигнем до споразумение за бюджета
за 2011 г. в следващите няколко седмици. За тази цел председателството ще продължи
активно да допринася за прекрасния климат на сътрудничество, който преобладаваше
досега, и мисля, че ще бъде изключително вредно за образа на Европейския съюз пред
неговите граждани, ако той не постигне съгласие този първи бюджет да стигне до гласуване
във времето на новия Договор от Лисабон.

Г-н председател, уважаеми колеги, благодаря ви за вниманието.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    докладчик по становището на комисията по
външни работи. – (ES) Г-н председател, г-н Ватлет, г-н член на Комисията, госпожи и господа,
аз бих желал преди всичко да изразя своята благодарност за работата, извършена от главния
докладчик по бюджета.

Въпреки че в комисията по външни работи проявихме умереност и сме наясно, че
бюджетните кредити по функция 4 се увеличават чувствително над средното равнище, ние

111Разисквания на Европейския съюз -BG19-10-2010



считаме, че те са недостатъчни за гарантиране на последователна, ясна и ефективна външна
политика, която е в унисон с целите, начертани от Договора от Лисабон.

Ние сме учудени също така, че Съветът изразява своята изненада във връзка с тактическите
съкращения, предложени от Парламента, имайки предвид значимостта на тези съкращения
както от гледна точка на компромисните бюджетни кредити, така и от гледна точка на
бюджетните кредити за плащания, които самият Съвет въведе.

Аз бих желал да благодаря на комисията по бюджети, която е представена тук от своя
председател, за това, че остави в резерв бюджетните кредити за новите позиции в
Европейската служба за външна дейност.

Естествено, г-н председател, това не означава, че ние не трябва да имаме положителен и
конструктивен подход, но очевидно по време на помирителната процедура Парламентът
трябва да прояви твърдост, голяма твърдост при отстояването на приоритетите си, като
целта и стремежът му са насочени към подготовката на бюджета за 2011 г., както току-що
каза действащият председател на Съвета.

Thijs Berman,    докладчик по становището на комисията по развитие. – (NL) Г-н
председател, средствата, които се предоставят за сътрудничеството за развитие, всъщност
трябва да служат на целите на развитието, така че ние да можем да помогнем на бедните
държави да омекотят ударите на финансовата и икономическата криза, за която те не бива
да бъдат обвинявани.

Ако ние гарантираме тяхното интегриране в световната икономика, те ще се превърнат в
един нов пазар и следователно ще станат част от решението на проблема. Средствата за
развитие, които се отпускат по Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР), са
предназначени за тази цел; за борба с бедността, а не за сътрудничество на Европейския
съюз с индустриализираните държави.

Не бива също така отпускането на средства за реформата на производството на банани, а
именно съпътстващите мерки за търговията с банани, да бъде за сметка на настоящите
програми за развитие. Освен това трябва да се запазят средствата за укрепване на
демокрацията и правата на човека по Европейския инструмент за демокрация и права на
човека.

Неотдавнашните наводнения в Пакистан отново показаха, че е необходима бърза, ефективна
реакция – но не като се взема от бюджета под формата на спешна мярка, а чрез структурни
фондове за хуманитарна помощ. Европейският съюз трябва да е в състояние да действа бързо
и да продължава да дава своя принос.

Bogusław Liberadzki,    докладчик по становището на комисията по бюджетен контрол.
– (PL) От името на комисията по бюджетен контрол бих желал да привлека вниманието ви
към следните въпроси. Първият е свързан с нивото на грешките по време на бюджетирането
и реализацията на бюджета. Две особено важни области са външната дейност и структурните
фондове. Друг въпрос, който за нас е от решаващо значение, са сумите, които се заделят по
традиционен начин с прилагането на критерий на основата на оценяване на последиците
от използваните средства. Третата област е хармонизираният бюджет, например
кохезионният фонд и трансевропейските транспортни мрежи. Изглежда, че при изготвянето
на бюджета ние използваме твърде малко европейска методология и твърде много
национално фрагментиране на бюджета. Последният фактор, свързан с бюджета, е искането
да се вземе под внимание информацията, която се съдържа в националните доклади по
реализирането на бюджетните цели за миналата година. Понастоящем по-малко от
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половината от държавите-членки представят такива доклади, като те са подготвени на
основата на много различни методологии.

Pervenche Berès,    докладчик по становището на комисията по заетост и социални
въпроси. – (FR) Г-н председател, г-н Ватлет, г-н член на Комисията, във връзка с бюджета за
2011 г. комисията по заетост и социални въпроси със задоволство отбелязва, че комисията
по бюджети възстанови бюджетните кредити за Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията. Ние считаме, че това е абсолютно необходимо през настоящия период на
криза и призоваваме Съвета да следва разумния подход на Парламента предвид настоящия
климат.

Ние призоваваме също така да се обърне специално внимание на степента на усвояване на
бюджетните кредити за Европейския социален фонд, защото в противен случай той няма
да може да постигне целите си.

Ние призоваваме да бъдат отделени и повече средства за социалния диалог, защото опитът,
натрупан въз основа на днешните процеси на преструктуриране, ни научи, че при наличието
на социален диалог има повече хармония и се намират по-добри решения. Това е важен
въпрос.

На последно място, ние сме доволни, че комисията по бюджети одобри инициативата
„Твоята първа работа с EURES“, тъй като това представлява действителен принос на
Европейския парламент към водещата инициатива „Младежта в движение“, а също така
инструмент в подкрепа на социалните иновации, който ние трябва да развиваме.

Jutta Haug,    докладчик по становището на комисията по околна среда, обществено здраве
и безопасност на храните. – (DE) Г-н председател, г-н Ватлет, г-н член на Комисията,
госпожи и господа, в качеството ми на докладчик по становището на комисията по околна
среда, обществено здраве и безопасност на храните аз няма да кажа на присъстващите тук
нищо ново. Въпреки това бих желала да посоча отново, че комисията по околна среда,
обществено здраве и безопасност на храните отговаря за по-малко от 1% от общия бюджет,
по-малко от 1% за всички действия в областта на защитата на околната среда, на
биологичното разнообразие и борбата срещу изменението на климата. Комисията е отговорна
за цялата област на общественото здраве, безопасността на храните и фуражите, и за
ветеринарните мерки, както и за изключително важната работа на пет европейски агенции.
Един процент! Е, добре, в този случай наистина не е възможно да говорим за изобилие от
пари. Ето защо ние отчаяно се нуждаем от малкото отпуснати пари, за да изпълняваме
нашата работа. Следователно няма да е изненада за никого, че няма да можем да приемем
съкращенията, предложени от Съвета. Ние се нуждаем от тези средства.

Heide Rühle,    докладчик по становището на комисията по вътрешния пазар и защита
на потребителите. – (DE) Г-н председател, г-н Ватлет, г-н член на Комисията, бих желала
да подкрепя думите на предходния оратор. Като комисия по вътрешния пазар и защита на
потребителите ние отговаряме за тясна област, свързана с митниците, вътрешния пазар и
защитата на потребителите. Ние се опитахме много внимателно да разгледаме цифрите и
да заложим само толкова, колкото е действително необходимо. Разбира се, по време на
криза обаче са необходими пари за защитата на потребителите, митниците, обучението на
митническите служители и др. Ето защо ние сме на мнение, че трябва да се възстановят
предишните цифри.

Ние бихме желали да благодарим на комисията по бюджети за отличното сътрудничество,
което имахме досега, и се надяваме, че то ще продължи и в бъдеще.

113Разисквания на Европейския съюз -BG19-10-2010



Mairead McGuinness,    докладчик по становището на комисията по земеделие и развитие
на селските райони. – (EN) Г-н председател, аз бих желала да благодаря на докладчика за
усърдната работа върху бюджета за 2011 г.

Нека мина направо към един конкретен въпрос, който засяга бюджета за земеделие, а именно
счетоводното уравняване. В качеството ни на комисия ние отново предложихме изменение
и призоваваме Парламента да го подкрепи единодушно. Съветът подходи творчески и намери
420 млн. евро. Ако нашето предложение не бъде одобрено, ние ще се изправим пред огромен
проблем с бюджета през следващата година и ще се наложат съкращения във всички
бюджетни редове за селското стопанство.

Ние не можем да позволим да се случи това в Парламента и трябва да призовем за вашата
подкрепа в политическите групи относно изменението. Искам да благодаря на комисията
по бюджети за проявеното разбиране и подкрепа на предложените от комисията по
земеделие изменения относно млечния фонд, относно финансирането на схемата за мляко
и схемата за плодове в училище, популациите на пчелите и програмата за нуждаещите се
лица.

Аз се надявам, че Комисията е права в оптимизма си по отношение на пазарите на млечни
продукти. Моята загриженост е свързана с нестабилността на тези пазари.

Morten Løkkegaard,    докладчик по становището на комисията по култура и образование.
– (DA) Г-н председател, в качеството ми на докладчик по бюджета за комисията по култура
и образование аз съм горд, че мога да заявя, че ние в Парламента успяхме да направим това,
което Комисията не можа, а Съветът не пожела да направи, а именно да вземем предвид
задълженията в новата стратегия „ЕС 2020“ и да осигурим финансовата подкрепа за
постигането на целите, заложени в стратегията.

Жизненоважно е да инвестираме в образованието и обучението през целия живот, за да се
развият „нови умения за нови работни места“, като тези цели заемат централно място в
стратегията. Ето защо ние бихме желали да видим подкрепата на Съвета за позицията относно
бюджета за 2011 г., която се очаква ние в Парламента да приемем утре. Разбира се, тя
включва по-конкретно допълнителните 18 млн. евро за програмата за обучението през
целия живот. Тя ще позволи на повече от 3500 европейски студенти да се възползват от
програмата за обмен „Еразъм“. Ние искаме да увеличим броя на участниците в
професионалното обучение, които могат да получат стаж. Ние искаме повече възрастни да
се включат в допълнителното обучение, финансирано от Европейския съюз. Освен това има
и 10 млн. евро за програмата „Хора“, която има за цел да увеличи мобилността на
кандидат-докторантите и докторантите, да предостави възможност за по-тясно
сътрудничество с промишлеността, да модернизира университетите в Европейския съюз и
да осигури средства за комуникация. Ние ще оценим високо подкрепата на Съвета в тази
област.

Juan Fernando López Aguilar,    докладчик по становището на комисията по граждански
свободи, правосъдие и вътрешни работи. – (ES) Г-н председател, аз бих искал да представя
кратка информация относно приноса на комисията по граждански свободи, правосъдие и
вътрешни работи за разискването по бюджета, който е добре известен на Парламента. Ще
засегна четири въпроса.

Първият се отнася до Европол, тъй като нашата комисия възстанови бюджета му след
предложените от Съвета съкращения, като ние предложихме също така увеличение от
500 000 евро, така че той да може да се справи с отговорностите, които произтичат от
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влизането в сила на втория вариант на Програмата за проследяване на финансирането на
тероризма.

На второ място, поискахме освобождаване на бюджетните кредити в резерв и предоставяне
на предложеното увеличение за Европол.

Решихме също така да поставим в резерв бюджетните кредити, предназначени за Шенгенската
информационна система от второ поколение, при условие че те ще бъдат освободени веднага
щом получим необходимата информация относно стъпките, които трябва да се предприемат
в бъдеще.

Тъй като считаме, че те са от изключително голямо значение за пространството на свобода,
сигурност и правосъдие, ние предложихме и възстановяването на бюджетните кредити за
трите фонда, насочени към имиграцията и интеграцията: Европейския фонд за външните
граници, Европейския фонд за завръщания и Европейския фонд за интеграция на граждани
на трети страни.

Накрая, ние възстановихме бюджета, планиран за агенцията Евроюст, чиито функции в
последно време се разшириха, тъй като тя е важен инструмент за развитието на съдебното
сътрудничество в Европа.

Algirdas Saudargas,    докладчик по становището на комисията по конституционни
въпроси. – (LT) Аз бих желал да поздравя докладчика за намирането на балансирана позиция.
Мисля, че предложението относно бюджета за 2011 г., което ще гласуваме утре, поддържа
перфектен баланс между икономиите в бюджета и икономическото стимулиране и
удовлетворява приоритетите на Европейския парламент, въпросът за които се повдига
нееднократно. Аз разбирам стремежа на държавите-членки да съкращават разходи, като се
опитват да намаляват бюджетния си дефицит във възможно най-голяма степен, но много
от предложените от Съвета съкращения са необосновани. Не трябва да забравяме, че целите
на бюджета на Европейския съюз са различни. Парите от бюджета на ЕС са предназначени
за бъдещите ни инвестиции. Начинът на преодоляването на кризата ще зависи от това,
доколко правилно се разпределят и използват тези пари. Енергия, иновации,
научноизследователска дейност, образование и мобилност – те са в основата на нашия
икономически растеж и създаването на нови работни места. Ето защо ние не трябва
единствено да гарантираме, че вече съществуващите ефективни програми ще бъдат
продължени, но и да намерим адекватно финансиране за новите области на политиката,
включени в Договора от Лисабон. Аз призовавам колегите си да одобрят проектобюджета.

Peter Šťastný,    докладчик по становището на комисията по международна търговия.
– (EN) Г-н председател, Договорът от Лисабон даде на Европейския парламент нови
правомощия в областта на споразуменията за международна търговия и комисията по
международна търговия възнамерява да се възползва максимално от тях.

Инструментът за гъвкавост в рамките на съпътстващите мерки в сектора на бананите ще
помогнат на страните производителки да посрещнат новите предизвикателства и ще
облагодетелстват потребителите в Европейския съюз и най-слабо развитите държави.
Подпомагането в областта на търговията, като споразуменията за икономическо партньорство
и помощта за търговията, ще стимулира растежа посредством търговията не само с
Европейския съюз, но и търговията в рамките на регионите.

В заключение, ще спомена нашия акцент върху парламентарното измерение на Световната
търговска организация и интересите на чуждестранните предприятия в Индия, АСЕАН и
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Китай. Отношенията с бързоразвиващите се страни чрез тези центрове ще бъдат от полза
за нашите икономики като цяло, както и по-специално за малките и средните предприятия.

Dominique Riquet,    докладчик по становището на комисията по транспорт и туризъм.
– (FR) Г-н председател, комисията по транспорт и туризъм, която направи много разумни
предложения в настоящия период на криза, ще напомни, че транспортът и туризмът
безспорно генерират над 10% от БВП на Европейския съюз и са важни сектори за високия
растеж на добавената стойност в Европа.

По-конкретно, три въпроса заслужават да бъдат изтъкнати и ние бихме желали те да бъдат
подкрепени. Първо, финансирането на агенциите. Всъщност защо да ковем закони, без да
имаме начални критерии или крайни инструменти за оперативното им реализиране? Тези
изменения имат за цел да предоставят на агенциите средства, от които те се нуждаят за
осъществяване на правомощията си и следователно правомощията на Европа.

На второ място, туризмът, за който Европейският съюз е дестинация номер едно в света, се
превърна в действителна отговорност с влизането в сила на Договора от Лисабон, но той
няма собствена бюджетна функция. Не е достатъчно просто да продължим с двете
съществуващи подготвителни действия. Ние искаме да разширим действията си, поне
символично, чрез подпомагането на новите пилотни проекти, засягащи по-конкретно
индустриалния и културния туризъм.

Накрая, избухването на исландския вулкан ни показа колко е важно въвеждането на единен
европейски интерфейс за информация и резервации за всички видове транспорт, като това
е предмет на нашето последно искане.

László Surján,    докладчик по становището на комисията по регионално развитие. –
(HU) Г-н председател, благодаря Ви, че ми дадохте думата. Съветът сви бюджета с 4 млрд.
евро и предизвика икономическата криза. Какви проблеми решиха те с тези средства? Със
сигурност не кризата. Това обаче може да разруши солидарността между държавите-членки
и да направи невъзможни прилаганите програми. Г-н председател, г-н министър, това не си
струва да се прави. Ето защо по мнението на нашата комисия в глава 1Б от бюджета за 2011
г. ние следва да се върнем към предложенията на Комисията, имам предвид Европейската
комисия, тъй като те се основават на прогнозите на държавите-членки. Държавите-членки
не бива да залагат на две противоречиви решения. Благодаря ви за вниманието.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Г-н председател, аз бих желал да попитам защо не беше
представено становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика. Именно
в тази област бяха направени най-големите съкращения. Защо не беше излъчен оратор от
тази комисия?

Председател.   – Това е добър въпрос, г-н Rübig. Настоящият доклад не предвижда
становище на комисията по промишленост, изследвания и енергетика. Тук аз имам списък
на всички комисии, които трябва да дадат становище, и аз не виждам комисията по
промишленост, изследвания и енергетика в този списък.

Във всеки случай ние ще установим причината, г-н Rübig.

Salvador Garriga Polledo,    от името на групата PPE. – (ES) Г-н председател, оптималната
бюджетна политика не е тази, която предвижда повече средства в бюджета, а която го прави
добре, или интелигентно, както изтъкна членът на Комисията в изявлението си.
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Аз харесвам начина, по който Европейската комисия състави бюджета за 2011 г., но има
какво да се усъвършенства. Аз не харесвам и никога не съм харесвал начина, по който Съветът
процедира по отношение на европейските бюджети. Орязването на средства по всеки проект,
който идва от Комисията или Парламента, не е бюджетна техника, а истински пример на
финансова разправа.

Ние бихме желали между другото да попитаме представителя на Съвета дали е слушал речта
на члена на Комисията г-н Левандовски относно необходимостта от кредити за плащания.

Моята група счита, че е възможно да се намери балансът между строгите икономии в бюджета
и европейския тласък. Очевидно е, че групата на Прогресивния алианс на социалистите и
демократите в Европейския парламент не счита, че е възможно да се постигне този баланс
и поради това тя предлага изменения, които ще надвишат бюджетните тавани и ще направят
битката със Съвета неизбежна.

Ето защо моля Парламента да не бъде страна в тази стратегия и да подкрепи единодушно
позицията на докладчика, която вече спечели подкрепата на мнозинството в комисията по
бюджети миналата седмица.

Göran Färm,    от името на групата S&D. – (SV) Бих искал да изкажа голяма благодарност
на докладчика, г-жа Jędrzejewska. Тя свърши отлична работа и в основните неща всъщност
постигнахме консенсус в комисията по бюджети, въпреки че има някои области – и аз ще
се върна на това – по които ние от групата на Прогресивния алианс на социалистите и
демократите в Европейския парламент имаме малко по-различно виждане.

Ние си даваме ясна сметка за кризата във финансите на държавите-членки. Въпреки това
ние по същество защитаваме бюджета на Европейския съюз независимо от това, че сега се
придържаме към много ниски равнища, особено когато става дума за новите
предизвикателства на политиката през следващата година, когато за Парламента също се
предвижда увеличение под 1%. Това е много малко.

При плащанията процентът на увеличение е по-голям и това също е разумно. Сега опитът
да запазим плащанията по структурните фондове би засегнал пряко онези държави, които
имат най-големи проблеми от гледна точка на работните места и растежа. Ние трябва да
напомним, че държави като Гърция, Ирландия, Португалия, Испания и Латвия са нетни
получатели на средства от бюджета на Европейския съюз. Съкращаването на бюджета няма
да е от полза за тях. Не бива да забравяме това.

На първо място, ние сме ограничавани. Ако разгледаме последните 20 години, бюджетът
на Европейския съюз действително се увеличава по-бавно, отколкото бюджетите на
държавите-членки. Това е факт, който не трябва всъщност да забравяме.

На второ място, ние, социалдемократите, не приемаме виждането, че мерките на строги
икономии са единственият начин за справяне с кризата. Ето защо ние се борим за увеличаване
на бюджета, особено в категория 1а, която включва инвестициите, изследванията и
развитието, както и инициативите на трудовия пазар. Тук трябва да има увеличение. Ние
обаче не сме напълно съгласни със Съвета и Комисията по отношение на проекта ITER. Ние
одобряваме този проект, но той не трябва да бъде единственият приоритет, когато говорим
за изследвания и развитие. Не бива да се позволява да се изместват други проекти.
Следователно ако искаме да продължим проекта ITER, ще трябва да направим преглед и
ще са необходими повече средства.
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Трето, също толкова важно, ние следва да поддържаме солидарността по време на настоящата
криза. Ако най-сериозните съкращения в структурните фондове засягат онези, които
действително се нуждаят от помощ, в такъв случай политиката е неприемлива.

Четвърто, ние считаме също така, че е оправдано известно увеличение поради Договора от
Лисабон. Европейският съюз ще има редица нови задачи, свързани с Европейската служба
за външна дейност, новите финансови институции, енергетиката и климата. Ние не можем
да възложим нови задачи на Европейския съюз и после да не плащаме за тях.

На последно място, бих желал да спомена бюджета за външна политика, който очевидно
страда от недостатъчно финансиране. Ако ние сме в състояние да си позволим да предоставим
помощ на Палестина и да намерим необходимите средства за разширяване, ние се нуждаем
от повече пари. Ето защо за нас, социалдемократите, беше важно също така да обвържем
бюджета за 2011 г. с разискване, което има по-дългосрочна перспектива: относно
собствените средства, бюджетните тавани за 2012 г. и 2013 г., както и финансирането на
новия механизъм за финансова помощ. За да се постигне това, аз приветствам посочената
от члена на Комисията гъвкавост като възможно решение. Аз съм абсолютно убеден, че
няма да постигнем успех по време на настоящите преговори по бюджета, ако не можем по
някакъв начин да преразгледаме бюджетните тавани или да оползотворим инструмента на
гъвкавостта. Считам, че това е абсолютно наложително.

Anne E. Jensen,    от името на групата ALDE. – (DA) Г-н председател, г-н Ватлет, г-н
член на Комисията, драстични съкращения са надвиснали над публичните бюджети в
повечето държави-членки. И така, не трябва ли да наложим ограничения и в бюджета на
Европейския съюз? Да, би трябвало и именно това правим ние в някаква степен. Това е обща
тема, заложена в предложението на Парламента за бюджета през следващата година. Ние
се ръководехме от таваните, определени в многогодишната финансова рамка, но това ще
бъде възможно единствено ако направим съкращения в определени приоритети и
международни ангажименти. В противен случай няма да можем да отпуснем достатъчно
бюджетни кредити за изследователска дейност, енергетика и помощ за Палестина.
По-конкретно, налага се да направим съкращения в бюджетните кредити за проекта „ITER
Fusion“, за общата външна политика и политика на сигурност, както и за държавите
производителки на банани, и сътрудничеството с новите индустриализирани държави. Аз
считам, че всичко това се дължи на факта, че многогодишната финансова рамка е твърде
рестриктивна, и бих желала днес още веднъж да изразя съжалението си, че Комисията не
е предоставила според обещанията си истински средносрочен преглед на рамката. Ние
следва да направим преглед на финансовата перспектива до 2013 г. В противен случай ще
си навлечем проблеми. Комисията току-що ни изпрати съобщение относно прегледа на
бюджета, в който са заложени бюджетните редове за следващите няколко години, но тя не
обяснява по какъв начин ще се вържат сметките през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

От името на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа бих желала да
благодаря на г-жа Jędrzejewska за умелото ръководене на гласуването по бюджета. Доволни
сме от резултата. Ние бихме желали да видим няколко различни цифри в частта от бюджета,
посветена на земеделието. Ние не искахме 300 млн. евро за млечния фонд. Също така бихме
помогнали да се изчисти проблема със счетоводното уравняване. Ние гласувахме неправилно
в това отношение. Има също така няколко пера в бюджета на Парламента, в които бихме
желали също да видим икономии, но като цяло сме доволни от това, което ни се предлага
сега, и аз с нетърпение очаквам конструктивните преговори със Съвета.
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Isabelle Durant,    от името на групата Verts/ALE. – (FR) Г-н председател, г-н министър,
г-н член на Комисията, аз също бих желала да похваля докладчиците, и по-конкретно г-жа
Jędrzejewska и г-жа Trüpel. Аз считам, че г-жа Trüpel е свършила огромна работа, наистина
изключителна работа, давайки възможност на ветераните в съставянето на бюджета, които
са подготвяли проектобюджети в Парламента години наред, да работят съгласно новите
условия, наложени от Договора от Лисабон – одобряване само с едно четене. Във всеки
случай беше свършена отлична работа – благодаря ви.

Това беше също така маратон, в който председателите на нашите групи, в момента виждам
само един от тях в залата, взеха участие на някакъв етап. На моменти ние бяхме малко
уплашени, че нещата ще тръгнат на зле, но за щастие това не се случи благодарение на
нашите докладчици и на председателя. Може да е нетрадиционно, но бих искала да похваля
и неговата работа. Ние имаме полза от факта, че председателите на групите желаят да ни
предложат амбициозен бюджет и преди всичко да го свържат с последващ контрол, с
резултатите, които ще дойдат после в специалната комисия по политическите
предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г. (SURE),
както и в контекста на предстоящата бюджетна перспектива, защото очевидно бюджетът
за 2011 г. е едната страна, но това, което ще дойде след това, е по-важно. Аз съм доволна,
че ние, заедно с председателите на групи и комисията по бюджети, постигнахме
споразумение.

Ще видим! Остава фактът, че за момента ние имаме парламентарна позиция и след като
чухме това, което трябваше да каже г-н Ватлет относно вижданията на Съвета, аз несъмнено
имам някои опасения относно очакващото ни в помирителния комитет. Няма да бъде лесно,
защото между исканията на Съвета и исканията на Парламента ние ще се борим да стигнем
до споразумение. Аз разчитам на вас да ни помогнете в това отношение и да постигнем
действително амбициозен бюджет.

Онези, които критикуват в Съвета увеличението на бюджетните кредити за плащания
например, са несправедливи по отношение на бюджета. Това са минали ангажименти,
въпрос на доверие: когато плащаме това, което сме обещали, ние просто правим това, което
е нужно, дори когато то излиза от рамките на бюджетните кредити за плащания. Аз считам,
че следва да сме внимателни и да не изпуснем най-главното тук.

Въпреки че ние ще подкрепим решението утре, аз смятам, че има някои непоследователности
в настоящия бюджет и бих искала да посоча две по-значителни от тях по мое мнение.

Преди няколко месеца гласувахме по основното решение относно програмата до 2020 г.,
в която решихме да включим такива точки като зелената икономика, подпомагане на
възобновяемите енергийни източници, зелени технологии и т.н., както и всичко, което
създава заетост и работни места. Именно от тази гледна точка с цел формализиране на нашите
намерения ние предложихме изменение, което да гарантира по-конкретно, че критериите
за устойчиво развитие се вземат от програмата LIFE и се прилагат във всички други области.
Считам, че това изменение ще бъде отхвърлено утре. Независимо от това аз ви призовавам
да подкрепите нашето изменение, така че критериите за устойчиво развитие да започнат да
се прилагат на практика, а не само на думи.

Сега стигам до второто противоречие: Международния експериментален термоядрен реактор
(ITER). Неговият бюджет се намалява с 45 млн. евро. Това поне е нещо. Преди всичко обаче
имаше опити да се вземат тези пари от селскостопанската политика; за щастие не бяха взети
оттам, а от изследванията, което не е много по-добре. Тук аз отново ще се позова на това,
което ни каза тази сутрин Бан Ки-Мун. Той призова ние, европейците, да бъдем пионерите
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в областта на възобновяемата енергия, да насърчаваме активно новите видове енергия, както
и тези от миналото, но не такива, които осигуряват най-вече пари за акционерите и не
помагат на европейските потребители или на бъдещите поколения европейци, на които ще
се наложи да продължат да се справят с проблема с отпадъците. Стратегията „всичко или
нищо“ по отношение на програмата ITER, която ще струва в крайна сметка 1,5 млрд. евро,
е по мое мнение една голяма грешка и аз считам, че ние не правим това, което заявихме, че
ще правим в решението за 2020 г.

В заключение, има още няколко проблема на дневен ред: ние имаме също така икономическо
управление, ликвидиране на специалната група на Съвета и предложенията на Комисията;
ще се изисква изключително много работа, за да се обвърже настоящия бюджет с бъдещите
бюджети и финансовата перспектива.

Michał Tomasz Kamiński,    от името на групата ECR. – (PL) Настоящото разискване
по бюджета и цялата серия от разисквания, които започваме, е голям тест за европейския
елит. Ние дадохме на Европа Договора от Лисабон, а той даде на гражданите една
по-солидарна Европа. Бих желал да кажа много ясно, че ние не бива да заявяваме, че искаме
по-солидарна Европа, а в същото време да не даваме повече пари за нея. Това е отправната
точка, с която искам да започна. Не можем честно да заявяваме, че искаме по-солидарна
Европа, а да не искаме да плащаме за нея. За Европа са нужни пари и ако разгледаме
структурата на разходите в европейския бюджет, структурата на разходите в държавите с
най-голям принос, ще видим, че разноските за Европа не са най-значителното разходно
перо. Като представител на Полша и на Централна и Източна Европа бих желал да повдигна
и един друг въпрос: всички средства, които отиват за развитието на нашия регион, който
представлява значителен потребител на стоките, разработени и произведени в Западна
Европа, както и всички пари, инвестирани в новите държави на Европа, са пари, инвестирани
в бъдещето на Европа. Една по-богата Централна и Източна Европа и по-голямото
благоденствие в новите държави на Европа ще бъдат от полза и за онези държави от Западна
Европа, към които ние се отнасяме с огромно уважение и които имат основен нетен принос
за бюджета на Европейския съюз. По време на настоящото разискване също имаме нужда
от по-голяма европейска солидарност.

Miguel Portas,    от името на групата GUE/NGL. – (PT) Г-н председател, бих искал да
бъда напълно откровен при това разискване. Това не е обсъждане между счетоводители, а
въпрос на планове и избор за бъдещето.

Становището на правителствата е много просто: всички те са съгласни с новия консенсус
от Брюксел. На национално равнище бюджетите се подчиняват на един единствен девиз:
строги икономии. На европейско равнище резултатът от това е съвсем обикновен – остатъчен
бюджет.

Бих искал да кажа на Съвета, че кризата все още не е приключила, но междувременно
всъщност всички социални мерки на национално равнище се изтеглят. Кризата не е
приключила, но всички национални бюджети сочат, че заплатите са намалени или замразени,
пенсиите са понижени и най-несправедливият от всички данъци – ДДС – е увеличен.

На този фон правителствата отказват да дадат и едно евро повече за европейския бюджет.
Тяхното предложение е с 3 млрд. евро по-малко от това, което сме се събрали да обсъдим
днес. Въпреки това ние трябва да знаем, че предложението, за чието обсъждане сме се
събрали, е скромно и му липсва смелост.
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В действителност това, от което се нуждаем, е европейски бюджет, който може да компенсира
за политиките на национално равнище с ясни инвестиции, насочени към създаване на
работни места. Нуждаехме се от европейски бюджет, които да противодейства на
неблагоприятните ефекти от бюджетните политики на национално равнище.

Това не беше вариант. Правителствата прехвърлят нови компетентности на Европа, без да
прехвърлят ресурси, като по този начин се режат връзки, и все пак те могат да предложат
повишения, които да бъдат обяснени единствено с това, че са платени от лобитата. Такъв е
случаят с 350 млн. евро при предложеното финансиране за Института за ядрен синтез –
инвестиция, която е много съмнителна при сега съществуващия климат.

Истинското основание, което е заложено на карта обаче, е едно. На национално равнище
бюджетната дисциплина се основава на глупави наказания като тези, които франко-немското
комюнике се опитва да заяви и да ратифицира днес. На европейско равнище това е
остатъчният и посредствен бюджет, който хронично страда от недостатъчно финансиране.

Следователно на този етап е изключително важно да обсъдим собствените ресурси на
Европейския съюз и необходимостта от данък върху финансовите транзакции на европейско
равнище, който ще внесе частица справедливост в икономиката. Европа е отчаяна. Това е
Европа, в която се провеждат общи стачки в Гърция, Испания и Франция дори и днес.
Португалия и Италия също ще станат свидетели на стачки през следващия месец. Дължим
на Европа, Европа, която се бори и е отчаяна, отговор, основан на справедливост, инвестиции
и създаване на работни места.

Marta Andreasen,    от името на групата EFD. – (EN) Г-н председател, този Парламент
се присъедини към Европейската комисия в искането за увеличаване на бюджета за 2011 г.
с приблизително 6 % в момент, когато националните правителства предлагат значителни
съкращения на собствените си бюджети.

Онези, които защитаваха повишението, твърдяха, че допълнителното финансиране трябва
да покрие новите компетентности, произтичащи от Договора от Лисабон. Всъщност не си
спомням да съм чула или някой да е споменал по време на ратифицирането, че ще има
някакви разходи, свързани с Лисабон, или какви ще бъдат тези разходи. Дори днес нямаме
ясна представа за това, какво ще струва на данъкоплатеца прилагането на Договора от
Лисабон.

Твърди се също така, че строгите икономии не са точното решение по време на криза и че
е необходимо да се изразходват повече средства за обучение, възобновяема енергия и т.н.
Ако разгледаме неизпълнението за предишните няколко години, става ясно, че ЕС не успява
да изготви ефективен бюджет. Този неуспех се дължи на установяваните всяка година от
Европейската сметна палата нередности. Въпреки това най-голямото увеличение, което се
предлага – 17 % – отива за кохезионните фондове – областта, в която одиторите отчитат
най-голям брой нередности.

Ако намирам за странно, че във време на криза ЕС иска да увеличи собствения си бюджет,
още по-трудно мога да си обясня факта, че Европейският парламент иска да удвои собствения
си бюджет за представителни разходи. Да не би да казваме, че Обединеното кралство прави
драстични бюджетни съкращения на детски надбавки и финансиране на университети,
отлага схеми за изграждане на училища или прави други болезнени съкращения само за да
финансира повече шампанско и стриди за Европейския парламент? Разумно ли е Обединеното
кралство да съкращава военните разходи, като в същото време нетният принос към
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Европейския съюз ще се увеличи от близо 6 млрд. британски лири на 8 млрд. британски
лири през следващите две години? За британския народ това е просто неприемливо.

(Ръкопляскания от групата „Европа на свободата и демокрацията“)

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Г-н председател, когато слушам коментарите на групата на
Европейската народна партия (Християндемократи), и особено на групата на Прогресивния
алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент по бюджета за финансовата
2011 година, ме обзема унизителното чувство, че не искам да бъда част от Европейския
парламент. Докато хората у дома изпитват несигурност за работните си места и доходи, а
ние чакаме вдъхновяващи политици да правят икономии където е възможно и да инвестират
където няма никаква нужда от това, Комисията и Парламентът всъщност успяха почти
повсеместно да увеличат разходите за всякакви безполезни и ненужни хобита.

Когато членът на комисията г-н Барозу призовава държавите-членки да правят икономии,
неговата Комисия и Европейският парламент увеличават бюджета за 2011 г. Това не може
да бъде приемано сериозно и все пак се случва. Явно Парламентът не осъзнава какви са
грижите на гражданите в отделните страни. С едно единствено положително изключение
това е едно тъжно, сиво и скъпо съществуване.

Да, някои хора в тази зала си мислят, че това са непрестанните приказки на тази странна
Партия на свободата – и е вярно, г-н председател, че изправяме огледалото и задаваме
следните въпроси: „Необходимо ли е да пилеем парите на нашите граждани за скъпи
официални коли, включително за лично ползване. Необходимо ли е да наливаме пари за
празненства, когато Европа се намира в условия на най-сериозната икономическа криза?
Нужно ли е да създаваме скъпа Служба за външна дейност, когато всички държави-членки
могат отлично да се справят с тази дейност и сами? Нужно ли е да поддържаме скъпи
комисии и да изпращам още средства в Йемен и палестинските територии?“

Тези въпроси се задават само от Партията на свободата (PVV). И все пак не оставайте с
погрешно впечатление. тази партия вече не е сама в Европа. Ние се борим за гражданите и
искаме нашият глас да се чува в този скъпоструващ цирк. Гордея се с моята държава и с
нейните граждани и ще продължа да говоря на висок глас, тъй като всичко това трябва да
се каже и аз искам да го правя. Ето защо ще гласуваме против бюджета за финансовата
2011 година.

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

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Г-н председател, можем да кажем, че
нидерландската Партия на свободата (PVV) е антиевропейска партия, ако съдим по
аргументите на г-н Hartong и от предложените от нея изменения. Твърди се също така, че
това е партия, която се бори срещу престъпността и иска да върне хората обратно по родните
им места. Въпросът ми към г-н Hartong е, как бихте могли да направите това, ако сведете
целия бюджет на Европол до нула, ако сведете разходите за Шенгенската информационна
система до нула и ако напълно премахнете 113 млн. евро от Европейския фонд за връщане?

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Г-н председател, благодаря на моя колега за поставения въпрос.
Както г-н Gerbrandy добре знае, борбата срещу тероризма и свързаната с нея политика е
проблем на държавите-членки и ние не считаме, че попада в областите на компетентност
на Европейския съюз. Освен това съм сигурен, че моят многоуважаван колега също така
знае, че има голяма честота на измамите в рамките на Европол през последните години –
въпрос, който обсъждахме наскоро в Парламента, и това за мен е достатъчна причина да
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върнем политиката в областта на полицейските въпроси обратно сред компетентностите
на държавите-членки.

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

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Г-н председател, аз също имам въпрос към г-н Hartong.
Много бих искал да знам дали във връзка с тази критика на финансите на ЕС неговата партия,
която, разбира се, в момента играе ключова роля в нидерландския парламент по отношение
на подкрепата за правителството, не иска държавата Нидерландия, която също така има
нетен принос в бюджета, да намали сумата, която внася към него.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Това е много интересен въпрос и е тема, по която ще има още
много обсъждания в този Парламент. Новото правителство на Нидерландия всъщност очерта
като свой приоритет намаляване на вноската в бюджета на Европейския съюз – нещо, което
одобрявам и за което съм благодарен. Освен това със сигурност ще дадем своя принос към
обсъжданията по Многогодишната финансова рамка на Парламента. Следователно можете
да бъдете сигурни, че ще бъдем много критични относно допълнителното увеличение на
бюджетите за 2011 г. и за следващите години.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Г-н председател, г-н Ватлет, г-н член на Комисията,
госпожи и господа, бюджетът за 2011 г., който Парламентът предлага, е амбициозен,
интелигентен и съобразен с ангажиментите, поети много стриктно и реалистично. Добре
зная, че интелигентната амбиция е възможна, тъй като бюджетът на ЕС продължава да
възлиза на близо 1 % от брутния национален доход.

Този бюджет също така ясно показва необходимостта от преразглеждане на многогодишната
финансова рамка, предвид тесните маржове на показателите от бюджета и най-вече на
показатели 1А, 3Б и 4. Ясно е също така, че трябва спешно да се проведе разискване относно
необходимостта от нови ресурси за бюджета на Съюза.

Прилагането на политиките и програмите, договорени от институциите на ЕС, е гарантирано
срещу волята на Съвета, който предлага безпощадни и произволни съкращения както на
бюджетните кредити за плащания, така и на бюджетните кредити за поети задължения,
които не са съобразени с финансовото и бюджетното управление. Най-лошото от всичко
е, че те поставят под въпрос изпълнението на инициативи и инвестиции, които носят печалба
и добавена стойност за ЕС.

Справедливо е също така – и поздравявам докладчика за това – че определяме политиките
за младите хора, образованието и мобилността като приоритет. Увеличихме финансирането
за Програмата за обучение през целия живот, Оперативната програма за заетост и
професионално обучение (PESSOA), Програмата за мобилност на изследователите,
програмата „Еразъм Мундус“ и Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации.
Що се отнася до мобилността при заетостта на младежта, бих искал да подчертая пилотния
проект, в който аз лично взех участие: „Вашата първа работа в чужбина“.

Освен това не мога да пропусна да подчертая целта на Парламента за отлична законодателна
работа, съчетана с точността, която личи от съкращаването на този бюджет с 25 млн. евро
в сравнение с първоначалното предложение, направено преди срещата с Бюрото.

Derek Vaughan (S&D).   – (EN) Г-н председател, бих искал да благодаря на докладчиците
за работата, която свършиха по бюджета. Всеки бюджет е труден, но на фона на съкращенията
в държавите-членки вероятно този бюджет е по-труден от нормалното.
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Всъщност коалиционното правителство в Обединеното кралство утре ще обяви жестоки
съкращения от близо 83 млрд. британски лири, което ще засегне всеки един човек в страната.
Считаме, че това решение е взето твърде бързо, идва твърде скоро и съкращението е прекалено
голямо.

Всички ние обаче знаем, че трябва да внимаваме с разходите на ЕС и следователно трябва
да се уверим, че парите на ЕС се изразходват разумно. Необходимо е също така да
гарантираме, че ЕС и Европейският парламент могат да понесат своите отговорности и че
ние можем да финансираме приоритетите си – приоритети като Структурните фондове и
научноизследователската и развойна дейност, които са в полза на гражданите, общностите
и малките и средните предприятия в целия ЕС. Всички тези неща ще ни помогнат да се
справим и с дефицита и дълга. Тези позиции не трябва да се разглеждат като ненужни
разходи, а като инвестиции в нашето бъдеще.

Докато държавите-членки искат да съкратят пътя си за излизане от кризата, ние считаме,
че можем да помогнем за създаването на различна стратегия – стратегия, базирана на
способността ни да се справим с трудности като дълга, дефицита и нарастващата безработица.
Тъй като трябва да намерим финансиране за тези приоритети, разбира се, е необходимо да
контролираме ненужните и административните разходи. Когато допълнителните разходи
са оправдани, трябва да ги подкрепяме. Нека не забравяме, че някои от извънредните разходи
на ЕС в момента са резултат от решения, подкрепени от държавите-членки, като например
Службата за външна дейност и създаването на три нови агенции за финансово управление.

Когато допълнителните разходи не са необходими, трябва да им се противопоставим. Това
важи за общия бюджет, както и за бюджета на Европейския парламент. Докладчикът вече
даде някои примери за области, в които вече сме положили усилия за реализиране на
спестявания в бюджета на Парламента. Ще посоча само един – освобождаването на резерва
за втория транш от 1500 евро на месец на член на ЕП. Трябва да включим всички разходи
за наемане на допълнителен персонал, преди да обмислим отпускането на резерва и се
надявам членовете на ЕП да подкрепят това становище.

Надявам се също така, че когато утре гласуваме, членовете на ЕП внимателно ще се вгледат
във всяко изменение, за да гарантираме, че сме постигнали подходящия баланс между
инвестиции и поемането на нашите отговорности като Парламент и добре планирани
публични разходи. Сигурен съм, че всеки член на ЕП би искал да гарантира, че ЕС ще има
добавена стойност за разходите на държавите-членки, както и за гражданите и
териториалните общности.

В заключение се надявам, че на заседанията за съгласуване Съветът ще признае, че трябва
да разгледа не само съкращенията, но също и инвестициите и увеличаването на работни
места в ЕС, от които отчаяно се нуждаем.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Бих искал да благодаря на докладчика, който е свършил
отлична работа. Бих искал също така да благодаря на докладчика за комисията по бюджети,
който води преговорите изключително добре.

В момента преживяваме неблагоприятен икономически период – факт, който беше отчетен
от моите колеги. От името на моята група бях отговорен за така наречените „други части от
бюджета“. В трудни икономически времена е лесно в крайна сметка да се окажем със
символично разискване относно собствените разходи на Парламента и увеличаване на
разходите. Лесно е това да се интерпретира като популизъм, но както моите колеги от
Обединеното кралство отбелязаха, тъй като разходите за асистентите и разходите на
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представителството на председателя със сигурност не са големи на фона на голямата картина
и бюджета на ЕС, значението им е символично. Вероятно трябва да разгледаме собствените
си разходи и да се въздържаме от увеличаването им при неблагоприятна икономическа
конюнктура.

По отношение на проектобюджета като цяло бих искал да изразя критиката си към Съвета.
Разбирам, че Съветът иска да направи известни съкращения в бюджета за тази година. За
нас например е напълно логично да искаме 6 % увеличение, но в същото време не би било
много последователно от наша страна да правим съкращения в научноизследователската и
развойна дейност и иновациите, тъй като едва миналата пролет се споразумяхме за
стратегията „Европа 2020“, която се съсредоточава главно върху тези области. Ето защо
приоритетите на Съвета за бюджета за финансовата 2011 година изглеждат малко нелогични.

И накрая, по отношение на разискването за собствените ресурси, много от нас в групата на
Алианса на либералите и демократите за Европа го одобряват. То е необходимо. В момента
сме свидетели на нещо като ръкопашна борба относно финансирането на бюджета, което
не е особено конструктивно. Добре е, че сега можем да обсъдим други модели за гарантиране
на бъдещия бюджет на ЕС.

François Alfonsi (Verts/ALE).   – (FR) Г-н председател, бюджетът за 2011 г. е първият
бюджет на Съюза съгласно новите разпоредби на Договора от Лисабон. Нашите докладчици
свършиха много добра работа от името на европейските институции, за което им благодаря.
Нашият Парламент успя да устои на натиска да наложи бюджетни ограничения на разходите
за нашите приоритети, особено в областта на устойчивото развитие. Приветстваме някои
от одобрените изменения.

Като член на ЕП от Корсика приветствам факта, че отсега нататък европейските фондове ще
бъдат достъпни за застрашените езици в Европа независимо от статута на държавата-членка,
в която се говорят. Считаме също така, че този бюджет на ЕС поставя началото на
разисквания, които са важни за бъдещето на Европа. Според нас вотът в подкрепа на бюджета
за 2011 г. е първата стъпка. Работата на Парламента едва сега започва.

Първо, нашите правомощия трябва да заработят. Комисията и държавните ръководители
получиха интересни сигнали в това отношение, главно по отношение на проекта ITER.

Второ, трябва да започнем разискване и следователно да установим баланс на силите, за да
бъдат увеличени нашите ресурси при предстоящата многогодишна финансова рамка за
периода 2014-2020 г. Необходимо е Съюзът да разполага със свои собствени ресурси, като
данъци върху финансовите транзакции или въвеждането на европейски данък за въглеродните
емисии.

Следователно бюджетът за 2011 г. несъмнено предизвиква полемики, дори те да са изразени
само символично. Чрез този бюджет Парламентът осигурява средства за новите си
отговорности и се подготвя за разисквания, които ще определят бъдещето на Съюза.

Lajos Bokros (ECR).   – (EN) Г-н председател, бюджетът на ЕС за 2011 г. е първият бюджет,
който се изготвя съгласно Договора от Лисабон, но не е първият във века на ограниченията.
Глобалната финансова криза разкри дълбоките структурни слабости на европейския модел
за развитие, основан на високи данъци, голямо фискално преразпределение, липса на гъвкави
пазари на труда и ненужно разширени социални разпоредби. Сега е време да преосмислим
и преструктурираме фискалната политика не само на национално, но и на европейско
равнище.
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Бюджетът на ЕС за финансовата 2011 г. показва някои признаци за строги икономии, но
не навлиза достатъчно навътре в структурните промени. Това се дължи на факта, че много
хора мислят, че количеството означава качество, а именно, колкото по-големи са разходите,
толкова по-добър е ефектът върху европейската икономика и общество. Нещо повече, те
изискват допълнително финансиране, защото Договорът от Лисабон и стратегията
„Европа 2020“ възложиха нови мандати на Общността.

Но в това схващане има фундаментално неразбиране. Бюджетът на ЕС е малък в сравнение
с националните бюджети и така трябва да бъде. Той не трябва да се увеличава, за да изпълнява
функциите си. Това, което е от значение, е структурата на бюджета и ефективността на
разходите. Необходим е ясен фокус върху иновациите, научноизследователската и развойна
дейност, висшето образование, избрани области на енергопреносни мрежи, селско стопанство
и развитие на селските райони. Нашият бюджет напълно се различава от националните
бюджети, които имат твърде малко дискреционни разходи. При нас те са много. Бюджетът
на ЕС трябва да се разглежда като бюджет от капиталовложения, а не като текущ бюджет.
Той трябва да се концентрира само върху инвестициите в общото европейско бъдеще.

Ето защо нашата група има отчетливото усещане, че бюджетът на ЕС не трябва да се
увеличава. Той никога няма да замени националните бюджети, които са знак за национален
суверенитет. Няма нужда от данък на ЕС. Данъците на равнище ЕС няма да заменят, а
неизбежно ще допълнят националното данъчно облагане, като по този начин допълнително
ще увеличат данъчните недостатъци на европейската зона в сравнение с останалия свят.

Групата Европейски консерватори и реформисти казва „не“ и на емитирането на облигации.
Дълговите ценни книжа означават дълг, както и отворена врата за натрупване на по-голям
дълг чрез дефицитите. Имаме достатъчно дългове на национално равнище и дори още повече
нефинансирани задължения. Не се нуждаем от допълнителни пластове дълг, който ще
разруши бъдещето на европейската младеж и ще превърне трайния спад в Европа в необратим
процес. Групата Европейски консерватори и реформисти е съгласна с приоритетите на
бюджета за финансовата 2011 година, посочени от докладчика – младеж, образование и
мобилност – но ако приемем тези цели сериозно, би било логично, че това, от което младите
хора имат нужда, не е по-голяма фискална тежест във век на неблагоприятно демографско
развитие, а повече солидарност и инвестиции в общото ни бъдеще.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, г-н член на Комисията, този бюджет,
както много други, се определя от ограниченията на една изключително тясна многогодишна
финансова рамка, която на практика пречи на всяко възможно икономическо и социално
сближаване. Следователно е необходимо да се направи спешен преглед на финансовата
рамка, както вече беше посочено. Предложеният бюджет обаче отново е под размера,
определен в многогодишната финансова рамка. Изправени пред постоянно задълбочаващата
се криза, безработицата и условията на живот на милиони хора, всички ние отново се
сблъсквам с това, какво наистина означава за някои прехвалената европейска солидарност.

Или бюджетът е инструмент за солидарност, намаляване на неравнопоставеността,
насърчаване на икономическото и социално сближаване и по този начин служи на
интересите на работниците и хората, или по-скоро е инструмент за създаване на
неравнопоставеност, задълбочаване на причините за неолиберализма, за несигурност в
областта на заетостта, безработица, външна намеса и война, и следователно е в ущърб на
интересите на хората и работниците.

Това е и посланието, с което са пропити и непрекъснатите боричкания в Европа. Още от
самото начало малкият размер на бюджета компрометира ролята му за преразпределение
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на средствата, лишава го от справедливост и влошава вредните ефекти от политиките, които
ЕС провежда.

Следователно ние искаме да кажем, че има алтернатива на този бюджет и тя не само е
възможна, но и все по-необходима. Във връзка с това сред различните предложения, които
направихме, е и това за създаването на Европейска програма за заетост и устойчиво развитите,
засягаща 1 % от брутния вътрешен продукт на ЕС, с допълнителен капитал от
държавите-членки. Целта е да се постигне реална конвергенция, стимулиране на потенциала
на всяка държава, устойчиво използване на собствените й ресурси, инвестиции в
производството и създаване на работни места с права.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: DIANA WALLIS
Заместник-председател

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Г-жо председател, икономическата криза ни принуди да
правим икономии, което е пределно ясно от бюджетите на държавите-членки. От една
страна, Европейският парламент се опитва да увеличи бюджета за 2011 г. Няма оправдание
за факта, че докладчиците на високо политическо равнище все още биват обвинявани за
това, че са се противопоставили на извънредно малкото количество средства.

В допълнение Парламентът изрази желанието си Европейският съюз да бъде по-независим
при събирането на собствените си ресурси. Ето защо принципът за финансиране на
Европейския съюз от държавите-членки е под обстрел. Групата на Прогресивния алианс на
социалистите и демократите в Европейския парламент се противопоставя на данъка върху
финансовите операции, приходите от който ще влизат в бюджета на ЕС. Въвеждането на
данък на ЕС обаче би било нежелателно. Ако ще се въвежда данък върху банките, приходите
ще трябва да отиват за изплащане на огромни публични дългове в държавите-членки. В
крайна сметка те трябва да изразходват огромно количество средства за спасяване на банките.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, бюджета на ЕС
за 2011 г. е предизвикателство за всички: Парламента, Съвета и Комисията. От влизането
в сила на Договора от Лисабон Европейският парламент има повече отговорности и
законодателна работа. Преди всичко бих искал да посоча, че бюджетът на ЕС понастоящем
възлиза на малко над 1 % от брутния национален доход.

Искам да се спра по-конкретно на три въпроса.

Първо, бюджетът на ЕС за финансовата 2011 година определя приоритети, които трябва
да бъдат засилени в светлината на икономическите проблеми в Европа след структурната
криза от последните години. Преди всичко намалението на текущото равнище на
безработицата в Европа трябва да остане в центъра на усилията, например чрез инвестиции
в икономиката, промишлеността, туризма, енергетиката и политиката за климата, и чрез
запазване на съществуващите работни места и създаване на нови. Във връзка с това имам
предвид по-конкретно приоритетите като младежта, обучението и мобилността. Трябва да
отделим внимание на програми като тази за обучението през целия живот и програмата
„Младежта в действие“. Те подкрепят стратегията на ЕС за икономическо възстановяване и
стратегията „ЕС 2020“. С по-добро обучение – по-конкретно обучение, което им осигурява
квалификация, пред младите хора се разкриват значително по-добри възможности на пазара
на труда. „Еразъм“ не само улеснява усвояването на езици, но и стимулира мобилността,
което е важно във век на глобализация. По отношение на мобилността от младите хора
също така се изисква да поемат отговорност и тази програма трябва да се използва доста
по-широко.
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Второ, основаната цел на общата селскостопанска политика трябва да продължи да бъде
поддържане на стабилността на пазара и сигурността на хранителните доставки.

Не на последно място, третата ми бележка е, че в тези трудни икономически времена
средствата са ограничени. Както съм казвала много пъти преди, трябва да намалим
бюрокрацията във всички възможни области и да осъществим взаимодействие с
държавите-членки и да усвояваме тези средства.

Alain Lamassoure (PPE).   – (FR) Г-жо председател, г-н член на Комисията, приемайки
тези изменения към проектобюджета за финансовата 2011 г., комисията по бюджети искаше
да действа отговорно. Г-н министър, ние разбираме позициите на правителствата.

Във всички държави се провеждат смели и непопулярни политики за намаляване на
дефицитите, които станаха неприемливи. Европейският парламент даде подкрепата си за
тези политики. На фона на това не можем да искаме от държавите-членки да увеличат
данъците или дълговете си, за да финансират същественото повишаване на европейския
бюджет.

Ето защо за първи път от 20 години Европейският парламент няма да гласува никакви
изменения, които да надвишават таваните на сегашната финансова перспектива. Аналогично
там, където Съветът е достигнал символично нарастване от 0,2 % от бюджетните кредити
за поети ангажименти, комисията по бюджети предлага 0,8 % в евро, което всъщност е
намаляване на обема. Що се отнася до плащанията, г-н министър, Европейският парламент
ще се вслуша внимателно в Съвета, чието ясно послание беше разбрано.

В замяна Европейският парламент очаква същото чувство на отговорност от страна на Съвета.
Договорът от Лисабон дава нови или по-големи правомощия на Европейския съюз: обща
енергийна политика, обща външна политика и политика на сигурност, обща имиграционна
политика, обща космическа политика и т.н. Дали би било отговорно да караме гражданите
да вярват, че тези политики ще бъдат провеждани, без да се задели и едно евро за тях преди
втората половина на това десетилетие. Амбициозната програма „Европа 2020“ беше приета
единодушно миналия юли от Европейския съвет. Отговорно ли е след шест месеца да се
окажем без ни най-малка представа за това, как ще бъде финансирана тази стратегия?
Свидетели сме как финансирането на европейския бюджет от данъци върху националните
бюджети доведе до политическа и финансова безизходица. Дали би било отговорно да
откажем да продължим да развиваме тази система?

Според нас преговорите относно бюджета за 2011 г. – първият бюджет съгласно
разпоредбите на Договора от Лисабон, трябва също така да бъде придружен и от политическо
споразумение за гарантиране на бъдещото финансиране на политиките на Съюза,
споразумение относно прегледа на финансовите перспективи от 2012 г. за допълване на
финансирането на проекти, които вече се изпълняват, като ITER или Галилео, и да започне
да финансира новите правомощия, произтичащи от Договора от Лисабон и приоритетите
на стратегията „Европа 2020“, както и от споразумение за открито разискване относно
реформата за собствените ресурси. Парламентът призова за тази реформа преди три години.
Радваме се, че Комисията предприема някакви скромни първи стъпки и внася някои от
възможните предложения.

Нека се споразумеем трите институции да работим заедно по този въпрос с помощта на
националните парламенти. Нуждаем се от споразумение относно процедурата и графика в
рамките на това глобално споразумение, което ние, както и Съветът, горещо подкрепяме.

19-10-2010Разисквания на Европейския съюз -BG128



Ивайло Калфин (S&D). -   Както мои колеги вече споменаха, бюджетът на Европейския
съюз за 2010 г. се приема в условията на нова процедура, по която Европейският парламент
и Съветът трябва да търсят общо съгласие. Европейският парламент напълно отчете тази
особеност.

В обсъжданията в бюджетната комисия ние подходихме много отговорно и не направихме
това, което е най-обичайното за всеки един депутат във всеки един парламент – да поискаме
повече средства, като влезем в противоречие с представителите на изпълнителната власт.

Напротив, ние отчитахме, че в условията на икономическа криза, в които националните
бюджети са под непрекъснат натиск за ограничения, бюджетът на Европейския съюз трябва
да даде пример в това отношение. Призивът на страните членки, който съвпада с този на
европейските граждани, е да се търсят всички възможности за пестеливост и увеличена
ефективност при изразходването на публичните средства.

Ние потърсихме всички възможности за увеличаване на ефективността. Резултатът е това,
което предложихме. За първи път Европейският парламент е толкова отговорен още от
самото начало на обсъждането на бюджета. В същото време очаквам, че Съветът също ще
прецени още един път своите позиции.

Не трябва да забравяме, че повишената ефективност има своите граници. Намаляването на
средства означава намаляване на политическите амбиции. Какъв сигнал дава Съветът като
предлага драстично намаляване на средствата по параграф 1а? Именно тези средства отиват
за иновации, за интелигентен растеж, което е и в основата на всички национални програми
за изход от кризата и в стратегията "Европа 2020".

Как да се постигнат тези цели като се намалява бюджетът? Това на практика означава, че
ние се отказваме от редица европейски приоритети. Кога сме искрени пред европейските
граждани? Когато Съветът тържествено обявява нови политики, възлага на европейските
институции нови функции или когато не се съгласява за това да се отпускат средства?

През последните години европейският бюджет е все по-малка част от икономиката на Съюза.
Същевременно функциите, които се възлагат на Европейския съюз са повече. Следователно,
тук става въпрос за това, че бюджетът е основен инструмент за постигането на определени
политически цели. Той не е цел сам по себе си. Европейският бюджет носи добавена стойност
на данъкоплатците. Той постига много повече отколкото могат да постигнат същите средства,
ако се изразходват от 27 страни членки.

Не може да се прави пряка връзка между европейски и националните бюджети. Днешното
свиване на разходите в националните бюджети е следствие на увеличаването му през
миналата година. Това не се случи с европейския бюджет, той е много по-стабилен.

Alexander Alvaro (ALDE).   – (DE) Г-жо председател, бих искал по-конкретно да благодаря
на двама докладчици. Както много други мои колеги вече споменаха, изглежда сякаш
използваме формулата „повече пари е равно на по-добри политики“. Считам, че точно
обратното е вярно, с други думи, че по-добрите политики заслужават повече средства.
Необходимо е парите, които осигуряваме, да се използват ефективно. Ако отчитаме това
като важен критерий заедно със съответните механизми за контрол, ще постигнем успех.
Няма смисъл да финансираме свещени крави, като бюджета за селско стопанство и
структурната и кохезионна политика, ако в същото време не ги реформираме и
модернизираме. Много от моите колеги казаха – и аз напълно съм съгласен с тях, че трябва
да се концентрираме върху области като изследване и развитие, възобновяеми източници
на енергия, енергийна сигурност и образователна мобилност.
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По въпроса за дисциплината, позволете ми отново да се върна към постигнатото в Довил
споразумение, защото дисциплината е нещо, което също така трябва да очакваме от
държавите-членки. Новинарската агенция Франс Прес цитира френски представител: „В
Германия има аятоласи, които заемат твърда пруска позиция по въпроса“, казва той, като
има предвид непреклонната позиция на германското правителство. Лично аз се съмнявам
френският представител на Европа да има такава житейска философия, че раздаваме свободно
парите, които и без това нямаме, и бъдещите поколения да бъдат принудени да плащат
натрупаните днес дългове. Не мога да повярвам, че държавите-членки искат да направят
подобно нещо и е крайно време да покажем това по време на съответните преговори за
бюджета чрез дисциплината, за която призовахме и засвидетелствахме през май.

James Elles (ECR).   – (EN) Г-жо председател, поздравявам докладчиците за това, което са
се опитали да направят предвид много трудните финансови обстоятелства, както чухме по
време на разискването днес следобед.

В момент, когато британското правителство предлага най-широкообхватните съкращения
за едно поколение, ние, като представители на Консерваторите, призовавахме за замразяване
на европейските разходи. Ние считаме, че бюджетът на Европейския съюз трябва да се
използва, за да се добави истинска стойност в области като гарантиране на икономическия
растеж в момента и възстановяване в бъдеще, стабилност в ЕС и по света, намаляване на
бедността в световен план и борба с общото предизвикателство, свързано с изменението на
климата.

Освен това ние внесохме изменения към решението за бюджета, в коeто искаме да се изяснят
три конкретни области: относно разходите, например за външните офиси на Парламента в
държавите-членки; безпокоим се за финансирането на неправителствените организации,
за които бихме искали Европейската комисия да изготви доклад; и не на последно място,
щедрите пенсионни схеми в Правилника за длъжностните лица, включително тези за
членовете на Комисията, които се пенсионират. Това са въпроси, по които искаме уточнения
през следващите месеци.

Във връзка с един по-широк поглед днес следобед беше публикувано прессъобщение от
Европейската комисия.

Първо, считаме, че моментът не е подходящ да мислим за допълнителни собствени ресурси
в разгара на най-тежката финансова криза през последните 70 години.

Второ, г-н член на Комисията, като казваме „да“, нуждаем се от повече гъвкавост, и „да“ –
ние искаме да се постави по-голям акцент върху резултатите и да се види доколко това е
съвместимо с призива за 10-годишна финансова перспектива, когато виждаме, че резултатите
от средносрочния преглед са напълно безполезни при задачата, с която се занимаваме. Не
можем да определим числата за десет години напред, когато дори не знаем как ще изглежда
европейската икономика след две години.

И накрая, що се отнася до моята страна, нашият нетен принос се увеличава с 60 % през
следващите две години, но без промяна в общата селскостопанска политика. Защо тази
година да е по-различно? Трябва да поискаме нетен таван за нашия принос, докато създадем
справедлива система за формиране на бюджета на ЕС.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).   – (EL) Г-жо председател, знаем, че бюджетът
на ЕС е основният инструмент, използван за прилагане на политическите ориентации и
приоритети. Знаем също така, че естеството на бюджета се определя по същество от
финансовата рамка за периода 2007-2013 г. Следователно от политическа гледна точка
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това не е гъвкав инструмент. Това, което не успяхме да разберем, ако мога така да се изразя,
е следният абсурд: по време на най-голямата финансова криза, жертва на която са
домакинствата и работниците, малките и средните предприятия и младите хора, всички
предложения, направени от Комисията до Съвета, се свеждат до инициативи за дружествата
от частния сектор. През всичките тези години догматизмът на така наречения свободен
пазар и амбициозната Лисабонска стратегия беше сочен като причина за острата безработица
и увеличаването на бедността и ниската заетост. Защо през всичките тези години поставяхме
акцент върху инструментите и стратегическия подход към международните регулации,
които се използват в предложения бюджет? Ако съществуващият модел е провал, защо да
не предложим смела социална промяна?

Накрая, бих искал да привлека вниманието ви към проблема за хората, които изчезнаха в
Кипър след турската инвазия и събитията между 1963 г. и 1967 г., които доведоха до
разделянето на острова. Приветстваме факта, че Европейският парламент отново одобри
бюджетни кредити в размер на 3 млн. евро за комитета за изчезналите лица в Кипър. Това
е въпрос, който засяга както кипърските турци, така и кипърските гърци. Все пак трябва да
подчертая, че Турция следва да позволи съдбата на липсващите ни сънародници да се изясни
по систематичен и ясен начин и да се предостави цялата документация, класифицирана
като военна тайна.

Frank Vanhecke (NI).   – (NL) Г-жо председател, в този Парламент аз представлявам народа
с най-голям нетен принос от средства на данъкоплатци в Европейския съюз. Всеки фламандец
внася нетно приблизително 290 евро годишно, за да гарантира функционирането на
европейските институции. Ние, фламандците, сме шампиони сред европейските
данъкоплатци.

Следователно считам за особено неприемлив факта, че още в първите си параграфи
настоящият доклад размахва пръст на хората, които се осмеляват да задават въпроси,
основателни въпроси за размера на приноса в Европейския съюз и за ползите от голяма част
от разходите на Европейския съюз. Не е сигурно, че парите на данъкоплатците се изразходват
по-ефективно на европейско равнище, отколкото на равнищата, които са по-близо до тях.
Всъщност вярно е точно обратното.

За мен начинът, по който административният колос на ЕС продължава да се разширява,
също е неприемлив, особено сега, когато във всички тези европейски институции се плащат
толкова щедри заплати. Да не споменаваме европейските субсидии, например 1 млн. евро
годишно за неправителствени организации, към които едва ли се прилагат ефективни
критерии.

Всички държави-членки на ЕС трябва да положат огромни фискални усилия и да правят
икономии. Може да очакваме и много по-големи усилия от страна на Европейския съюз,
но явно си мислим, че сме по-висока класа. Това е още една пропусната възможност за
Парламента и Европейския съюз.

Reimer Böge (PPE).   – (DE) Г-жо председател, по отношение на казаното от г-н Vanhecke
се изкушавам да отбележа колко ниска застрахователна премия е това за фламандските
граждани на ЕС, защото ЕС гарантира мира, свободата и просперитета и, за щастие, също
така уважението и толерантността към всеки гражданин в ЕС.

Обсъждаме бюджета за 2011 г. в момент, когато се консолидират публичните бюджети.
Независимо че структурата на европейския бюджет, разбира се, изобщо не е съпоставима
със структурите на националните бюджети, ние също трябва да си наложим ограничения
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и въпреки това трябва да говорим за области с фокус в бъдещето. Всъщност в това се крие
и балансът. Отказът от страна на Комисията и Съвета да се направи преглед и преразглеждане
де факто ще доведе до по-късното влизане в сила на бюджетните аспекти на Договора от
Лисабон. В момент на глобализация, когато става въпрос за икономическото и политическо
оцеляване на Европейския съюз, това не е адекватен отговор на въпросите, засягащи бъдещето.
При съгласуването най-накрая ще имаме възможност, надявам се, да говорим разумно и на
равни начала за добавената стойност и субсидиарността, за положителните и отрицателните
приоритети, за спешните политически изисквания.

Наред с това трябва също така да обсъдим актуализирането на Междуинституционалното
споразумение (МИС) относно бюджета. Трябва да постигнем съгласие относно процедурата,
по която в бъдеще заедно ще обсъждаме и ще вземаме решения относно многогодишната
финансова рамка. Нуждаем се от по-голяма гъвкавост на базата на точки 21 и 23 от МИС.
Освен това, моите извинения към г-н члена на Комисията, но ако вашият документ твърди,
че усвояването на бюджета на ЕС за механизма за стабилизиране е иновативно използване
на бюджета на ЕС, аз бих казал, че по принцип това означава заобикаляне на Парламента.
Това също е въпрос, върху който трябва да поработим.

Накрая, искам да отправя една много важна бележка към Съвета. Оплаквате се, че сме
направили съкращения във връзка с ITER. Ние обаче искаме надеждно многогодишно
решение за ITER, но вие не трябва да се оплаквате от сегашните съкращения, тъй като
управленските структури на ITER са много слаби. Първо трябва да се реши този въпрос и
след това ние ще намерим разумно решение, но не такова, което да се разделя на малки
части и да се разпределя в период от три години.

Eider Gardiazábal Rubial (S&D).   – (ES) Г-жо председател, прилагаме нови политики,
приемаме нови предизвикателства, поемаме ангажименти към трети страни, но когато
настъпи моментът на истината, не искате да ги финансирате със свежи пари.

Изглежда инструкциите от Съвета и Комисията са да се грижим за новите приоритети, но
да се откажем от предишните. Не сме съгласни с това отношение. Освен това считам, че
може да има само две обяснения: или липсва отговорност за реалните решения, които се
вземат, или можем да считаме, че повече или по-малко се проявяват антиевропейски
настроения.

За тези в първата категория мога да кажа, че когато някой поеме ангажимент, той трябва да
го изпълни. Следователно не можем да се съгласим последните нужди да бъдат удовлетворени
на 100 % и в същото време да забравяме тези, които не са текущи.

Що се отнася до онези, чиято единствена цел е да съкратят бюджета на Европейския съюз,
бих ги помолила да помислят два пъти. Зная, че някои хора правят това, защото не вярват
в европейската интеграция. Всъщност някои хора, както за съжаление видяхме в Парламента,
не харесват идеята да изграждаме каквото и да е заедно. Те предпочитат да работят за себе
си, без да се интересуват от съседите си. За сега обаче те са малцинство.

Във всеки случай помирителният комитет ще трябва да вземе решение и ние се споразумяхме
по основните въпроси. Искаме също така да финансираме международния експериментален
реактор за термоядрен синтез (ITER). Въпросът е как? Дали ще финансираме новите
приоритети, като намалим средствата за предишните, както искат Съветът и Комисията,
или ще го направим както е редно?
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Постигнахме споразумение и намерихме 1,8 млрд. евро за Европейския план за икономическо
възстановяване. Защо трябва сега да съкращаваме рамковата програма за изследвания, за да
финансираме ITER? Нека бъдем последователни.

Не можем шумно да обявим стратегията „Европа 2020“ в търсене на устойчив растеж от
икономическа, социална и екологична гледна точка и да се опитваме да постигнем това,
което Лисабонската стратегия не успя да постигне, а веднага след това да преминем към
съкращаване например на разходите за изследвания, за да се финансират разходи за други
изследвания. Те оправдават това, като казват, че се намираме в епоха на съкращения.

Все пак те режат бюджета всяка година, а сегашната финансова рамка беше приета през
2005 г., когато бяхме в период на икономически разцвет! Ето защо ние се борим за
няколкостотин милиона евро – заради липсата им на амбиция през 2005 г. и защото се
намираме в кризисен период.

Не е редно да ни казват, че министерствата на финансите на държавите-членки ще
банкрутират в резултат от усилията, които искаме да положат. Искам само да спомена, че
става дума за бюджетни усилия, възлизащи на 0,003 % от брутния национален продукт на
Съюза. Мисля, че това е доста приемливо.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Г-жо председател, г-н член на Комисията, докато бюджетът
беше в процес на изготвяне, ние чухме от няколко места, че Европейският съюз трябва да
затегне колана с оглед на сегашния икономически водовъртеж. Не можем обаче да се
задоволяваме със съкратен бюджет, в който ще трябва да се откажем от нашите общи, а
вероятно и от международните си ангажименти.

Това, което буди особено безпокойство по отношение на съкращенията на Съвета, е фактът,
че както беше споменато по-рано, те са насочени, наред с другото, към изследванията и
развитието. Нямаме право да захвърлим приоритетите си само защото държавите-членки
искат да видят икономически растеж и по-малък публичен дълг. Когато бурята се усилва,
трябва да можем да гледаме по-решително в бъдещето. Това се оказа добра формула например
за моята държава – Финландия.

В целите от Лисабон се споменава цифрата 3 % от БВП като цел за изследванията и развитието.
В момента тя е около 1,9 % в ЕС като цяло. Очаква се повишението от 1 % да създаде няколко
милиона работни места. Трябва да се опитаме по всякакъв начин да постигнем тази много
важна и амбициозна цел.

Според мен бюджетът за финансовата 2011 г., който ще бъде поставен на гласуване утре,
показва, че комисията по бюджети счита за важно също така в бъдеще да се опитаме да
създадем растеж чрез регионите. Ето защо съкращенията на Съвета за регионалното развитие
са напълно необосновани. Надявам се, че Съветът също оценява значението на регионалната
политика и силната й връзка със стратегията „Европа 2020“.

Hynek Fajmon (ECR).   – (CS) Бих искал да отправя три бележки по подготовката на
европейския бюджет за следващата година. Според мен трябва да се опитаме да предприемем
следните действия. Първо, Европейският парламент трябва да отчете реалната икономическа
ситуация в държавите-членки – фактът, че в повечето държави от Европейския съюз
икономиката или се забавя, или остава на същото равнище и че само в няколко държави тя
бележи растеж. Не трябва да забравяме този факт и следователно не можем да искаме
повишаване на европейските разходи, при положение че разполагаме с оскъдни ресурси.
Второ, Европейският парламент трябва да продължи традицията на балансирано управление
на европейските бюджети. Добре е, че имаме балансирани бюджети и не се налага да
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изпитваме необходимост от финансиране на дълговете си като почти всички държави-членки.
Трето, Европейският парламент трябва да обсъжда бюджета така, че да можем след това
както обикновено да го одобрим на последното пленарно заседание преди Коледа.
Сигурността на одобрения бюджет е важна за икономическата стабилност в Европа и ние
трябва да я подкрепим по този начин.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Г-жо председател, г-н Ватлет, г-н член на Комисията, госпожи
и господа, преди всичко бих искал да благодаря на г-жа Jędrzejewska и на останалите колеги
за отличната работа, която свършиха през последните месеци и благодарение на която стана
възможно да се определи позиция относно бюджета за финансовата 2011 година – първо
за бюджета на Комисията, а утре и за този на Парламента.

Според мен отправната точка за действие във връзка с бюджета трябва да бъде понятието
„европейска добавена стойност“, което, както знаете, означава, че европейските разходи
трябва да генерират ясни, видими ползи за Съюза и неговите граждани. Във връзка с това
трябва да се подчертае, че въвеждането на нови политики и увеличаването на правомощията,
които вече са признати в Съюза, като резултатите от влизането в сила на Договора от Лисабон,
показа по-ясно от всякога, че е необходим подходящ бюджет.

Следователно считам, че европейският бюджет трябва да остане достатъчно голям, за да се
постигнат резултатите, които не могат да бъдат постигнати чрез разходи на национално
или местно равнище. Това е дори по-важно в момент на криза като този, когато
държавите-членки са се посветили на трудната задача да задържат разходите под контрол
и да балансират собствените си бюджети и когато комисията по бюджети представи
множество доказателства за внимателната си и отговорна политика, като за първи път от
20 години успя да ги задържи в границите на многогодишната финансова рамка.

Парламентът реши да следва първоначалната позиция на Комисията в много отношения,
като в същото време осигури увеличаване на финансирането по редица от своите приоритети,
предложени след март 2010 г., като младежта, мобилността, изследванията и иновациите.
Следователно той премахна предложените от Съвета съкращения, които често се прилагаха
безразборно и дори в основни бюджетни редове, както в случая със счетоводното уравняване
по функция 2, който показа, че липсва ясна и обоснована процедура за вземане на
политически решения в подкрепа на предложението.

Считам също така, че бюджетът за общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да остане
на сегашното си равнище, особено с оглед на следващия преглед на ОСП, който предстои
да се извърши след 2013 г. и за който ще е необходимо подходящо ниво на финансиране,
което да бъде съобразено с размера, предвиден в настоящия бюджет.

Edit Herczog (S&D).   – (EN) Г-жо председател, не знам какво се случи в действителност,
но бих искала да се изкажа като докладчик за комисията по промишленост, изследвания
и енергетика. Радвам се, че мога да предложа на групата на социалистите в Европейския
парламент време, защото се случва рядко европейските социалисти, комисията по
промишленост, изследвания и енергетика, и комисията по бюджети да постигнат единодушно
съгласие. И така, каквото и да кажа, е без значение. Единодушното съгласие е налице.

По отношение на глава 1а и глава 5 относно управлението на научноизследователската и
развойна дейност всички ние считаме, че въведеното от Съвета съкращение просто е
неприемливо в сравнение с проектопредложението на Комисията. Съкращенията просто
не са приемливи в области като икономическо възстановяване и икономически стимули,
всички политики относно предприемачите и политиките за малките и средните предприятия,
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в програмата за цифровите технологии, иновативните политики, политиките за
научноизследователска и развойна дейност, космическите политики и програмите като
ITER.

Бюджетът трябва да съответства на добрия тон на нашия договор и на нашите политики,
като „ЕС 2020“, чудесния „Съюз за иновации“, цифровия достъп за всички, мрежата от
следващо поколение и т.н.

Нашите думи трябва да отговарят на цифрите в бюджета. Следователно бюджетът трябва
да е съобразен с предизвикателствата на глобалния свят през XXI век.

Можем да спрем Европа, но не можем да спрем развитието на света. Ето защо в нашата
комисия постигнахме единодушно съгласие, че първо трябва да поискаме бюджетът да се
възстанови до предложението на Комисията, което вече си беше компромис, тъй като ни
трябваха повече средства, и след това да намерим допълнителни ресурси за новите политики
съгласно Договора от Лисабон, а именно космическата политика и ITER.

Шоуто трябва да продължи. Готови сме по време на съгласувателната процедура да намерим
възможно най-добрия компромис за европейските граждани, живеещи в XXI век.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Г-жо председател, моята партия не счита за
необходимо бюджетът за 2011 г. да бъде по-голям от този за 2010 г. – това не е нужно.
Това, което наистина искаме обаче, е средствата да се изразходват много по-разумно, по
начин, който ни дава възможност наистина да постигнем европейска добавена стойност.

За съжаление, Съветът не направи това. Напротив, той държеше на областите, които не са
важни за бъдещето – селско стопанство и сближаване – и съкращаваше средства за знания,
иновации, устойчивост и енергия, т.е. инвестициите, които ще определят конкурентната
ни позиция в бъдеще. Ето защо не се изненадвам, че поне седем държави-членки гласуваха
против общата позиция на Съвета.

Както знаете, бюджетът е окончателен и ние, Парламентът, буквално не разполагаме с
достатъчна гъвкавост за маневриране между отделните глави. Съветът също вече се оплака
от това. Жалко е, че прегледът на сегашната финансова перспектива е готов едва днес –
прекалено късно, за да въведем тази гъвкавост. Резултатът от всичко това е, че – поне според
мен – Парламентът няма избор. Трябва да повишим необходимите инвестиции в
образованието, иновациите, устойчивостта и енергията, което ще доведе до по-голям бюджет,
но Съветът не ни дава възможност за избор.

В заключение, г-жо председател, трябва да ни бъдат предоставени собствени ресурси, тъй
като това е единственият начин да накараме Съвета да размисли.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Говорим за новия бюджет на Европейския съюз на
фона на кризата в публичните финанси в редица държави-членки и в контекста на твърде
сериозните съкращения в националните бюджети, така че не е странно, че и ние търсим
подобни съкращения в бюджета на Съюза. Искам само да привлека вниманието ви към
факта, че най-ефективният и най-силният антикризисен инструмент, с който разполагаме,
е общият пазар. Устойчив общ пазар може да се постигне по-бързо чрез използване на
инвестиции в областта на политиката на сближаване и със структурни инвестиции.
Следователно ви моля да не се опитвате да правите съкращения в области, в които не става
въпрос за политиката за социално подпомагане или за прахосване на средства, а за
инвестиции, които ни помагат да извлечем всички ползи от общия пазар – пазар, който
разширихме през 2004 г. и 2007 г.
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Има още нещо. Днес говорим за нов бюджет в контекста на изграждане на дипломатически
институции. Моля, не очаквайте членовете на Европейския парламент от Централна Европа
да дадат безусловната си подкрепа за увеличаване на разходите за Службата за външна
дейност в ситуация, при която техните интереси и техните държави няма да бъдат
представени на равни начала в тези нови институции.

Ingeborg Gräßle (PPE).   – (DE) Г-жо председател, г-н Ватлет, г-н член на Комисията,
госпожи и господа, в бюджета за 2011 г. най-важното нещо е общественото мнение в
държавите-членки и трябва да отдадем дължимото на Съвета за това – справихте се много
добре в това отношение. Представихте число от минус 2,77 %, но това е чисто безумие за
националните парламенти, които не са запознати с въпроса. С други думи направихте
съкращения там, където така или иначе има прекалено много средства по бюджетния ред,
а след това Европейският парламент, който се опитва добросъвестно да отхвърли тези
съкращения, така да се каже, се превръща в злодей и му се вменява вина. Всичко това е много
изобретателно, но твърде плоско, за да завърши във ваша полза. Като член на комисията по
бюджетен контрол не виждам признаци за това, че Съветът е заинтересован от един по-добър
бюджет в дългосрочна перспектива. Къде са тогава съвместният мониторинг и съвместният
бюджетен контрол? Що се отнася до Съвета, този план няма да проработи.

Бих искала да помоля – обръщам се по-конкретно към своите колеги, тъй като утре също
ще обсъждаме резервите – да подобрим механизмите си за контрол. Безпокойството ми тук
преди всичко е свързано с административния бюджет, просто защото и в държавите-членки
се поставя сериозен акцент върху този въпрос. От 2007 г. въведохме наблюдение на
персонала в областта на администрацията и координацията Трябва да продължим да
извършваме това наблюдение. Отново създадохме резервен фонд за тази цел. Комисията
има 100 официални позиции за генерални директори – 100 са от лятото. Според собствения
й контролен показател обаче, тя има право само на 87. Друг резерв ще се използва, за да се
изиска от Комисията да се върне на определения от самата нея брой от 87 такива позиции.
Казахме, че се нуждаем от по-добро наблюдение на прилагането на законодателството на
ЕС в държавите-членки, тъй като спазването на закона е крайъгълният камък на Европейския
съюз. Има резерв и за това. Трябва да си зададем въпроса, какво ще се случи с Генерална
дирекция „Развитие“ след създаването на Службата за външна дейност и какво ще се случи
със службата за сътрудничество „ЮръпЕйд“. Там има много хора и ако не внимаваме, в
делегациите от Службата за външна дейност ще останат също толкова, колкото и в тези от
Комисията. До момента успяхме единствено да подобрим ефективността на Службата за
външна дейност с 1 %, а целта е 10 %. И тук ще имаме полезна обща задача и горещо
приканвам Съвета да се заеме с нея.

Jens Geier (S&D).   – (DE) Г-жо председател, г-н Ватлет, г-н член на Комисията, мисля, че
всички сме съгласни, дори господинът и няколкото дами сред фракциите на евроскептиците
и антиевропейците в Парламента, че ЕС изпълнява важни задачи, което са истинска
европейска добавена стойност, защото отделните държави или не могат да ги изпълняват,
или крайните бенефициери не могат да получат тези средства от отделните държави.
Последният сценарий се дължи по-конкретно на факта, че държавите-членки не биха
инвестирали в спестявания, а биха ги използвали, за да намалят дълга, докато европейският
бюджет в по-голямата си част се използва за инвестиции. Ето защо, ако искаме да постигнем
целите, които се определят тук ежеседмично, се нуждаем от амбициозен бюджет и това не
означава по-малко, а повече пари в бъдеще. Във връзка с това считам, че е важно да се
подчертае, че националните бюджети и европейският бюджет се допълват взаимно.
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Съветът и държавите-членки се държат така, сякаш парите, които влизат в европейския
бюджет, повече или по-малко изчезват в огромна черна дупка. Това съвсем не е така. Те се
инвестират в цели, по които преди това тук сме постигнали съгласие. Следователно ние,
както предлага г-н Böge, се нуждаем от критичен преглед на средносрочната финансова
програма. Това, разбира се, само би могло да послужи да покажем на Съвета, че не може да
одобрява Договора от Лисабон, като в същото време изнася на преден план един или друг
проект за финансиране, а след това да казва, че няма да получим средства за изпълнението
му. Ако това се окаже невъзможно, тогава ще прибегнем до необходимото премахване на
бюджетни редове, които Парламентът не счита за приоритети.

Госпожи и господа, ще провеждаме това обсъждане отново и отново, докато ЕС не си осигури
достатъчно собствени средства. Това, което е важно, не – от критична важност – е, че тези
собствени ресурси не налагат допълнителни тежести върху обикновените работници. Като
социалдемократ подкрепям въвеждането на данък върху финансовите транзакции, защото
по принцип това няма да засегне обикновените работници и ще помогне да се сложат
„спирачки“ на финансовия пазар. Твърдо сме убедени, че онези, които предизвикаха
невиждана до този момент криза, разходите по която се покриват от всички нас чрез
публичните бюджети на нашите собствени държави-членки, трябва да бъдат накарани да
компенсират тези загуби.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Всички равнища на управление, като се започне от местните
органи на властта, трябва да спестяват. Всички европейски правителства без изключение са
принудени да намаляват държавните разходи. Това важи не само за широко обсъжданата
ситуация в Гърция, която успя да намали бюджетния си дефицит за първите шест месеца
на тази година с 46 %, но и за Чешката република, Германия, Ирландия и всички останали.
Между другото, самата Европейска комисия често казва на държавите членки: „Успокойте
публичните си финанси бързо!“

Следователно считам, че е твърде необосновано по време на трайна икономическа криза
Европейската комисия отново да предлага европейският бюджет за 2011 г. да бъде увеличен.
В крайна сметка Европа също трябва да пести. По очевидни причини, разбира се, няма
договореност за това, къде трябва да се правят спестявания. Според мен това не трябва да
се случва в областта на регионалната политика, а по-скоро в европейската администрация,
разходите за повишения и разходите, свързани с бюрокрацията в Брюксел, които възлизат
на близо 7 %. Обикновено административните разходи предизвикват най-голямо несъгласие
и за съжаление моето становище по този въпрос се различава от това на мнозинството в
Парламента.

Véronique Mathieu (PPE).   – (FR) Г-жо председател, за да предприемем действия във
връзка с решението на Парламента от миналата седмица, с което се отказва освобождаването
от отговорност във връзка с бюджета на Европейския полицейски колеж (CEPOL) за 2008 г.,
сега Парламентът ще втвърди позицията си, като замрази част от бюджета на CEPOL.

Ще се опитаме да гарантираме, че предложеният от комисията по бюджети резерв ще
постигне своята цел. С други думи, ще се опитаме да гарантираме, че част от бюджета на
CEPOL ще бъде размразена в зависимост от отговорите, които агенцията ще даде на нашите
въпроси във връзка с освобождаването от отговорност. Следователно гласуването ни в сряда
е допълнителен инструмент, с който Парламентът разполага, за да задължи колежа да
представи доказателство за надеждността си.

Тук бих искала да подчертая увеличението с 610 % в периода 2000–2010 г. под формата
на допълнителни помощи за децентрализираните агенции. Така вноските се увеличиха от
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95 млн. евро на 579 млн. евро, въпреки че броят на служителите в тези агенции е нараснал
с близо 271 %. През 2000 г. броят на служителите в агенциите беше 1219, а днес той е
4794.

Когато Европа е изправена пред бюджетни ограничения на национално равнище,
рационализирането на агенциите по отношение на правомощията, ефективността и оценката
на областите им на компетентност трябва да бъдат обсъдени и Парламентът трябва да внесе
предложения. Въпросът днес е дали при съществуващите обстоятелства CEPOL трябва да
продължи да съществува.

Като политици ние трябва да определяме европейските правила така, че бюджетът, който
се разпределя на агенциите на Общността, да се изразходва възможно най-ефективно.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, много е важно
тази бюджетна процедура да бъде успешна – не само защото това е първият бюджет съгласно
Договора от Лисабон с нова процедура и нови функции за Европейския съюз, но най-вече
защото той се съставя в изключително важен момент за бъдещето на Европа, засегната от
жестока криза.

Изправени пред кризата, много правителства мислят за модел на икономическо управление,
базиран изцяло на механизми за стабилност, което означава съкращаване на националните,
а вероятно и на европейския бюджет. От друга страна, ние считаме, че по-големият
европейски бюджет, допълнен от собствени ресурси, а също и от данъка върху финансовите
транзакции, е необходимо условие за ефективно европейско икономическо управление и
за по-голяма дисциплина в националните бюджети. Следователно трябва да решим по кой
път да поемем и във връзка с това измененията, които действащият председател на Съвета
счита за неподходящи, всъщност са изключително важни.

Разбира се, най-големите разногласия са свързани с цифрите. Във връзка с това приканвам
Съвета да вземе решение, защото не може да иска да се придържа стриктно към маржовете
и в същото време да очаква Парламентът да се откаже от собствените си приоритети. По
този въпрос Договорът от Лисабон е доста категоричен: Съветът има върховенство за
количеството, а Парламентът има последната дума за качеството на разходите. По отношение
на функция 4 ние не сме против финансирането на общата външна политика и политика
на сигурност или против Инструмента за индустриализираните страни (ИИС), но не искаме
те да бъдат финансирани за сметка на нашите приоритети – на първо място Палестина, а
след това сътрудничеството за развитие.

Следователно Съветът може да избира между три възможности: той може да приеме
приоритетите на Парламента или може да се съгласи да се преразгледат маржовете, или
може да приеме по-голяма гъвкавост на и в бюджета, като не забравя, че Парламентът ще
се обедини в защита на прерогативите и приоритетите си.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Г-жо председател, г-н министър, г-н член на
Комисията, икономическото възстановяване на Европа може да се постигне само чрез
амбициозен бюджет, който укрепва основни области, като образованието, младежта и
научноизследователската дейност и иновациите.

Доволна съм от обсъждания днес проектобюджет на Парламента за 2011 г., защото той се
съсредоточава върху точно определени приоритети и поздравявам докладчика за това. За
първи Парламентът и Съветът са равнопоставени при вземането на решения по тези въпроси.
Това е първият бюджет след влизането в сила на Договора от Лисабон. Поради тази причина
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и поради кризата, която Европа преживява в момента, е важно процесът на съгласуване да
завърши успешно.

Изключително важно е ЕС да получи бюджет за работа в приоритетните области и за
прилагане на новите правомощия, възложени му от Договора, като енергетика, космическа
политика и външна политика. Важно е да се борим за убежденията си, за далновиден бюджет
по време на криза. Предложението на Парламента отразява тази амбиция. Само чрез
укрепване на области като наука и иновации и чрез стимулиране на икономическия растеж
и постигане на повече и по-добри работни места можем да направим Европа
по-привлекателно място за живеене и работа.

Estelle Grelier (S&D).   – (FR) Г-жо председател, госпожи и господа, както разискването
ни отново показва, всички сме съгласни по един въпрос: колкото повече се разширява
Европа, толкова повече правомощия й се възлагат, тя показва още по-голяма амбиция и
разполага с все по-малко ресурси за реализиране на своите цели. Следователно всички са
единодушни за диагнозата, но е ясно, че липсва съгласие за това, какво трябва да направим,
за да се измъкнем от финансовата безизходица. Тъй като това, с което разполагаме в
краткосрочен план, привърши, бюджетът на Съюза се превърна в заложник на националните
вноски в него, възлизащи на близо 75 % от неговите ресурси.

Ако днес решим да повишим тавана на разходите до максималния праг, позволен от
Договорите, това би означавало допълнителни вземания от над 5 млрд. евро за държави
като Франция и Германия. Всички тук несъмнено са съгласни, че това е невъзможно. Не
става въпрос за подобряване на дисциплината, тъй като хората, и по-принцип най-бедните
хора, плащат най-високата цена за последиците от тези национални политики на строги
съкращения.

Предвид факта, че финансовият сектор понася основната отговорност за кризата и
скокообразния ръст при публичния дълг, групата на Прогресивния алианс на социалистите
и демократите в Европейския парламент предлага да се създаде бюджетен ред за собствени
ресурси, финансиран от данъци върху финансовите транзакции. Това предложение беше
отхвърлено в комисията по бюджети от представителите на дясното крило, което може би
ще бъде поправено утре и те ще приведат действията си в съответствие с редицата изявления,
които направиха в медиите в подкрепа на тази мярка.

Изминаха малко повече от две години след фалита на „Леман Брадърс“ и Парламентът не
трябва да пропуска историческата възможност за полагане на основите на нов модел на
развитие, базиран на по-дълготрайни ресурси, които със сигурност са по-оправдани с оглед
на преразпределението на богатството и солидарността.

Тъй като това е първият бюджет, който ще се гласува след влизане в сила на Договора от
Лисабон, той трябва да изпрати силен политически сигнал от нашия Парламент, който не
възнамерява да се справя с бедността, като използва новите си правомощия за съвместно
вземане на решения, т.е. да избира между две еднакво лоши възможности. Осигуряването
на средствата за увеличаване на размера на бюджета на Съюза, като се започне от утре,
означава да се осигурят средствата за провеждане на амбициозно икономическо
възстановяване и за политиката в областта на изследванията, промишлеността и заетостта.
Нека не пропускаме възможността, която европейските граждани, а във всички случаи и
финансовите оператори, очакват от нас.

Georgios Stavrakakis (S&D).   – (EL) Г-жо председател, г-н Ватлет, г-н член на Комисията,
госпожи и господа, ние сме съгласни, че при сегашната икономическа криза съществуващата
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финансова рамка многократно доказа, че не е подходяща, когато става въпрос за финансиране
на редица важни политически приоритети. Преговорите за бюджета за финансовата
2011 година се провеждат в изключително сложна обстановка. От една страна, няколко
държави-членки упражняват натиск за съкращаването му поради икономическата криза,
а от друга страна, вече има значителен недостиг във важни бюджетни сектори, като растеж,
заетост и външни отношения. Икономическата и социална криза засегна тежко цяла Европа
и следователно единственият възможен отговор е европейският – чрез бюджет на Общността,
който разполага с всички необходими средства.

Ето защо ние, социалистите, внесохме предложения за по-амбициозен подход в сравнение
с приетия от Съвета по отношение на ангажиментите, особено в областта на заетостта,
иновациите и изследванията. Ангажиментите са израз на степента на политическата амбиция
на ЕС. Неговият бюджет е бюджет, подкрепящ инвестициите. Той не може да се разглежда
като бреме за националните бюджети. Напротив, той е добавена стойност за бюджетите на
държавите-членки. Той е израз на солидарността между държавите-членки, особено по
време на криза, когато бюджетът на ЕС може да играе решаваща роля за справяне с
икономическата ситуация в целия Европейски съюз, особено в държавите-членки, изпитващи
най-големи трудности.

Vladimír Maňka (S&D).   – (SK) В моята страна аз стоя начело на регионален орган на
властта. В резултат на икономическата криза регионалният ни бюджет за тази година е с
25 % по-нисък от този за миналата. Следователно не бива да се изненадваме от изказванията
от страна на регионите, че бюджетът на Европейския съюз също трябва да се съкрати.

Все пак всички ние със сигурност знаем, че финансирането на много политики е по-евтино
и по-ефективно, ако не допускаме фрагментиране на нашите сили и ако ги финансираме от
общия европейски бюджет, а не от бюджетите на държавите-членки. Това са ресурсите,
които търсим. Госпожи и господа, Договорът от Лисабон оказва влияние върху работата на
няколко европейски институции. Още при преговорите за бюджетната процедура за 2010 г.
се споразумяхме, че ще използваме с предимство резерва по функция 5 за финансиране на
разходите, произтичащи от Договора от Лисабон.

Като основен докладчик за бюджета за Европейския съюз за 2010 г. за другите институции
посках при тристранните разговори на 30 юни Съветът да заеме позиция относно
коригиращия бюджет, свързан с последиците от Договора от Лисабон, за Европейския
икономически и социален комитет и за Комитета на регионите. До този момент Съветът не
е изразил становище по този бюджет. Този подход създава сериозни проблеми по отношение
на изпълнението на ролите на институциите. Решението, което за съжаление ще се вземе
на някоя бъдеща дата, може да бъде в полза на преразглеждане на финансовите инструменти,
тъй като към коригиращите бюджети и към общия бюджет трябва да се прилага един и същ
подход.

Andreas Schwab,    докладчик по становището на комисията по икономически и парични
въпроси. – (DE) Г-жо председател, г-н Ватлет, г-н член на Комисията, г-н Левандовски, през
този парламентарен мандат бях докладчик за комисията по икономически и парични
въпроси по отношение на бюджета и мога да ви кажа, че не мога да проявя разбиране към
някои от изказванията, които чух току-що.

Разбира се, като членове на Европейския парламент ние считаме, че сме солидарни с
държавите-членки, които трябва да се справят със собствените си бюджети и да обявят
мерки за значителното им съкращаване. Естествено ние сме готови да поемем по този труден
път на обявяване на подобни решения. Ако разгледате бюджета за новите европейски

19-10-2010Разисквания на Европейския съюз -BG140



агенции например, ще откриете, че не можете да правите съкращения, а точно обратното
– предстои ни да се справяме допълнителни разходи.

Що се отнася до вторият въпрос – за европейската статистика, Съветът се опитва от години
да го отлага до известна степен или да го избегне. Днес можем да видим, че влагането на
повече пари в европейската статистика би било разумна инвестиция.

Не казвам това, за да прехвърля вината изцяло на вас. Аз обаче считам, че през следващите
няколко седмици се нуждаем от разискване по всяка отделна конкретна точка, което няма
да се съсредоточи върху процентните пунктове на спестяванията в Европа, защото в крайна
сметка нашата цел трябва да бъде народите на Европа да извлекат полза от общата бюджетна
политика на държавите-членки и Европейския съюз. Очакваме предложенията ви по този
въпрос.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, Парламентът се
подготвя да гласува първия бюджет от ерата на Лисабон. Този мощен инструмент, който
Договорът ни предостави, съвпада с най-лошата икономическа ситуация, на която Европа
е свидетел от 1929 г. насам. Трябва да се уверим, че тази тежка икономическа криза няма
да се превърне в още по-тежка политическа криза.

Ако тристранните срещи не бяха успешни и ако наличните суми в бюджета за 2011 г. бяха
сумите от 2010 г., разделени на 12, разпределението и управлението на структурните
фондове щеше да стане доста сложно и дори успехът на Европейската служба за външна
дейност щеше да бъде застрашен. Всичко това трябва да ни накара да се замислим.

Одобряваме важната работа, свършена от докладчика, г-жа Jędrzejewska, на която сме
благодарни и за усилията, които положи да концентрира ресурсите на Европейския съюз
върху младежта, изследванията и иновациите. Никога не трябва да забравяме обаче колко
важно е за нас преди всичко да дадем пример за разумно, дисциплинирано управление на
нашите финанси, да избягваме, доколкото е възможно, неоправдани разходи и може би
структурно удвояване, което нашите граждани не биха разбрали и което със сигурност няма
да бъде от полза за бъдещето на Европа.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Г-жо председател, в доклада се казва, че
бюджетът на ЕС не трябва по никакъв начин да се приема като тежест за националните
бюджети. За държави като Обединеното кралство, които са принудени да съкращават
разходите си у дома, всяко увеличаване на бюджета на ЕС би било неподходящо, а какво
остава за предложеното първоначално увеличение с 5,9 %. Вероятно по-подходящо би било
средствата да се съкратят или да се замразят.

Обединеното кралство пое двойна доза от горчивото хапче. Станахме свидетели как нашата
отстъпка беше намалена с една трета само през последната година, като по този начин
нетният ни принос се увеличи още повече. Беше споменато, че ЕС е нетен вносител, а новите
държави-членки са нетни получатели, за което, разбира се, не може да се обвиняват хората
в тях. Няма ли да бъде лудост, на фона на този неопровержим факт, да продължим да
настояваме ЕС да се разширява, като включва още по-бедни държави, които безспорно имат
проблеми, като Турция, и които дори и във въображението ни не са европейски?

Milan Zver (PPE).   – (SL) Разбирам, че бюджетът трябва да бъде приет, както и аргумента,
че не трябва да нараства неограничено и трябва да бъде разумен. Все пак това, което не
разбирам, е защо на този етап, след като Договорът от Лисабон беше ратифициран, Съветът
не положи усилия да координира бюджета, т.е. позициите от него, с Парламента.
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Мога също така да разбера съкращенията, които бяха направени в някои области на общата
ни политика, но не разбирам защо точно образованието и мобилността трябва да бъдат
жертви на съкращенията при така наречената „мека политика“.

Както знаете, програмата Еразъм стартира през 1987 г., когато в нея взеха участие 3000
студенти. До 2012 г. обаче този брой ще нарасне до 3 милиона, а за 2020 г. предвиждаме
възможности за обмен на близо 15 милиона студенти.

Мобилността ни позволява да засилим европейското измерение и следователно да подобрим
качеството на системите за обучение и знанията като цяло.

И така, как бихме могли да постигнем основните цели, които сме си поставили в стратегията
„Европа 2020“, когато в същото време съкращаваме финансирането в тези области?

Януш Левандовски,    член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, искам накратко да
отговоря на г-жа Andreasen, г-н Hartong, г-н Belder, г-н Vanhecke, г-н Fajmon, г-н Vlasák
и г-н Brons,– които не са съгласни с позицията на Парламента относно бюджета и с
предложението на Комисията.

Деветдесет процента от скромното увеличение на бюджета за 2011 г. са концентрирани в
областта, спомагаща за растежа и заетостта. Това са сметки, които трябва да бъдат платени
– един вид правно задължение. Освен това то попълва липсата от инвестиции – недостиг
на кредитния пазар на национално равнище, където първото нещо, което се съкращава, са
инвестициите. Следователно считам, че тези скромни увеличения имат добавена стойност
и мярката за отговорностите във връзка с проекта е с 4 млрд. евро под договорения през
2005–2006 г. таван за финансовата 2011 година.

Трябва да се знае, че 6 % от общото увеличение са административни разходи от бюджет,
равен на 1 % от БВП. Това означава, че 94 % се предоставят на бенефициерите. Това трябва
да се има предвид, когато се обсъжда бъдещето на европейския бюджет.

Приканвам и двата клона на бюджетната власт да сближат позициите си през следващите
седмици, когато навлезем в процедурата по съгласуване, и да докажем, че Договорът от
Лисабон е механизъм за постигане на компромиси.

Мелхиор Ватлет,    действащ председател на Съвета. – (FR) Г-жо председател, не е
възможно да отговоря на всички въпроси, отправени към Съвета. Просто ще подчертая
някои принципи, на които трябваше да се спра при разискването, когато представих бюджета
на Съвета. Трябва още веднъж да се подчертае, че всички бюджетни кредити, приети от
Съвета, се основават на изпълнението на бюджета за 2010 г. и че всъщност за всички
бюджетни редове бяха направени разпоредби за редица изменения чрез писма за внасяне
на корекции в рамката на изпълнението на бюджета за 2011 г.

Преживяваме трудни времена, в които увеличението в бюджета е ограничено и, както знаете,
увеличението с 2,91%, за което се договорихме в Съвета, беше прието с много малко
мнозинство. Възможността за допълнително или друг вид мнозинство буквално не
съществува. Следователно трябва да можем да запазим отворена възможността през годината
да развием бюджета чрез писма за внасяне на корекции по време на изпълнението му.

Функция 1б беше споменавана често. Напомням ви, че в свое изявление Съветът заяви, че
ще гарантира, че беше извършена оценка на изпълнението на бюджет 1б и поради това
искаме да се придържаме към нея и да видим реализирането и изпълнението му.
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Както казах при встъпителното си изказване обаче, разискването относно бюджета за
финансовата 2011 година няма да бъде свързано само със самия бюджет за 2011 г.
Останалите елементи, свързани с него, също ще бъдат разисквани. Ще имаме разискване
относно прегледа на бюджета. Очевидно всички въпроси, поставени при прегледа на
бюджета, и по-конкретно тези, засягащи собствените ресурси, ще бъдат във фокуса на
разискванията, които трябва проведем заедно. Друг въпрос в рамките на прегледа на бюджета
– този за гъвкавостта например, ще бъде тема, която трябва да обсъдим.

Надявам се, че като осигурим това глобално разискване, ще можем да покажем, че бюджетът
за 2011 г. на базата на тази нова лисабонска процедура ще бъде успешен и просто ви
напомням, че ако не успеем да постигнем съгласие относно бюджета за финансовата
2011 година, перспективите за допълнителни разходи за 2011 г. ще бъдат още по-малки
и няма да постигнем и това, което Съветът предлага днес. Трябва да бъдем добре запознати
с всички тези елементи, за да гарантираме, че тази първа лисабонска процедура за бюджета
за 2011 г. ще бъде успешна и че заедно ще постигнем това.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    докладчик. – (PL) Бих искала да поставя акцент върху
нещо, което може да обобщи казаното от онези, които говориха подробно по въпроси в
тяхната област на компетентност. Преди всичко четенето на бюджета за 2011 г., който
Европейският парламент ще приеме утре, премина много дисциплинирано. За първи път
от много години Европейският парламент не предлага нищо повече от планираното през
2006 г. в многогодишната финансова рамка. Трябва да се подчертае, че в известен смисъл
ситуацията е извънредна и е знак за дисциплината в Европейския парламент. Разбираме
също така и съмненията на Съвета. Бих желала да подчертая, че бюджетът на Европейския
съюз не е същият като националните бюджети. Той е насочен към инвестициите и е
инструмент за справяне с кризи. Заслужава си да се възползваме от възможността, която ни
дава. Като главен докладчик искам също така да посоча, разбира се, че се надявам чрез
съвместна работа да приемем бюджета за 2011 г. успешно и ефективно и се надявам, че ще
го приемем по такъв начин, че да можем да провеждаме политиката на Съюза от началото
на януари в съответствие с решенията от 2006 г., а също и с това, върху което работихме
през цялата година.

Съветът трябва да вземе предвид въпросите, на които отделихме особено внимание при
четенето на бюджета. Спорен е въпросът, дали трябва да добавяме нови роли и нови амбиции,
ако липсва готовност да поемем нови финансови задължения. Що се отнася до Съвета,
приканвам председателя, който присъства тук днес от името на Съвета, да отчете добрата
воля на Европейския парламент, показана при нашето четене на бюджета. Надявам се, че
по време на белгийското председателство Съветът ще успее да получи по-голяма подкрепа
за първоначалната идея на Европейската комисия относно бюджета за 2011 г. и за
направените от нея предложения. Това, за което става въпрос и което Европейският
парламент предлага, не е измислено от нищото, а е резултат от свършената по-рано от нас
работа и считам, че до голяма степен скептицизмът на Съвета всъщност е резултат от факта,
че Съветът прие четенето на бюджета с писмена процедура, защото е много по-лесно да
изразяваш негативно становище в писмена форма, отколкото по време на устно разискване.
Надявам се на открит и пряк диалог, който ще ни даде възможност да приемем разумен и
приемлив бюджет за 2011 г.

Helga Trüpel,    докладчик. – (DE) Г-жо председател, г-н Ватлет, г-н член на Комисията,
госпожи и господа, бих искала да благодаря на всички колеги от Парламента, които
допринесоха за разискването, и отново да благодаря на колегите в комисията по бюджети
за готовността им за компромис, която за бюджета на Парламента и за другите институции
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ни осигури възможност да постигнем съгласие за един много отговорен въпрос относно
новите нужди от финансиране, възникнали от Договора от Лисабон, наред с новите
компетентности и целевите самоограничения. Бих искала отново да спомена, че считам за
правилно, че заявихме готовността си да поставим собствените си разходи под микроскоп,
но че ние, разбира се, трябва да поискаме това, от което се нуждаем, за да изпълним новите
изисквания с пълна увереност и да се борим за това, за да получим и необходимото
финансиране. Ако ми позволите, бих искала да добавя едно политическо послание. След
гласуването, което ще се състои утре, ще бъдем в началото на период на триседмични
консултации със Съвета, по време на които се надяваме да постигнем споразумение.

Разбира се, това е първият път, когато следваме тази нова процедура след влизането в сила
на Договора от Лисабон, но считам, че всички ние, дори и истински антиевропейски
настроената фракция, и скептиците, трябва да имаме ясното съзнание, на фона на цялата
критика, включително критиката по конкретни въпроси, че Европейският съюз ни прави
по-силни. Всеки от нас и всички държави-членки печелят от факта, че имаме Европейски
съюз, особено с оглед на промените в предизвикателствата на глобално равнище. На всички
ни е ясно, че всяка отделна държава-членка сама по себе си би била по-слаба с оглед на
глобалната ситуация. Това трябва да бъде общата ни отправна точка и заради това е правилно
да се борим за повече ресурси в Европейския съюз и заедно много внимателно да обмислим
как можем да направим нашия бюджет по-устойчив и как той може да стане по-социален
и по далновиден.

Надявам се, че като Парламент можем да постигнем споразумение със Съвета, като използваме
такъв подход, както и че това ще окаже благоприятно въздействие върху европейските
граждани.

László Surján,    докладчик. – (HU) Бих искал да раздам по един банан на всеки, който
понесе тежестта на тази работа. Преди всичко на водещите ни докладчици, които са
отговорни за проекта на бюджет за 2011 г., но бих поднесъл с любов банан и на Съвета с
надеждата, че докато го похапват, не само ще изпитат удоволствие и наслада, но също така
и подходящо желание за компромис, за да може най-накрая да приключим с този въпрос
с бананите. Януш Левандовски също заслужава един голям вкусен банан за това, че представи
бюджет, който е много по-близък до начина на мислене на Парламента. Не прекарахме
случайно пет години заедно. Благодаря Ви, г-н член на Комисията! Ораторите, които много
ясно очертаха позицията на Парламента, също заслужават благодарност. Позицията не беше
изцяло единодушна, но имаше ясна посока. Искаме по-добър и по-ефективен бюджет, за
да не се налага да прекарваме няколко месеца или полугодия в обсъждане на въпроси като
този, дали можем да си позволим да похарчим 75 млн. евро за компенсации за страните
производителки на банани.

Считам, че същността на нашето разискване е в това, че според нас, както беше посочено в
бюджета за 2010 г., европейският бюджет е средство за справяне с кризата, а не някакъв
вид причина за нея. Точно по този въпрос трябва да постигнем споразумение и приканвам
Съвета да разбере какъв е залогът. Става въпрос за намерението на Парламента да си
сътрудничи с Комисията да накарат държавите-членки да работят по-продуктивно. Подобна
работа всъщност трябва да бъде насочена към постигане на целите, увеличаване на
производството и на броя на работните места. Ако случаят е такъв, си заслужава да
поддържаме бюджета на Европейския съюз на подходящо равнище Благодаря за вниманието.
Наслаждавайте се на бананите!
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Göran Färm (S&D).   – (EN) Г-жо председател, бих искал да посоча проблема с
разпределянето на времето за изказвания по време на това разискване. Г-жа Herczog каза,
че комисията по промишленост, изследвания и енергетика не е получила време за изказвания.
Причината за това е, че те внесоха предложенията си за бюджета под друга форма, а не под
формата на истинско официално становище. Няма основания комисията да бъде наказвана
за това, че е избрала по-ефективен начин за работа от внасяне на официално становище.

Имаше и някакво объркване и между двете части на разискването – това за 2011 г. и
разискването за прегледа на бюджета, което предстои сега. Както вероятно сте забелязали,
от последните петима оратори при предишното разискване четирима са от групата на
Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент. При
предстоящото разискване ще има само един оратор от тази група, но ми се струва, че тези
от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) са половин дузина. Има
някакво объркване между секретариата, председателя и политическите групи. Не знам кой
е допуснал грешките – вероятно ние, но нека в бъдеще имаме това предвид, за да имаме
по-разумно разпределение на времето за изказвания при тези разисквания.

Председател.   – Благодаря ви за коментарите. Положихме всички усилия да проверим
позицията по отношение на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и
нямаше официално становище, но бележката ви ще бъде взета предвид. Що се отнася до
времето за изказвания, решението за разпределението му трябва да се вземе от политическите
групи.

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в сряда.

Писмени изявления (член 149)

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    в писмена форма. – (RO) Бюджетната процедура за 2011 г.
започна с разочароващо предложение от Комисията. Докладчикът, г-жа Jędrzejewska, обаче
ни обеща, че ще бъде амбициозна и ще се бори да постигне бюджет, който ще защити
приоритетите на Парламента, особено тези, насочени към младите хора.

Сега Съветът представи позицията си, която показва пълна липса на амбиция от негова
страна или, по-точно казано, популисткия си подход, който, от една страна, представя
амбициозни стратегии като „Европа 2020“, а в същото време отказва да разпредели
достатъчно ресурси, за да гарантира, че има някакъв шанс тази стратегия да се изпълни.

Все пак днес разглеждаме позицията на Парламента. Свидетели сме и на това, че на него
също му липсва амбициозна визия за бюджета за финансовата 2011 година. Отчитаме факта,
че се намираме в рецесия. Не може обаче да изплуваме от нея със слаб проектобюджет, а с
въображение, политическа смелост и като си осигурим необходимите средства, за да
постигнем истинска промяна.

Elisabeth Köstinger (PPE),    в писмена форма. – (DE) Ефективността на Европейския съюз
изцяло зависи от неговия бюджет. Подкрепям тези предложения за бюджета за финансовата
2011 година, защото в него са взети предвид важните области на политиката и отделните
становища. Трябва да е ясно, че ЕС няма да може да изпълни разширените цели в бъдеще с
по-малко финансови ресурси. Като представител на земеделските стопани аз твърдо се
противопоставям на това, да се вземат пари от селското стопанство. Финансовото
възстановяване трябва да се използва, за да има сигурност на планирането за нашите
земеделски стопани, вместо да преразпределяме средствата в други области на политиката.
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В момента средствата трябва да се вземат от селското стопанство и да се използват за
финансиране на проекта за изследователския проект в областта на термоядрения синтез
ITER. Този пример показва, че финансирането на мащабни изследователски проекти зависи
от възстановяването на средства от други области, чийто размер е трудно да бъде определен
предварително. Не трябва да се допуска да не се обмислят дългосрочни и внимателно
обмислени планове за финансирането на европейските изследвания. Селскостопанската
политика също така е свързана с дългосрочни съображения и планове и подобен вид
сигурност е нещо, което трябва се предложи за разглеждане на селскостопанските
предприятия. Като най-слабата брънка във веригата на предлагането на храни, земеделските
стопанства се нуждаят от сигурност, за да могат да правят планове и за да съществуват.
Поставянето на ограничения за финансовите ресурси, предоставени за тази цел, е необходимо,
за да се засили конкурентоспособността на селското стопанство в ЕС. Инвестициите в
изследвания в областта на селското стопанство и зелената технология са инвестиции в
бъдещето и те ще създадат нови работни места.

Véronique Mathieu (PPE),    в писмена форма. – (FR) Схемата за осигуряване на плодове
в училищата, която започна в началото на академичната 2009 година, е специфична
европейска инициатива и положителните й и преки резултати за нашите граждани трябва
да бъдат подчертани.

Подкрепата за финансирането на тази схема е ефективен начин да инвестираме в здравето
на младите европейци. Всъщност нарастващите проблеми с наднорменото тегло сред децата
в Европа е доста тревожен факт. Независимо от повишаването на стандарта на живот,
плодовете трябва да останат основна част от храненето на децата в целия Европейски съюз.
Подобряването на хранителната стойност на тяхната диета също така предлага защита срещу
сърдечно-съдови заболявания, рак и диабет.

Схемата за осигуряване на плодове в ЕС е пример за една Европа, която е по-близо до своите
граждани и обръща внимание на техните ежедневни трудности, и аз й пожелавам дълъг
живот.

13. Преразглеждане на бюджета (разискване)

Председател.   – Следващата точка е разискването относно изявлението на Комисията
относно преразглеждането на бюджета.

Януш Левандовски,    член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, днес Европейската
комисия прие своето съобщение относно преразглеждането на бюджета, което веднага ще
бъде обявено за обсъждане в Парламента, на представителите, избрани от народа.

Това бе предвидено първоначално за 2008-2009 г., но редица свързани събития като
късното приемане на Договора от Лисабон, късното назначаване на Комисията и след това
новата стратегия „ЕС 2020“ обясняват защо се реализира през октомври 2010 г.

Преразглеждането на бюджета следва да се разглежда като единна част от нашето разбиране
за това как да направим Европа по-конкурентоспособна, по-динамична, приобщаваща и
устойчива. Но то не може да бъде разделено от политическите цели. Това е политика в
цифри и исторически погледнато винаги разискването върху бюджета е било поставяно в
определен политически контекст. В миналото той беше свързан с единния пазар, единната
валута и разширяването.
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Бихме искали по-добри политически цели този път, тъй като има напълно нови отговорности,
произлизащи от Договора от Лисабон. Освен това е ясно, че трябва да намерим общи
европейски отговори на общите предизвикателства, пред които сме изправени в сферите на
изменението на климата, енергията, безопасността и миграцията.

От друга страна, ние имаме евроскептична Европа и евроскептична следкризисна Европа
Има истинско напрежение — или дори противопоставяне — между двете и ние следва да
се справим с това напрежение. Имаме нужда от консенсус; имаме нужда от единомислие
за следващия финансов период.

Следва да разчитаме на опита и това е част от преразглеждането на бюджета. Опитът ни
учи, че трябва да преработим баланса между предвидимостта и гъвкавостта. От нейното
въвеждане през 1988 г. финансовата рамка донесе бюджетно спокойствие и предвидимост
на Европа, предоставяйки приемлив период от време на нашите региони, селскостопански
производители и научни изследователи да подготвят и реализират своите проекти.

Това е истинско постижение. Но тази предвидимост се получи на цената на много ограничена
гъвкавост, а в миналото се разкри до каква голяма степен сме застрашени от внезапни обрати.
Можем да се гордеем с определени действия — като щедрата и навременна реакция спрямо
наводненията в Пакистан и проблемите в Хаити — но като цяло реагираме бавно. Отне ни
една година да мобилизираме средства за инструмента за хранителна помощ. Действаме
най-бавно при вътрешни проблеми и сме по-бързи при външни предизвикателства.

Следователно нашият урок е, че се нуждаем от по-голяма гъвкавост. Трябва да можем да
прехвърляме средства и неоползотворени маржове по-лесно, да се справяме както с
планирането, така и с изпълнението. В преразглеждането на бюджета предлагаме фиксирани
маржове, които са по-големи в края на финансовия период, както и създаване на резерви,
ориентирани към изпълнението.

Друг фактор, който трябва да бъде взет предвид, разбира се, е икономическата криза и новите
функции на интелигентно-насочения бюджет, който би могъл да послужи като малък
антикризисен пакет, ориентиран локално и по сектори. По този начин той би могъл да
послужи като обезпечение за заеми, извън баланса на разплащателните инструменти. Така
той може да действа като комплект от инструменти за заздравяване на Пакта за стабилност
и растеж.

Искам да спомена още един фактор за преразглеждането на бюджета и това е, че обсъждането
на приоритетите винаги е било засенчвано от нетния баланс, т.н. „справедлива
възвръщаемост“ като вид подход към бюджета, който е свързан с комплексната приходна
страна на европейския бюджет. Опит за намиране на път извън този порочен кръг можем
да направим, ако имаме открито отношение без забранени теми и ако можем да анализираме
не само разходната, но и приходната страна на европейския бюджет.

Както председателят Барозу заяви в своята реч „Състоянието на Съюза“, това не е обсъждане
за по-малко или по-голямо харчене, а за това как да харчим по-интелигентно.
Преразглеждането на бюджета предоставя редица предложения за това как да генерираме
европейска добавена стойност, как наново да легитимираме европейския бюджет.

Това трябва да бъде направено. Обединяваме ресурси на европейско ниво, с което
позволяваме на държавите-членки да намалят своите разходи, да избегнат припокриване
и да получат по-добра възвръщаемост за своите инвестиции.
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Да вземем за пример изследванията и инфраструктурата. Това може да бъде направено, като
се обръщаме към общите предизвикателства по последователен и координиран начин,
особено ако те оказват трансгранични въздействия, характерни за области като енергията,
безопасността, миграцията и изменението на климата.

Това може да бъде направено като показваме солидарност в случай на природни или
причинени от човека бедствия; то може и следва да бъде направено чрез предоставяне на
инструменти, които да ни позволят да действаме по-уверено на глобалната сцена и да
направим Европа още по-очевидно най-големия донор (55% от общото подпомагане).

Това не е достатъчно. Това, от което се нуждаем — и което също е част от преразглеждането
на бюджета — е самоограничаване на административните разходи. Имаме нужда и от много
по-професионално управление на широкообхватни проекти и — това е отделна част от
приложението към бюджетното преразглеждане – иновативните финансови инструменти
трябва да заемат над 1% от европейския бюджет.

В крайна сметка това, което има най-голямо значение, са собствените ресурси. (Може би
отнемам време от моето заключително изказване.) Толкова е лесно да се критикува
настоящата система като нечестна, сложна и противоречаща на Договорите, но също така
е много лесно да предизвикаме безпочвени обвинения, ако навлезем в дискусии по този
въпрос.

Трябва да отбележим, че Договорът от Лисабон недвусмислено изисква решението за
собствените ресурси да бъде взето единодушно и то трябва да бъде ратифицирано от всички
държави-членки. Националната суверенност по отношение на данъчната политика не е
застрашена.

Струва си обаче да поразсъждаваме върху въпроса за система, по-близка до първоначално
замислената, система, която позволява на Европейския съюз да бъде по-автономен и на
държавите-членки да консолидират своите публични финанси, прогресивно намалявайки
своите преки вноски. Можем да започнем с премахването на изкуственото начисляване на
ДДС. Изреждаме шест възможни кандидата: същите са споменати и в доклада, а повече са
посочени в приложението, но, разбира се, никой не е съвършен. Това не е заместване на
националните вноски. Следва да се разглежда само като допълнение.

Преразглеждането на бюджета е покана за и откриване на актуалния бюджетен сезон в
Европейския съюз. С нетърпение очаквам сътрудничеството с Европейския парламент. Наша
обща отговорност е да покажем, че Европейският съюз е способен да отговори на
предизвикателствата и бюджетът – когато целите са насочени интелигентно – би се превърнал
в инструмент за подновяване на доверието в нашия европейски проект.

Благодаря ви за вниманието.

Joseph Daul,    от името на група PPE – (FR) Г-н председател, госпожи и господа,
бюджет 2011 е първият бюджет, който Парламентът е призован да обсъди и върху който
да гласува със своите нови пълномощия по силата на Договора от Лисабон. Той е първият,
при който ние се въздържахме да призовем за увеличение на общия обем, предложен от
Комисията, като вместо това предпочетохме реалистичен и политически подход.

Това е един реалистичен подход, тъй като нашите държави-членки бяха призовани да
положат безпрецедентни усилия за стабилизиране и свиване на своите публични финанси.
Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) е първата, която призова
държавите-членки да направят това. Свиването на публичните разходи е всъщност
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предпоставка нашите икономики да станат по-конкурентоспособни и да се изправят пред
международна конкуренция при благоприятни условия. Така че не става дума да призоваваме
двадесет и седемте държави-членки за тази бюджетна година към разходи, които не отговарят
на усилията, положени от нашите граждани в рамките на тяхната собствена национална
рамка.

Обаче нашият подход е и политически, тъй като считаме, че бюджет 2011 не може да бъде
отделен от по-общия финансов контекст на годините, които предстоят, и особено от
изгледите за следващия финансов цикъл 2014-2020 г.

Госпожи и господа, ако има цел, към която нашият Парламент трябва да се стреми във връзка
със своята законодателна власт, това е да гарантира, че европейските политики са
финансирани по начин, съобразен със сферите, които са застрашени. Това не означава
непременно да искаме повече средства, а по-скоро да гарантираме, че задачите, възложени
на Европейския съюз, могат да бъдат постигнати с подходящо финансиране. Нашите държави
могат дори да спестят, да намалят своите вноски към бюджета на Общността, ако те са
подготвени за това, че Европа ще промени своята финансова система, тъй като тя вече е
отживелица, и се възползват от собствените си ресурси. Едно евро, изхарчено на европейско
ниво, всъщност е много по-доходоносно, много по-продуктивно, отколкото евро, изхарчено
на национално ниво, тъй като европейското евро не се налага да покрива дефицит.

На национално ниво еврото сега струва само половината си стойност или по-малко в някои
държави. Също така на национално ниво това евро, което още не е било намалено, се връща
обратно във формата на кохезионните фондове, фондовете за развитие на селското стопанство
и за насърчаване на иновацията. Бих искал да призова Съветът да обърне сериозно внимание
на този нов подход към европейското финансиране. Признателен съм на члена на Комисията
Левандовски за това, че вече откри разискването по тази тема с нашите министри на
финансите.

Европейците имат право да знаят какво харчат техните публични органи, независимо дали
това са местните, регионални, национални или европейски органи. Държавите-членки
трябва да бъдат готови да поемат това предизвикателство. Г-н председател на Съвета, г-да
министри, във Вашите ръце е ключът към отключването на тези разисквания и преговори,
така че всички държави-членки да могат да се придвижат напред, така че еврото на
брюкселско ниво да се изравни със своето ниво на гражданите в държавите-членки, за да
бъде много по-продуктивно и да генерира нови работни места на европейско ниво.
Призовавам Ви, възможностите са все още пред нас. Като коледен подарък, Вие трябва да
ни уверите, че собствените средства и ресурси на Европа се превръщат в обект на сериозно
обсъждане и сериозни преговори под Вашето председателство. Уверявам Ви, че следва да
обсъждаме този въпрос много години напред, за да успеем да го постигнем.

Stéphane Le Foll,    от името на група S&D. – (FR) Г-жо председател, г-н Ватлет, г-н член
на Комисията, бих искал да говоря, без да поглеждам назад към разискването, което имахме
досега.

Разисквахме бюджет 2011 при ограниченията, с които сме запознати, които са дълбоката
криза, засягаща цяла Европа с публичните дефицити на национално ниво, водещи до две
възможности. Едната е тези публични дефицити на национално ниво да поставят ограничение
върху европейския дефицит, а другата – тези дефицити на национално ниво да дадат нова
посока и нов прилив на жизнени сили в Европа. Това е въпросът.

149Разисквания на Европейския съюз -BG19-10-2010



Бих искал да Ви помоля, г-н член на Комисията, да се опитате, освен всичко друго, когато
разискваме преразглеждането на бюджета, когато започнем да разискваме перспективите
пред бюджета за периода след 2013 г., да не оставате напълно погълнат от настоящия
кризисен контекст, освен ако не смятате да заявите на мен и на всички европейски граждани,
че всъщност Европа ще остане в криза за дълго време.

Целият наш проблем е свързан с това как да се справим с кризата и как да намалим нашите
дефицити и дългове, както и как да подготвим себе си за изхода от кризата. Именно тук идва
въпросът за бюджета. Можем да се измъкнем от кризата, както и г-н Daul току-що отбеляза,
ако европейският бюджет, поради това, че сме европейци, е способен да ни предостави
ресурси за възстановяване на това, което ни липсва днес; това е растеж, създаване на работни
места, иновации, научна и развойна дейност. Това са сферите, които са застрашени, и от
тази гледна точка трябва да разискваме бюджета, а не както често сме склонни – да
разискваме отново и отново проблема с кризата и дефицитите, в което Съветът наистина се
представя отлично.

Забелязах как в Довил немският канцлер и френският президент дори обявиха предварително
реформа в Договорите, без да са провеждали никакви обсъждания с г-н Ван Ромпьой, така
че за в бъдеще да накажат всички онези държави, които не спазиха бюджетната дисциплина.

Това е, което трябва да направим днес в Съвета, докато Парламентът настоява само за едно,
по-конкретно Комисията, и то е да се опитаме да придвижим европейския проект напред,
което ще се случи чрез бюджета.

И така, забелязали сте, че по определен брой въпроси ние сме напълно съгласни. Необходима
ни е по-голяма гъвкавост. Определено трябва да успеем заедно да намерим възможност да
осигурим много по-гъвкав бюджет, тъй като той е необходимост, защото европейската
възможност за реакция е поставена на карта. Това е освен всичко друго и въпрос на поставяне
на приоритети и ефективно организиране на европейския бюджет. Без съмнение всички
ние сме съгласни, че това е необходимост. Обаче също така трябва да се съгласим един с
друг, че ни е необходим времеви график, че е необходимо заедно да поставим нашите цели.
Г-н член на Комисията, не можем да оставим тези въпроси да се превърнат в празни думи
и обещания, има писмени текстове, които са изключително интересни и с които съм почти
100% съгласен.

Сега смятаме да се обърнем към практически въпроси, и по-специално към един основен
въпрос, който избягвахме досега, този за собствените ресурси. Какво трябва да направим,
за да имаме собствени ресурси за Европа утре или по-скоро за всички граждани на Европа,
така че всички ние да се завърнем отново на пътя на растежа и дори да поемем по-стабилен
път към Европа на утрешния ден?

Очакваме Вашите амбициозни предложения, г-н член на Комисията.

Guy Verhofstadt,    от името на група ALDE. – (FR) Г-жо председател, бих искал само
да кажа, че считам, че Комисията е създала добър документ, макар и с 15 месеца закъснение.

Все пак фактът, че средносрочният преглед следваше да бъде направен преди 15 месеца, е
съвсем малък детайл, затова няма нужда да го споменаваме отново. Всъщност винаги когато
има преговори, ни предлагат средносрочен преглед, който се случва на края на срока. Това
е неприемливо и за в бъдеще не трябва да го допускаме.

Второ, основната идея на този текст засяга собствените ресурси. Защо? Защото това е основата
на Европейския съюз. Основателите на ЕС създадоха Европейски съюз на базата на
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собствените ресурси, т.е. – на тарифи, данъци върху вносните селскостопански продукти и
ДДС. Това е, което всъщност се случи. Националните вноски бяха инициирани поради
британската отстъпка. Това е реалността. Следователно трябва да се върнем към собствените
ресурси като основа на финансирането. Трябва да го направим сега, тъй като това е
единственият ни шанс да придвижим Европа напред. Трябва да направим това и заради
демокрацията.

За да съществува една демократична система, е необходимо едно — и то е гражданите да
плащат за своите индивидуални приходи направо на Европа, така те могат да съдействат и
контролират функционирането на Европейския съюз чрез тези ресурси.

Второто, на което искам да се спра, г-жо председател, всъщност засяга нещата, които бяха
казани тук: това, че трябва да намалим бюджета на ЕС и вноските на европейско ниво, за
да подобрим публичните финанси – това са глупости. Реалността е, че фискалните дефицити
– бюджетните дефицити в Европа — сега достигат 868 млрд. евро или 7% от БВП на
Европейския съюз. Дори ако преследваме идеята за намаляване на харченето на европейско
ниво и пълно замразяване на европейския бюджет, тези 868 млрд. евро биха се намалили
до 860 млрд. евро. Това всъщност е реалността. Би трябвало да направим обратното – да
прехвърлим отговорностите от национално на европейско ниво, с което да намалим разходите
за държавите-членки.

Отбрана, изследвания, дипломация, инфраструктура – тези са сферите, в които Европейският
съюз може да се представи по-добре и които могат да подпомогнат за намаляването на
бюджетните дефицити. Така че това е подходът, който Вие сега трябва да следвате с Вашите
колеги, г-н председател на Съвета: прогресът трябва да бъде постиган въз основа на собствени
ресурси, тъй като в противен случай Вие няма да стигнете до споразумение за бюджет 2011.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Bas Eickhout,    от името на група Verts/ALE. – (EN) Г-н председател, бих искал да изкажа
благодарности на члена на Комисията за преразглеждането на бюджета, което най-накрая
е тук. Това, което е най-важно за преразглеждането на бюджета, е, че ние смятаме да огледаме
критично дали с ресурсите на ЕС сме постигнали това, което сме имали предвид. Има много
средства, насочени към селското стопанство и кохезионните фондове, тези средства
предоставят ли се за целите, за които са били предназначени? Трябва да кажа, че
преразглеждането на бюджета е малко оскъдно по отношение на този вид въпроси.

Но нека погледнем към бъдещето. Подкрепям силно Вашето становище, г-н член на
Комисията, когато казвате, че трябва да разгледаме целите, към които се стремим в
Стратегия 2020 – т.е. целите, свързани с иновацията, климата, изкореняването на бедността,
заетостта. На тези цели следва да обърнем специално внимание и тези цели също следва да
бъдат взети предвид при преразглеждането на бюджета. Това означава нещо за нашите
селскостопански и кохезионни политики и ние очакваме полезни и амбициозни реформи
от Комисията, за да бъдем сигурни, че селскостопанските и кохезионните политики наистина
допринасят за изкореняване на бедността, намаляване на парниковите газове, за иновациите
и за намаляване на безработицата. Отново ще отбележа, че считам тези цели за особено
важни.

Да погледнем някои особено важни идеи, които Вие засегнахте, като някои нови идеи за
частните инвеститори. Трябва да кажа, че този въпрос за частните инвеститори е бил засяган
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преди, но ние знаем от опита с ИТЕР и Галилео, че те не са тук, така че трябва да бъдем
сигурни, че не разчитаме на тях, ако те не възнамеряват да участват.

Относно Европейската инвестиционна банка, да, опитваме се да я включим, но
демократичната отчетност на Инвестиционната банка е изключително важна. Как можем
да сме сигурни, че техните инвестиции също се предоставят?

Накрая, за собствените ресурси. Отново беше споменат данъкът върху финансовите операции,
но ние знаем от Екофин тази седмица, че данъкът върху финансовите операции не се подкрепя
от Комисията; той дори не е в списъка на Барозу за Г20. Все пак този данък е включен в
документа, което означава, че може би този вид приходи ще бъдат използвани. Каква е
позицията на Комисията във връзка с данъка върху финансовите операции, тъй като по този
въпрос мнението на Комисията е изразено неясно и непоследователно?

Marta Andreasen,    от името на група EFD. – (EN) Г-н председател, при представянето
на средносрочното преразглеждане на многогодишната финансова рамка Европейската
комисия представя новости, които според мен ще бъдат причина за тревога за всички
европейски граждани и особено за британците. На фона на скромните опити за ограничаване
на общите разходи на селскостопанската политика, има по-радикални усилия за премахване
на британската отстъпка. И дори още по-лошо, налице е ясно намерение за създаване на
нови собствени ресурси. Подобно на крадец, Европейският съюз сега се опитва да бръкне
направо в джоба на британския данъкоплатец. Било то въглероден данък, банков налог и
други подобни — със сигурност данъкоплатците ще бъдат по-натоварени.

Тъй като хората виждат как ЕС им взема парите, ще нарасне тяхното негодувание срещу
прахосничеството и липсата на прозрачност на ЕС. Премахването на отстъпката и създаването
на нов европейски данък – нека го наречем с правилното име — няма да изискват промяна
на Договора. Но споразумението, постигнато между немския канцлер и френския президент
за въвеждането на политически санкции за осигуряване на финансова стабилност, ще изисква
такива промени.

Ако ЕС иска повече власт, той трябва да поиска съгласието на управляваните. Ако политиците
на ЕС искат нов Договор, те трябва първо да дадат на хората референдум. Сега е шансът на
„железния Дейв“ да си спомни своето нарушено обещание да обяви референдум за ЕС. Ще
повярвам на това, когато го видя.

Salvador Garriga Polledo (PPE).   – (ES) Г-н председател, би било интересно, ако вместо
да напуска залата, г-н Verhofstadt бе прочел документите на Европейската комисия. Един
от тях обяснява именно това, че преразглеждането на бюджета е било отложено, тъй като
имаше споразумение с Парламента, то да се извърши тогава, когато влезе в сила Договорът
от Лисабон. Действително е така.

Искам да благодаря на члена на Комисията за съобщението, което ни представи, което е
добро интелектуално упражнение върху това как финансовите периоди са работили досега
и как последващите такива следва да работят.

Бих искал също така да Ви благодаря за това, че откроихте слабите положения на
финансовите периоди, особено скандалната невъзможност на настоящата финансова рамка
да отговори на непредвидените потребности.

Бих искал да Ви напомня, че единственият отговор, който сме получавали досега, когато е
възниквала непредвидена потребност, беше да вземем средства от селското стопанство, за
да финансираме други сектори. В бъдеще не можем да продължаваме така.
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Но г-н член на Комисията, въпреки че разбирам колко е трудно от Вашата настояща позиция
да предлагате преразглеждане, което при никакви обстоятелства не бива да се обърква с
преработка, и тъй като разбирам, че Вие наистина сте свършили отлична работа, не мога да
устоя на изкушението да не прочета на глас коментара, придружаващ изявлението, което
беше представено:

(EN) „Преразглеждане на бюджета на ЕС: Често задавани въпроси“: „Какво е съобщението
относно преразглеждането на бюджета?“ „Какво не е?“; „Защо преразглеждане на бюджета?“

(ES) Три много елегантни въпроса, за да обясним необяснимото – факта, че в това изявление,
за съжаление, няма цифри.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Г-н председател, все още си спомням, че винаги
сме гледали доста подигравателно на многогодишните планове на Съветския съюз, но ако
не се лъжа, те траеха само пет години, докато ние сега създаваме многогодишни бюджети,
които не подлежат на промяна за срок от седем години. Както виждам, един от основните
проблеми в момента — което беше потвърдено и от члена на Комисията Левандовски — е,
че ние се съсредоточаваме прекалено много върху приложимостта. Освен всичко друго,
това е от полза само за капиталовите интереси.

Разбира се, ние сме единодушни и именно тук е основният проблем. Все още единственото,
обслужвано от бюджета на ЕС, са капиталовите интереси: капиталовите интереси в селското
стопанство, рибарството, в кохезионен смисъл, както и в „старата“ промишленост, ако мога
да я нарека така. Капиталовите интереси застрашават динамичната икономика, каквато
всички ние искаме да имаме в Европа.

Представям си Европа и бюджета по-конкретно като много голям танкер със суров нефт.
Трудно е да смени своя курс, но сега имаме възможност да го извадим от водата и да го
насочим към корабостроителницата. Нека се възползваме от тази възможност и да видим
дали не можем да превърнем големия танкер в няколко по-малки моторни лодки.

Накрая, по отношение на собствените ресурси, те са важни не само с цел Европа да има свои
собствени ресурси, но също и за да можем да се противопоставим на вредния ефект от
вноските на държавите-членки. Държавите-членки са заинтересовани само от едно нещо
и то е – колко средства могат да измъкнат от европейския бюджет, именно срещу това ще
се противопоставим чрез системата за собствени ресурси.

László Surján (PPE).   – (HU) Членът на Комисията току-що каза, че бюджетът е политика,
изразена в цифри. Запознати сме с този начин на изказване, но уважаеми г-н член на
Комисията, къде са цифрите в този материал? Именно това е, което напълно липсва. Така
че сега не знам за какво говорим в крайна сметка. Средносрочна преработка. Това също бе
разгледано от други колеги преди мен. Добре, ние сме в третата четвърт и не знам кога ще
приключим с тази преработка. Но в тази връзка бих искал да задам един въпрос. Той е и
към Съвета. Може би чрез превода ще ме разберат. Това, което бих искал да кажа, е, че би
следвало да приключим с тази преработка, или както и да я наречете, тази година. През
2011 г. няма да има смисъл все още да се суетим за това какво сме искали да направим през
2008 г. или какво е следвало да направим през 2008 г.

Считам, че следва да продължим със следващата бюджетна рамка, която вече сме започнали
в известна степен. В Парламента се върши сериозна работа, точно както и в други партньорски
институции. Тази работа следва да включи смели реформи. Въпросът за собствените ресурси
бе повдигнат тук. Това е наистина невъзможна ситуация – ние сме единственият Парламент
в света, който създава бюджет, но не усеща тежестта на това задължение, когато се обръща
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към избирателите, тъй като не ние сме тези, които вземат тези средства от гражданите, а
това се прави от посредниците – националните правителства.

Трябва ли да сме разтревожени за суверенитета на държавите-членки, за това, че самият
Европейски парламент взема от гражданите и ги натоварва със своите собствени разходи,
общите европейски разходи? Знам, че това е труден въпрос. Въпросът за суверенитета е
много важен. Има и още един въпрос, който е много важен, г-н председател, а именно – че
това, което харчим, трябва да съответства на принципа на субсидиарност и не трябва да
прехвърляме тук – на европейско ниво — въпроси, които са в правомощията на
държавите-членки. Благодаря ви за вниманието.

Reimer Böge (PPE).   – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, признавам, от една страна
– усилията на Комисията да разшири разискването относно преразглеждането чрез това
съобщение, а от друга – открито ще призная, че някога, както и днес, имахме различна идея
за предложенията във връзка с преразглеждането, основана на общата декларация от 2006 г.
Ако следваме съдържанието на съобщението, ще означава, че няма да има преразглеждане
до 2014 г. Но това означава, че, както казах и преди, най-съществените елементи на
политиката, основана на новия Договор от Лисабон, най-малко частите, свързани с бюджета,
ще бъдат отложени за след 2014 г. Тогава въпросът, който възниква, е дали ще можем да
си позволим това, особено в контекста на глобализацията, когато способността на
Европейския съюз да действа както на политическо, така и на икономическо ниво подлежи
на обсъждане, а също и дали бихме могли да поемем отговорността. Имам чувството, че
действащата Комисията тогава, заедно с г-н Проди, беше твърде амбициозна в своите
предложения, а сегашната Комисия е прекалено предпазлива.

Разбира се, когато трябва да предприемем следващата стъпка, преди всичко е важно да се
съсредоточим върху по-добро законодателство, за да насърчим растежа и заетостта,
опростяването, ефективността и намаляването на разходите, свързани с прилаганите
програми, преди да искаме повече средства. Това, между другото, е свързано и с научната
и развойната дейност, където имаме дефицити и където все още има жълти/червени картони
от Сметната палата. Необходими са и нови финансови инструменти, както и обсъждане на
това какво ще правим например с широкомащабните проекти, свързани с иновации в
промишлеността и научните изследвания като ИТЕР или Галилео или с енергийните проекти.
„Да“ или „не“ ще кажем на подобни проекти? Ако кажем „да“, следва ли те да бъдат също
подходящо и по различен начин, в сравнение с преди, финансирани до тяхното финализиране
чрез европейския бюджет в рамките на общата многогодишна финансова програма?

От гледна точка на понякога подвеждащо обсъждане на нивото на държавите-членки,
позволете ми да кажа и нещо за нашите собствени ресурси. Това е напълно легитимно и в
съответствие с Договора – да, Договорът го изисква в действителност — изисква от нас да
се интересуваме от нашите собствени ресурси, тъй като Договорът посочва, че без да е във
вреда на други приходи, следва да се финансираме преди всичко от нашите собствени
ресурси. В това разискване всички ние следва да вземем участие.

Jean-Luc Dehaene (PPE).   – (NL) Г-н председател, средносрочният преглед на
многогодишната финансова рамка, който Комисията ни представя днес, е едновременно
разочароващ и окуражаващ. Документът е разочароващ, тъй като не открива никакви изгледи
за преработка на многогодишната рамка за 2010-2012 г. Още веднъж бюджет 2011 доказа,
че е несъстоятелен. Всъщност финансовата рамка не взема предвид нито новите задачи във
връзка с Договора от Лисабон, нито целите на „Европа 2020“. Това наистина е несъстоятелно.
Все пак трябва да бъде въведена поне възможност за по-голяма гъвкавост. За щастие,
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Комисията също застъпва това. Тази увеличена гъвкавост следва да се прилага не по-късно
от 2012 г. Документът е окуражаващ, от друга страна, с това, че Комисията най-накрая
откри разискването за собствените ресурси. Това може да бъде голямото разискване за
следващите няколко години; трудно, но неизбежно.

Договорът заявява, че бюджетът на ЕС трябва да бъде финансиран от собствени ресурси.
Понастоящем 80% от него се финансира от трансфери от национални бюджети. Това не са
европейски собствени ресурси, а вместо това формират част от разходите по националните
бюджети. Те тежат върху националните дефицити, които Европейският пакт за стабилност
и растеж се опитва да намали, затова държавите-членки се опитват да намалят тези трансфери.
В същото време те очакват повече от Европа, както се вижда от Договора от Лисабон и
стратегията „ЕС2020“.

Трябва да намерим начин да се справим с това противоречие. Това може да стане, само като
прибегнем към истински собствени ресурси. Те трябва също да направят възможно да се
намалят вноските на държавите-членки и да се увеличат ресурсите на ЕС. Като възможни
собствени ресурси Комисията правилно посочва нови данъци, пряко свързани с области на
политики, разработени основно на европейско ниво. Бих цитирал примери от политиката
за климата и регулацията на финансовия сектор. Можем да се надяваме, че Европейският
съвет и Съветът също ще се възползват от необходимостта сега да открият разискване върху
собствените ресурси като неотложен въпрос по отношение на финансовата перспектива от
2014 г. нататък.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).   – (PL) Г-н председател, г-н член на Комисията, аз
съм много доволна, че в крайна сметка имаме пред нас този документ. Добре е, че той се
появи и че ни се представя сега. Разбира се, някой винаги може да се оплаче, че това би
могло да стане по-рано и т.н. Считам, че преди всичко, в настоящия момент ние следва да
похвалим една специфична характеристика на документа, а именно факта, че той повдига
забранени теми. Не следва да възприемаме нито един въпрос, свързан по някакъв начин с
бюджета, като забранена тема и следва да си говорим за всичко, включително и за собствените
ресурси. Това определено е характеристика, която заслужава да бъде похвалена.

Бих искала да изкажа и едно предупреждение, свързано с определена опасност, която засяга
обсъждането за новите собствени ресурси. Както знаем, това е много трудно обсъждане,
обсъждане, което би могло да блокира всички други разговори за това как би следвало да
изглежда бюджетът на Европейския съюз и това, което вече сме научили от настоящата
финансова рамка. Не следва да си позволяваме да стигаме до глуха улица. Следва да разширим
хоризонтите на нашето обсъждане и да не се препъваме на темата за собствените ресурси,
защото така ще се окаже невъзможно да намерим решение.

Бих искала да подчертая, че приходната страна на бюджета на ЕС следва да бъде стабилна
и предсказуема. Следва винаги да помним голямото постижение на бюджета на ЕС, което
всъщност е фактът, че той е балансиран. Това е бюджет, който не генерира дългове за нас.
Тази негова добра страна следва да продължи да бъде ръководен принцип. Бих искала също
така да подчертая, че новите собствени ресурси следва да направят приходите на Европейския
съюз стабилни и предсказуеми и освен това – не следва да генерират дългове. Считам, че
следва да помислим за това и да си спомним, че настоящата система, в която приходите на
Европейския съюз се основават на брутния национален продукт на индивидуалните
държави-членки, не е толкова лоша, че да я отхвърляме.

Според мен новата система би следвало да бъде комбинация от ново и старо. Следва до
голяма степен да мислим за реформата, но освен това не следва априори да отказваме добрата
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традиция. С други думи, едновременно продължение и промяна – едното не изключва
другото. Следва да започнем с това, което вече работи успешно и да не го премахваме, така
че да не затъваме всеки път в обсъждане само за собствените ресурси, а всъщност да мислим
за това как да конструираме новата финансова рамка.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Г-н председател, преразглеждането на бюджета е винаги
необходимо. Необходимо е в семействата, в Европейския съюз, необходимо е дори на
Фейджин в „Оливър Туист“. Когато неговото малко джебчийско предприятие не работи
добре, той си казва: „Считам, че трябва да го преосмислим.“.

Добре е, че ние тук също преосмисляме. Можем да положим особено специални усилия,
за да направим това, което се опитваме да правим, по-приемливо за държавите-членки и
техните граждани.

Първо, целта за намаляване на бюрокрацията с 25%, — да се надяваме и с повече — е много
желана и много търсена. Второ, трябва да спрем да преследваме собствени цели. За съжаление,
аз съм съгласен с някои от евроскептиците, които заявяват, че увеличаването на бюджета
за представителни цели не беше твърде разумно. То се оказа мливо за мелницата на
евроскептиците и считам, че разочарова евроентусиастите. Трето – и особено важно – целият
въпрос за създаване на собствени ресурси е доста желана цел. Считам, че нашият председател,
г-н Daul, изрази това много добре, когато заяви, че евро, изхарчено на европейско ниво, е
с по-добра стойност, отколкото евро, изхарчено на ниво държава-членка. Считам, че следва
да вървим в тази посока и особено да окуражаваме инвеститорите в рисков капитал, които
търсят проекти с еврооблигации, за да финансират различните проекти, от които имаме
нужда.

Имаме 3% цел научна и развойна дейност. Това е изключително важно за Европа, ако искаме
да сме конкурентоспособни и да създаваме работните места, от които имаме нужда. Също
така трябва да поддържаме добре финансирана обща селскостопанска политика – стълб
едно, за да осигурим, че селското общество няма да бъде обезлюдено, и стълб две, за да
осигурим доставката на публични стоки. Освен това не може да се прави компромис с
целите, свързани с възобновяемата енергия и въглеродните емисии, нито, разбира се, с
политиката на сближаване, която беше много успешна. Ако успеем да постигнем всичко
това, вероятно ще имаме увеличение на БВП с 4% и с 5,6 млн. повече работни места до
2020 г.

Markus Pieper (PPE).   – (DE) Г-н председател, в комисията по регионално развитие също
имахме големи очаквания относно преразглеждането на бюджета. Освен всичко друго,
европейската структурна политика и политиката на сближаване са история на успеха,
особено през последните години. Приносът на Кохезионния фонд за превъзмогване на
кризата е изключително голям, особено в най-бедните региони. Хоризонталният подход
във връзка с целите на конкурентоспособността и работоспособността дава окуражителни
резултати. Никога фондовете на ЕС не са били използвани по-резултатно, никога не сме
успявали да включим повече малки и средни предприятия в международната мрежа и
никога регионите не са били по-добре подготвени да използват европейските програми.
Използването и усвояването на европейски фондове дава много ясен и окуражителен сигнал.
Чрез прогреса дори нередностите при употребата на структурните фондове могат да бъдат
значително намалени.

Сметната палата, учените и регионите ни информират по тези въпроси, но за съжаление –
не Комисията или държавите-членки. Те очевидно не желаят да говорят за това. Не е имало
истинско средносрочно преразглеждане на бюджета във връзка със структурните фондове.
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Много съжалявам за това, тъй като едно доброжелателно преразглеждане на бюджета би
дало добри причини за продължаване на структурната политика. Разбира се, необходимо
е да се приспособи неговото съдържание към целите до 2020 г. Ресурсите трябва да бъдат
използвани по-резултатно в много области. Обаче целевите структури и сътрудничеството
с държавите-членки и регионите са доказали многократно своята полза. Пропуснахме
възможност да докажем това чрез извършването на истинско преразглеждане на бюджета.

Все пак, госпожи и господа, Парламентът има добра памет. Когато говорим за бъдещия
финансов период, ще имаме предвид успехите на регионалната политика. Когато говорим
за надеждността на политиката, ще защитаваме дългосрочно планираните периоди на
структурните фондове. Когато говорим за бъдещи преразглеждания на бюджета, ще
призоваваме те да бъдат задължителни, тъй като редовните бюджетни преразглеждания
също допринасят за прозрачността. В бъдеще трябва да приемем това по-сериозно.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Г-н председател, уважаема Комисия, госпожи и
господа, всички ние сме наясно с политическите предизвикателства, пред които се изправяме:
глобализация, борба с изменението на климата, застаряващо население и енергийна
безопасност. Всичко това се случва посред криза, която не показва никакви признаци на
затихване. Искаме да поддържаме силен социален статус, който също ще увеличи нашата
конкурентоспособност. За всичко това ние сме създали стратегията „Европа 2020“. Но тази
стратегия се нуждае от финансиране. Следва да определим сумата, която се изисква за всяка
от политиките с цел ефективно прилагане на тази стратегия, така че да знаем общата
необходима сума.

Разбира се, заставам зад метода „отдолу-нагоре“, основан на добавянето. Тогава, след като
веднъж установим какво се изисква, ще трябва прецизно да определим с какви ресурси
следва да разполагаме. Приблизително 80% от бюджета на Общността идва от националните
бюджети и трябва да намалим тази зависимост, за да спазим самите Договори. Но стратегията
„Европа 2020“ трябва да стартира сега и затова аз бих искал да попитам защо многогодишната
финансова рамка не се преразгледа сега, за да съответства на тази стратегия, за която вече
всички сме дали своята подкрепа?

Jutta Haug (S&D).   – (DE)Г-н председател, г-н член на Комисията, ще кажа веднага, че
документът, който имаме пред себе си, е добър. Той е балансиран, както г-н Левандовски
винаги е обещавал – балансиран с голям брой предложения и идеи за това как можем и как
следва да продължим да работим. Но той не е това, което ние като бюджетни специалисти
в комисията по бюджети очаквахме. Ако трябва да сме честни, мислехме, че ще има анализ
на сегашната финансова рамка, а истинските оптимисти дори считаха, че бихме могли да
направим и малка преработка за оставащата част от настоящия финансов период. Това,
което имаме пред себе си сега, е просто поглед в бъдещето. Почти всяка негова част споменава
как в бъдеще би следвало да направим нещата по-добре по отношение на нашия бюджет
или във връзка с нашите приоритети, как да постигнем целите на стратегия „Европа 2020“,
по-добро сътрудничество с нашите съседи, по-добра европейска инфраструктура или бъдеща
селскостопанска политика и политика на сближаване. Документът дори представя идеи,
свързани с бъдещата структура на нашия бюджет и продължителността на следващия
финансов период.

(Председателят отнема думата на оратора )

Elie Hoarau (GUE/NGL).   – (FR) Г-н председател, в Женева през декември 2009 г. ЕС
сключи бананови споразумения с латиноамерикански страни, което доведе до значително
намаление на тарифите.

157Разисквания на Европейския съюз -BG19-10-2010



След тези споразумения ЕС установи компенсаторни мерки за държавите от Африка,
Карибските острови и Тихоокеанския басейн (АКТБ) за около 190 млн. евро, ако не се лъжа.
След 2009 г. бяха сключени нови споразумения между ЕС и страните от Централна Америка,
с които още повече се намалиха тарифите за тези страни.

Съпътстващите мерки, които се предвиждат в коригиращия бюджет, не вземат предвид тези
нови споразумения. Държавите от АКТБ обаче са изчислили необходимите съпътстващи
мерки на не повече от 190 млн. евро. Според мен коригираното решение трябва да вземе
предвид искането на държавите от АКТБ.

Тъй като аз самият съм избран от общност, която произвежда банани, ще обърна специално
внимание на това решение относно коригиращия бюджет.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Г-н председател, считам, че е много рано да
обобщаваме дали документът е добър или лош, но е добре, че имаме документ, защото мина
дълго време от началото на неговото създаване.

Искам да направя моите коментари върху частта за селското стопанство по-специално, тъй
като аз съм докладчик за бюджета за следващата година. Бих изразила известна тревога по
отношение на езика, използван в частта за селскостопанската политика. Например
„по-радикална реформа“, цитирам документа, „предлага преместване на акцента от подкрепата
на приходите и пазарните мерки към даване на приоритет по-скоро на целите по опазване
на околната среда и изменение на климата, отколкото на икономическите и социални
измерения на общата селскостопанска политика (ОСП).

Също така има предположение, което твърди, че сега сме в култура на зависимост поради
преките плащания на селскостопанските производители. Всъщност „културата“ на реалността
е, че селскостопанските производители не получават достатъчно от пазара, за да имат
прилични приходи. Приходите от земеделието са много под средните и трябва да обърнем
внимание на това в бъдеще, когато реформираме общата селскостопанска политика, но аз
приветствам документа.

Ивайло Калфин (S&D). -   Аз също искам да благодаря, че Комисията представя този
документ. Мисля, че той ще даде повод на много обсъждания в бъдеще. По него има доста
теми, по които съм сигурен, че ще има оживен дебат в Парламента. Искам да засегна три от
тях с по едно изречение.

Първо, стои въпросът дали всички политики на Европейския съюз могат да влязат под
общата шапка на "Европа 2020". Знаем, че от нея излизат много важни за Европейския съюз
политики и аз не мисля, че най-доброто място на селскостопанската политика, например,
е в частта за „Sustainable growth“ или на кохезионната политика в частта за „Inclusive
growth“. Мисля, че те са доста по-широки, малко трудно ще влязат в целите, които си
поставя "Европа 2020".

На второ място бих искал да се спра на принципите. Един от тях се споделя, принципът за
солидарност, който безспорно е много важен. Само че ние трябва да гледаме на средствата,
включително на Кохезионния фонд, не само като солидарност, но и като повече конвергенция
и знаем, че това има много важен икономически ефект, който не е само морален, а е
действително свързан с икономическите резултати.

Последно, темата, свързана със собствените ресурси. Тук се обсъжда включително издаване
на заеми от Европейския съюз, гарантиране с европейския бюджет на заеми, финансиране
на големи проекти. Мисля, че трудно можем да говорим за заемане на средства, без да сме
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наясно със собствените ресурси, включително с теми като взаимодействието с финансовите
институции като Европейската инвестиционна банка или с използването на неизползваните
средства отново в европейския бюджет вместо да се връщат на страните членки.

Damien Abad (PPE).   – (FR) Г-н председател, няколко думи върху изявлението на
Комисията. Съжалявам за това, че особено в областта на разходите се показахме доста плахи
в това изявление. Знаете, че комисията по бюджети поиска да не предприемаме просто
преразглеждане на бюджета, а по-скоро подходящо средносрочно преразглеждане не заради
самото преразглеждане, а просто за да анализираме структурата на разходната страна на
бюджета и да си направим изводи от определени аспекти на тази разходна страна.

Вие знаете, както и аз, че е необходимо да се съсредоточим отново върху определени аспекти
на разходите в областта на политиката на сближаване, да се съсредоточим върху големи
индустриални проекти като ИТЕР или други, свързани с Галилео, както и да защитим
ресурсите, предназначени за селскостопанската политика.

От друга страна, смятам, че Комисията действа по интересен начин, дори в известна степен
смело относно приходната страна. Всъщност считам, че ние не можем да говорим за бюджета
на ЕС днес, без да открием разискването както за собствените ресурси, така и за общностния
режим, или пък без да споменем определени разходни пера. Считам, че това е изключително
необходимо и основно условие за бъдещето на Европейския съюз. Затова се надявам, че
заедно можем да намерим начини да финансираме нашите приоритети по-добре – било то
проблемите на младежта, образованието или някои от другите приоритети, които току що
споменах – защото заедно се надяваме да идентифицираме тези зони на изразходване с
висока добавена стойност, така че да избегнем повторението на това, което за съжаление се
случва точно сега със Службата за външна дейност.

Eider Gardiazábal Rubial (S&D).   – (ES) Г-н председател, истината е, че, както много от
моите колеги току-що казаха, очаквахме с нетърпение съобщението на Комисията. Г-жа
Haug отбеляза съвсем точно, че много от нас бяха оптимистични, когато очакваха резултатите
от съобщението, и ние наистина очаквахме, че те ще доведат до преработка на настоящата
финансова рамка тук и сега.

В това отношение трябва да кажа, че документът, който Вие ни представяте, се оказа доста
голямо разочарование за мен, тъй като причината, поради която ние Ви позволихме да
отложите представянето на документа до влизането в сила на Договора от Лисабон и
стратегия „Европа 2020“, беше, че искахме нещо по-точно определено. Истината е, че този
обобщен документ би могъл лесно да бъде внесен през 2007 г. или 2008 г., така че не
разбирам защо трябваше да чакаме.

При всички случаи винаги е важно да се открои нещо позитивно и считам, че всички сме
съгласни, че Вие трябва в крайна сметка да включите в дневния ред разискването за
собствените ресурси. Вече видяхте, че Парламентът пита за това, и се надяваме, че Съветът,
който слуша разискването, ще се присъедини към нас: тогава ще можем да го откроим като
позитивен елемент.

Isabelle Durant (Verts/ALE).   – (FR) Г-н председател, независимо дали тази ситуация
прилича на „наполовина празна“ или „наполовина пълна“ чаша, документът все още съдържа
полезни прозрения и това, което има най-голямо значение за мен е какво ще правим с него
– какво Парламентът ще прави с него. Считам, че той съдържа някои интересни моменти,
както казваме днес и както други колеги отбелязаха преди мен.
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Проблемът за собствените ресурси очевидно е най-важното, което трябва да обсъдим. Аз
също съм съгласна с важността на използването на тези идеи, особено във връзка с
разработването на възможността за стратегия „Европа 2020“, но настоявам, че е нужно
много повече, отколкото разработването на документа за 2020 г. Определено трябва да
работим върху него, но също така и върху селскостопанската политика, и върху въпроса за
транспортните мрежи, както и върху два други документа, за които трябва да се тревожим.

По-специално мисля за доклада на работната група за икономическото управление,
ръководена от г-н Ван Ромпьой, който също открои редица въпроси, свързани с бюджетната
координация. В крайна сметка, въз основа на това, което Вие предлагате, ние също ще трябва
да разработим всички възможности, които ще ни бъдат представени, и по-конкретно мисля
върху друг доклад: известния доклад на г-н Monti — „Нова стратегия за единния пазар“ —
който представя другата страна на бюджетните политики, с други думи всичко, свързано с
фискалното сътрудничество.

Не считам, че бихме могли да изолираме разискването върху предложенията на Комисията
от всички други въпроси, повдигнати в други европейски институции, защото в крайна
сметка те са различни етапи на едно и също разискване.

Jan Olbrycht (PPE).   – (PL) Имаме интересен документ пред нас и следва да кажем, че от
доста дълго време очаквахме документ, който няма да съдържа никакви цифри, и че с
настоящия Комисията спази своето обещание. Получихме документ, който всъщност съдържа
определени елементи от програма и определени декларации. В качеството си на Европейски
парламент следва да обмислим това, което Комисията представя днес.

Например нещо, което е много важно днес за нас, членовете на Европейския парламент, е
обсъждането относно темата за взаимоотношенията в стратегия „Европа 2020“, по която
вече беше говорено днес, и политиките на ЕС. Ако в документа Комисията дава възможност
за организиране на бюджета около Стратегия 2020, тогава всъщност декларацията означава,
че съществува възможността за обединяване на повечето политики на ЕС в Стратегия 2020.
Четем това в текста – написано е ясно. Реорганизацията на структурата на бюджета означава
основно реорганизация на политиките на ЕС. Декларацията, че политиката на сближаване
ще бъде основата на Стратегия 2020, е също декларация, която ни радва и със сигурност
ще се опитаме да преведем тези изявления и декларации на езика на конкретните решения.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Г-н председател, аз също бих искал да кажа, че
това е интересен документ. Той илюстрира интереса на Комисията и ще бъде разумно
Европейският парламент да го използва. Искам също да кажа, че двата въпроса, които си
струва да бъдат отбелязани, са употребата на собствени ресурси и въпросът за
селскостопанската политика.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, преди всичко трябва
да благодаря на г-н члена на Комисията за това, че документът наистина съществува. Този
път говорим за нещо написано на хартия, а не както се случи няколко пъти – само думи,
които се говориха, но не се превърнаха в истински документ.

Въпреки това, както се случва винаги, когато се прави първоначална оценка на документ,
един открива позитивни, а друг – негативни аспекти в него. Донякъде виждам чашата
наполовина пълна, защото документът говори за собствените ресурси, проблем, който
Парламентът се надяваше да разреши преди известно време, за да намали вноските на
държавите-членки и да увеличи вероятността за реализиране на основните инвестиции, от
които Европа има нужда.
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За новата многогодишна финансова рамка документът определя срок от пет плюс пет години,
но се страхувам, че ще има друго средносрочно преразглеждане, защото ако следващото
преразглеждане е като последното, за което трябваше да чакаме толкова много време, то
със сигурност няма да бъде положително развитие. Но той също говори и за връзката със
стратегия „Европа 2020“ и това е нещо, с което аз съм съгласен, тъй като е един от
приоритетите на Парламента.

От друга страна обаче, виждам чашата наполовина празна, тъй като по отношение на общата
селскостопанска политика документът прави редица препратки към обществените стоки и
услуги, които селското стопанство трябва да произведе за хората, но много малко към
основната селскостопанска продукция и конкурентоспособността на сектора.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Госпожи и господа, преразглеждането на бюджета
беше причина за много тревоги, но начинът, по който то бе представено от члена на
Комисията, беше толкова изкусен, че сега трябва да сме по-спокойни и доволни. Това не
означава, че членът на Комисията не представи и много проблеми, на които трябва да
обърнем внимание. Например как можем да балансираме разходите с приходите? Следва
ли да намалим първите и да увеличим вторите? Може би трябва да зададем въпроса как да
увеличим ефективността на ресурсите на ЕС и как да ги харчим по-интелигентно.

Трябва да започнем прехода от финансирането на традиционната инфраструктура към
финансирането на инфраструктурата на научната и развойна дейност. Но трябва да има
определен баланс, който взема предвид различните нива на развитие на различните
държави-членки. Знаем, че всяко евро, изхарчено от бюджета на ЕС, носи повече печалба,
отколкото евро от национален бюджет. Но нека си спомним, че всяко евро, влязло в бюджета
на ЕС, носи значителни ползи и възвръщаемост и на този, който го е дал, а не само на този,
който получава това евро от бюджета на ЕС. Важна забележка е, че нетните вносители също
имат сериозни ползи от ресурсите, които са внесли в бюджета на ЕС.

Януш Левандовски,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, благодаря ви за вашите
коментари. Това е не само съвпадение на време и място; ясна връзка се установи по време
на обсъждането между преразглеждането на бюджета и годишния бюджет за 2011 г. или
дори със съпътстващите мерки в сектора на бананите. Това се случва късно, наистина късно.
Ако трябва да сме честни, ние сме в средата на финансовата перспектива за периода
2007-2013 г. с три години зад нас и други три години пред нас.

Благодаря ви за насърчението и за вашите амбиции за следващата стъпка, която е
представянето на бъдещата финансова перспектива. Благодаря ви за вашите амбиции при
дискутирането и на двете страни на бюджета, включително собствените ресурси (г-н Daul,
г-н Le Foll, г-н Verhofstadt, г-н Böge, г-н Dehaene, г-н Abad, г-н Fernandes, г-н Калфин,
г-жа Durant и г-н La Via). Благодаря ви за насърчението да търсим гъвкавост (г-н Garriga)
и опростяване (г-н Daul).

Г-н Eickhout зададе въпроса за позицията на данъка върху финансовите операции или данъка
дейност. Има деликатен намек в анекса, че предпочитанието е не за облагане с данък
операции, свързани с движимо имущество, които лесно подлежат на избягване на данъчното
облагане, а по-скоро за облагането с данък на корпоративните сделки, т.е. сделките, свързани
с дейности. Не е необходимо да се съгласуваме международно, за да предотвратим
избягването на данъчно облагане.

Г-н Garriga и г-н Surján са разочаровани по отношение на цифрите. Има анекс, който дава
известно количествено изясняване, както и оценка на въздействието върху сближаването.
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Това е основната позиция, която очаквах, знаейки позицията на Парламента. Това не е
преработка на цифрите за 2011-2013 г., както сметнаха г-н Böge, г-жа Gardiazábal Rubial,
г-жа Haug, г-н Dehaene и г-н Abad.

Не можем просто така да коригираме. Имаме нужда от законова база; можем да коригираме
съгласно Договора от Лисабон, можем да коригираме и съгласно стратегия „Европа 2020“
на годишна база. Това е приложимо и е дейност, която ни предстои за 2011 г., 2012 г. и
2013 г., но не можем да го направим наведнъж, като просто задаваме количества без законова
база и като въвеждаме нови изисквания към бюджета.

Все още не знаем какво ще излезе от споразумението във връзка с ИТЕР и други
широкообхватни програми, които би следвало да струват повече до 2013 г. Разочаровани
сте, но това е моят отговор.

Относно селското стопанство, това е балансирана позиция. Вие знаете, г-жо McGuinness,
че има много по-радикални мнения относно това какво би трябвало да се направи с
разноските по селското стопанство. Има също така и силна политическа защита. Ние сме
тук, за да представим балансирано мнение, защото в крайна сметка всичко е свързано с
компромиси и трябва да имаме окончателното съгласие на 27 държави.

Още веднъж ви благодаря за вашите коментари.

Председател.   – Г-н Левандовски, Вие винаги сте били толкова добър парламентарист,
защитавайки бюджета от наша страна. Надяваме се, че опитът, който сте придобили тук,
няма да бъде използван срещу Парламента, а по-скоро за постигане на консенсус с
Парламента и в този смисъл Ви вярваме.

Разискването приключи.

(Заседанието, прекъснато в 18,45 ч., се възобновява в 19,00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Заместник–председател

14. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Председател.   – Следващата точка е време за въпроси (B7-0552/2010).

Следните въпроси са отправени към Комисията.

Първа част

Въпрос 18, зададен от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0482/10)

Относно: Критерии от Базел ІІІ и европейски банки

На 12 септември 2010 г. Базелският комитет обяви определянето на нови критерии в

рамките на укрепването на стабилността на финансовата система   (1) . Тези критерии
предвиждат по-специално увеличаване на съотношението между обикновени акции и
претеглените активи.

При това положение Комисията може ли да отговори на следните въпроси? Счита ли, че
необходимостта от Базел ІІІ произтича от скорошната финансова криза или допълва

(1) http://www.bis.org/press/p100912.pdf
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структурните слабости, които Базел ІІ не беше в състояние да преодолее? Какви ще бъдат
последствията от Базел ІІІ върху осигуряването на ликвидност от страна на европейските
банки на пазара? Счита ли, че Базел ІІІ ще доведе до ускоряване на сливанията между банки?
Счита ли, че новите дадености поставят в още по-неизгодна позиция малките банки в
сравнение с големите банкови групи? Следва ли тези критерии да бъдат предмет на по-широка
консултация в рамките на Г-20 от гледна точка на установяването на основи за
по-справедлива конкуренция за финансовия сектор на световния пазар?

Мишел Барние,    член на Комисията. – (FR) Г-н председател, добър вечер на всички ви.
Буквално току-що пристигам от Люксембург, г-н председател, където Съветът на министрите
на икономиката и финансите проведе свое заседание и постигна единодушно съгласие
относно проектодиректива за хедж-фондовете и дяловото участие.

Споменавам това сега, пред Парламента, защото този проект на документ, който ще остане
такъв, докато вие самите проведете разискване по него тук, до голяма степен се дължи на
Европейския парламент, на работата на вашият докладчик, г-н Gauzès и на множеството
изменения, които бяха внесени и включени в окончателното гласуване на Съвета на
министрите, и по-специално на тези, свързани с пакета за финансов надзор, който също в
значителна степен се дължи на приноса на Европейския парламент.

Естествено, сега ще работим заедно с Парламента, за да стигнем до окончателен вариант на
споразумението за регламентиране за хедж-фондовете и дяловото участие. За пръв път този
сектор ще бъде предмет на европейско регулиране и бих искал да ви благодаря за ролята,
която вече изиграхте във връзка с този проект за директива.

Г-жа Kratsa-Tsagaropoulou отправи към мен въпрос относно обсъжданията, които се водят
в Базел и които са свързани с въпроса за регламентирането, което току-що споменах.
Реформата в банковото дело е много важен проблем и аз отново приветствам ангажираността
на Парламента, която се проявява в отличната работа на г-н Karas; говорихме за това тук
преди около две седмици. Към вас ще бъде отправено искане да дадете становище относно
предлаганата Директива за капиталови изисквания 4, която ще бъде представена през
пролетта на 2011 г. в приложение на споразумението Базел III в Европа.

Госпожи и господа, малко е да се каже, че се сблъскахме и все още сме изправени пред
безпрецедентна финансова криза, която още не е отминала. Според Международния валутен
фонд загубите на банките вследствие на кризата възлизат на 2 300 млрд. евро към края
на 2010 г., като половината от тази сума се дължи на европейските банки. Кризата, която
започна във финансовия сектор, потопи европейската икономика в тежка рецесия.
Европейският брутен вътрешен продукт (БВП) се сви с 5,7%, или 700 млрд. евро само през
настоящата година.

Трябва да възстановим доверието и стабилността в банковия сектор и да се погрижим
кредитите да продължат да подхранват реалната икономика, бизнеса, заетостта и растежа.
Европейският съюз и държавите-членки приеха безпрецедентен набор от спешни мерки,
които по онова време, не много отдавна, се финансираха от данъкоплатците. Така Комисията
одобри държавна помощ в размер на 4 100 милиарда, възлизаща на 35% от европейския
БВП. В съчетание с фискалните политики, насочени към извеждането на Европа от рецесията,
тези мерки за подкрепа поддържат дефицита и публичния дълг.

Госпожи и господа, гражданите и данъкоплатците бяха тези, които платиха веднъж – ще
платят ли за втори път? Мисля, че не и се надявам да е така, защото не би било справедливо
Наша политика е да сме далновидни, тъй като превенцията винаги струва по-малко от
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лечението. Необходимо е да предотвратим повторната поява на кризата и на катастрофалните
й последици и именно за да пренесем тази потребност от далновидност и превенция в
предпазливите ни политики, ще въведем разпоредбите на Базел III в Европа.

В същия дух искаме да осигурим на Европа превантивна рамка за решаване на кризи в
банковото дело, която отново ще се основава на становищата на Парламента. Имам предвид,
по-специално, работата, с която се захвана г-жа Ferreira.

С решението си от 2 април 2009 г. Г-20 възложи на Базелския комитет за банков надзор
задължението да внесе основни подобрения в предписанията на Базел II – там, където е
необходимо, за да се засили издръжливостта на банките и да се подобри финансовата
стабилност. Ръководителите от ЕС изразиха подкрепата си за тази цел на 19 и 20 март 2009 г.
Предписанията на Базел III бяха изготвени в рамките на Базелския комитет от експерти от
регулаторните и надзорни органи на 27-те основни международни банкови пазари с много
активното участие на Комисията, действаща от името на всички държави-членки на
Европейския съюз.

Анализът, изготвен от нашата Комисия и Базелския комитет, показва, че новите предписания
ще укрепят финансовата стабилност, ще ограничат процикличността и ще доведат до
значителни икономически и социални ползи за широк диапазон от заинтересовани страни
благодарение на очакваното понижение на честотата на банковите кризи и на рисковете,
които те водят след себе си. По-специално, от тази реформа ще се облагодетелстват
кредитополучателите, дружествата и физическите лица, но също и кредиторите,
правителствата, малките и средните предприятия и гражданите ни като цяло.

Несъмнено тези ползи ще се проявят едва след време поради постепенното въвеждане на
новите предписания и преходните разпоредби, обявени от Групата на управителите и
ръководителите на надзора на 12 септември 2010 г.

Същото се отнася за изискванията за ликвидност. Разпоредбите за ликвидността подлежат
на наблюдение в периода до 2015 г. Г-жа Kratsa-Tsagaropoulou ми зададе въпроса дали
новите правила ще ускорят сливанията на банки; не това е целта на реформата, но ако някои
банки не са успели да изпълнят тези нови предписания навреме и поради това е трябвало
да се слеят с конкурентите си или дори с партньорите си, това би довело до по-голяма защита
на техните депозанти и кредитори, както и до повишена финансова стабилност.

Разбирам и опасението Ви, че новите разпоредби ще засегнат несъразмерно по-малките
банки. Количественото проучване, проведено от Комитета на европейските банкови
надзорници относно въздействието на Базел III върху банковия сектор, сочи, че малките
банки, г-жо Kratsa-Tsagaropoulou, в действителност ще бъдат по-слабо засегнати от новите
разпоредби, отколкото 50-те водещи банкови групи в Европейския съюз. Това се дължи
главно на по-високата степен на начална капитализация на малките банки, както и на
по-семплия им бизнес модел.

Накрая, Комисията придава голямо значение на утвърждаването на лоялната конкуренция
на международно равнище. На този етап не считам за препоръчително Г-20 да подема нов
голям дебат относно всичките предписания, определени във връзка с Базел III, защото те
бяха резултат от дълги и балансирани обсъждания. От друга страна, политическото
управление на Г-20 и на Съвета за финансова стабилност е инструмент за Европа, който й
дава възможност да гарантира, че по същество всички ще въведат Базелското споразумение
правилно и навреме. Това мога да кажа в отговор на много важния Ви въпрос.
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE).   – (EL) Г-н председател, съгласна съм, че членът на
Комисията Барние даде много изчерпателен отговор. Той разясни всеки отделен въпрос,
което не винаги е така при отговорите на Комисията. Бих искала, ако ми позволите, г-н член
на Комисията, да Ви задам един допълнителен въпрос относно ликвидността на банките
съгласно Базел III. Считате ли, че ликвидността няма да бъде пряко засегната, тъй като
пазарът вече страда от липсата на ликвидни средства в банките, и че мерките ще се прилагат
постепенно? Защо Комисията счита, че споразумението няма да повлияе на ликвидите
средства в момент, в който пазарът изпитва такава остра необходимост от тях?

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Г-н Барние, би ми било много интересно да разбера какви са
последиците от Базел II за пазара на САЩ, където множество – стотици – малки банки вече
фалираха. Какво въздействие оказва споразумението върху големите банки? Какво е
положението в САЩ по отношение на Базел III? Дали това споразумение ще бъде въведено
тук по същото време, както в Европа, или САЩ ще го въведе преди нас? Какъв е графикът
за въвеждането на Базел II и Базел III по отношение на САЩ?

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Г-н член на Комисията, бих искал да Ви
благодаря за тази информация, която е важна поради факта, че представя финансовото
положение в Европа и финансовото състояние на банките, а с тези неща Европейската
комисия се занимава ежедневно. За щастие, наблюдаваме известно подобрение в това
отношение. Въпросът ми е много кратък: споменахте, че през пролетта на 2011 г.
Европейската комисия ще обяви нови предложения. Бихте ли казали малко повече за това
какви ще са съществените характеристики на тези предложения?

Мишел Барние,    член на Комисията. – (FR) Г-н председател, г-жа Kratsa-Tsagaropoulou
ми зададе въпрос относно ликвидността. Искам да повторя, че финансовата криза показа,
че банките в състояние на свръхликвидност се въздържат от предоставяне на кредити на
междубанковия пазар, защото много предпазливо са натрупали ликвидни средства за
собствените си потенциални нужди. Освен това този проблем се изостри поради липсата
на разбиране на финансовата стабилност на други институции. По мое мнение, новите
изисквания за ликвидността ще спомогнат за решаването на проблема с недостатъчната
ликдвидност на пазарите както чрез подобряване на управлението на риска по отношение
на ликвидността на банките, така и чрез укрепване на паричните им резерви.

В преходните разпоредби, замислени от Базелския комитет, се предвижда новият коефициент
на покритие на ликвидността да стане задължителен, г-жо Kratsa-Tsagaropoulou, едва от
2015 г., с което според мен ще се даде достатъчно време на банките да спазят изискванията
и да ограничат всички нежелани въздействия върху пазарите по време на преходния период.

Г-н Rübig, споменахте Базел II. Позволете да припомня на всички ни, че в Съединените
щати, които споменахте, споразумението Базел II все още не е въведено, както, бих могъл
да добавя, и Базел 2.5. По време на първото ми посещение в САЩ, на 9 и 10 май 2010 г.,
наред с другото, сключих сделка или по-скоро постигнах споразумение с американския
министър на финансите – с когото ще се срещна отново следващата седмица – за да
гарантирам въвеждането на Базел 2.5 от страна на Съединените щати в средата на 2011 г.

Г-н Rubig, въпросът Ви е много важен, защото ни се дава възможност да заявим, че имаме
международни ангажименти. Американците изиграха важна роля в изготвянето на
стандартите от Базел. Те са тясно ангажирани с процеса и следователно би било непонятно...
нека кажа това по по-положителен начин. Би било съвсем нормално тези съвместни решения
да се прилагат съвместно и паралелно. Отнасям се с голямо внимание към тази паралелност
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със Съединените щати; нещо повече, ще се погрижа за нея след няколко дни по време на
второто ми посещение.

По отношение на въздействието на Базел III както върху големите, така и върху по-малките
банки, по принцип ще процедираме много внимателно, с проучвания на макро- и
микроикономическите въздействия, без да импровизираме, и аз ще използвам всички
маржове на гъвкавост за разработката на добри мерки и добри решения, които са възможно
най-добре премерени.

Г-н Zemke ми зададе въпрос относно сроковете. Това, което ще направим, г-н Zemke, през
пролетта на 2011 г., е да изготвим законодателни текстове, проект на директива, наречена
Директива за капиталовите изисквания 4 (ДКИ 4); след като приключим с всички проучвания
на въздействията, с оценката на мерките от Базел, с проучването на макро- и
микроикономическите въздействия и с оценките на другите мерки, към които подхождам
с голямо внимание – говорих за това по-рано – които включват външен или вътрешен надзор,
с тази директива надлежно ще се въведе система за предотвратяване на рисковете в банките,
която ще бъде последвана от трансатлантическа оценка.

Необходими са ми няколко месеца, за да свърша работата щателно: да изслушам Парламента,
да изслушам заинтересованите страни от областта на финансовите услуги, да предприема
правилните стъпки и да направя добри предложения. Всичко това ще се случи през
пролетта на 2011 г. с ДКИ 4 и със законодателните текстове.

Председател.    – Въпрос 19, зададен от Enrique Guerrero Salom (H-0484/10)

Относно: Среща на високо равнище Африка-ЕС / Продоволствена сигурност

На 16 октомври се чества Световният ден на прехраната. Неотдавна Организацията за
прехрана и земеделие към ООН предупреди, че положението продължава да бъде
неприемливо, въпреки слабото подобрение по отношение на броя на хората по света, които
страдат от хроничен глад (925 милиона през тази година, в сравнение с 1,023 млрд. през
2009 г.). Липсата на продоволствена сигурност излага на риск постигането на цел 1 от
Целите на хилядолетието за развитие, по-специално в Африка на юг от Сахара. В очакване
на следващата среща на високо равнище ЕС—Африка (Триполи, 29 и 30 ноември) много
заинтересовани страни призовават в рамките на стратегическото партньорство да се отдаде
по-голямо значение на продоволствената сигурност, включително на аспектите, свързани
с достъпа до храни, инфраструктурите, собствеността върху земята и приспособяването към
изменението на климата. Комисията счита ли за необходимо да се създаде ново партньорство,
насочено към продоволствената сигурност, в рамките на съвместната стратегия ЕС—Африка?
Предвижда ли се да се активизира дейността и координацията по хоризонталните въпроси,
съдържащи се в съществуващите партньорства, с цел да се обезпечи продоволствената
сигурност в Африка?

Андрис Пиебалгс,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, във въпроса са засегнати
много важни проблеми. Да се гарантира на всеки гражданин достъп до питателна храна е
главна цел на сътрудничеството за развитие. Ето защо намаляването наполовина на процента
на гладуващите хора с право е първата от осемте Цели на хилядолетието за развитие, които
световната общност обеща да постигне до 2015 г.

Продоволствената сигурност ще остане главен приоритет на Европейския съюз и в
отношенията му с Африка, където много страни изостават от графика за постигане на ЦХР
1, където над 70% от населението живее в селските райони и където около 90% от
селскостопанското производство се осъществява от дребни собственици в семейни стопанства.
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Продоволствената сигурност вече беше приоритет на първия план за действие ЕС–Африка
в рамките на партньорството във връзка с ЦХР и ние ще предложим тя да остане приоритетна
област в следващия план за действие, който в момента се изготвя.

Също така ще се погрижим на междусекторните аспекти, които са пряко свързани с
продоволствената сигурност, като научните изследвания, търговията и регионалната
интеграция, да се придаде надлежното практическо значение в този следващ план за действие.

Акцентът, който Европейският съюз поставя върху продоволствената сигурност, върви ръка
за ръка със значението, което самите африкански лидери отдават на селското стопанство и
на продоволствената сигурност.

Всеобхватната програма за развитие на селското стопанство в Африка е общата рамка за
действие в тази област и ние ще продължим да я подкрепяме.

От друга страна, считам, че на този етап разполагаме с достатъчно механизми, за да се
погрижим за доставката на питателна храна и че не е необходимо да се въвежда ново
специално партньорство за продоволствена сигурност в съвместната стратегия Африка–ЕС.

Както отбелязах, този аспект вече попада в обхвата на партньорството относно ЦХР, наред
с останалите.

Enrique Guerrero Salom (S&D).   – (ES) Г-н председател, много Ви благодаря, г-н член
на Комисията, за Вашия отговор, който ще е много полезен с оглед на срещата на високо
равнище Европейски съюз–Африка.

Бих искал да Ви попитам дали можете да ни предоставите някаква допълнителна информация
за това какви разисквания са се състояли на проведената в Ню Йорк среща на високо равнище,
посветена на целите на хилядолетието за развитие, във връзка с продоволствената сигурност
и дали Комитетът за световна продоволствена сигурност към Организацията за прехрана и
земеделие е получил необходимия стимул, за да координира глобалните усилия за борба
с глада.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Г-н председател, г-н член на Комисията, преди
около една година, през август 2009 г., Комисията създаде механизма Reflex за уязвимите
страни като задели 500 млн. евро с цел противодействие на влиянието на глобалната
икономическа криза върху по-крехките африкански държави в периода 2009–2010 г.

Направена ли е оценка на тази програма от Комисията, за да се установи дали в крайна
сметка тези парични средства са били правилно използвани? Ще припомня на Парламента,
че тази програма е ориентирана към дребните земеделски стопани, на които се предоставят
изкуствени торове и семена за посев, за да могат да увеличат продукцията на своите
стопанства в дългосрочен план и да постигнат продоволствена сигурност в средносрочен
план.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) В допълнение към цифрите, цитирани от нашия уважаван
колега, г-н Guerrero Salom, от 829-те милиона жители на Африка на юг от Сахара около
240 милиона гладуват – т.е. 30% от населението. При все това, след като знаем, че
производството на храни и селскостопански продукти се е увеличило 2,6 пъти през втората
половина на ХХ век, става ясно, че за 50 години то е нараснало повече, отколкото за
10 000 години преди това.

С оглед на това считам, че е безотговорно да продължава отглеждането на памук като
първична продукция, например в Буркина Фасо, когато 49% от населението гладува. Не
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трябва ли, г-н член на Комисията, в политиките за развитие да се възстанови централното
място на производството на хранителни продукти сред приоритетите на тези политики?

Андрис Пиебалгс,    член на Комисията . – (EN) Накратко за срещата на високо равнище,
посветена на целите на хилядолетието за развитие, мисля, че главният резултат от тази среща
на високо равнище е ясното споразумение между развитите и развиващите се страни за
успешно постигане на ЦХР до 2015 г., и по-специално на ЦХР 1 за намаляване наполовина
на бедността в света, а също и за засилено внимание към въпросите на продоволствената
сигурност. Съвсем ясно е, че сега трябва да предприемем множество мерки, за да постигнем
целите на хилядолетието за развитие.

Относно въпроса на г-н Papanikolaou, разполагаме с два механизма. Reflex беше ориентиран
предимно към страните, засегнати от кризата. Също така изплатихме средства по линия на
инструмента за продоволствена помощ в размер на 1 млрд. евро в подкрепа на дребните
земеделски стопани и това определено доведе до множество резултати в отклик на
продоволствената криза. В много държави положението с доставката на хранителни продукти
се подобри. Проблемът е, че това е еднократна мярка в посока към продоволствената
сигурност, така че ние оказваме помощ в период на криза.

Така стигаме до въпроса, зададен от г-н Tarabella. Продоволствената сигурност е определено
една от областите, които ще предложа в Зелената книга като област на специално внимание
от страна на Европейския съюз, особено след като натрупахме много положителен опит с
инструмента за продоволствена помощ. Знаем какво следва да се направи и действително
трябва да се опитаме да постигнем ефективен растеж, основаващ се и на селскостопанските
структури, които все още преобладават в Африка.

Втора част

Председател.    – Въпрос 20, зададен от Marc Tarabella (H-0453/10)

Относно: Контрол на прилагането на правата на пътниците с въздушен и железопътен
транспорт

П о  с и л а т а  н а  Р е г л а м е н т  ( Е О )  №
261/2004http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=QT&reference=H-2010-0453&language=BG"

\l "def1"   (2)  и Регламент (ЕО) № 1371/2007 (3)  се предоставят много важни общи основни
права на всички пътници от Европейския съюз с въздушен и железопътен транспорт. Всяка
държава-членка делегира контрола на прилагането на този регламент на независим орган.

Как Комисията може да гарантира, по-специално като се има предвид хаотичното понякога
управление на положението с пътниците с въздушен транспорт вследствие на изригването
на исландския вулкан, че органите за контрол прилагат регламентите по единен начин и
че разполагат с достатъчни средства, за да реагират бързо?

Сийм Калас,    заместник-председател на Комисията. – (EN) Както отбеляза уважаемият
колега, в Регламент (ЕО) № 1371/2007 относно правата на пътниците, използващи
железопътен транспорт, Регламент (ЕО) № 261/2004 относно правата на пътниците,
използващи въздушен транспорт – нека добавя и Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно
правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по

(2) ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1
(3) ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14
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въздух – се уреждат определени минимални, общи права на гражданите, когато пътуват с
железопътен или въздушен транспорт.

Правилното прилагане на тези регламенти трябва да се гарантира от националните
правоприлагащи органи, определени от държавите-членки. Именно тези органи трябва да
предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира пълното зачитане на правата на
пътниците. Задачата на Комисията е да се погрижи за правилното въвеждане и прилагане
на правото на ЕС от държавите-членки като постоянно следи дейността им.

Националните правоохранителни органи нямат правно задължение да докладват единствено
съгласно разпоредбите на регламентите. Те откликват на искания на Комисията в съответствие
с общия принцип за лоялно сътрудничество между държавите-членки и институциите на
ЕС, заложен в Договора.

Относно кризата, предизвикана от вулканичната пепел, Комисията реагира бързо и положи
свръхусилия, за да гарантира, съгласно заключенията на извънредното заседание на Съвета,
проведено на 4 май, 2010 г., единното и хармонизирано прилагане и налагане на правилата
относно правата на пътниците, използващи въздушен транспорт, навсякъде в ЕС. За да
постигне тази цел, Комисията изготви и съгласува с националните органи неофициални
тълкувателни насоки и поддържа тясна връзка с тях и с всички заинтересовани страни.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Г-н член на Комисията, Вие лесно ще разберете, че
приемането на регламенти относно правата на пътниците, използващи въздушен, железопътен
и, от скоро, морски транспорт, с право запали искра на надежда у европейските граждани
най-сетне да се намерят бързи финансови решения на закъсненията, на отказаните резервации
и отменените пътувания и на други сериозни пречки. Тези граждани с още по-голямо
разочарование узнават, че по хиляди жалби все още не са предприети последващи действия,
например след изригването на вулкана в Исландия, който споменахте.

Действително, държавите-членки не осигуряват такива оперативни и ефективни регулаторни
служби, които биха принудили дружествата да изпълняват тези регламенти и биха им
налагали финансови наказания, ако не го правят. В Белгия, например, регулаторната служба
в областта на икономиката не е наложила нито едно наказание на която и да било
авиокомпания от 1 февруари 2006 г. насам, което показва, че при това положение не се
решават проблемите на потребителите.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Имам един кратък въпрос. Какво мислите за различните
транспортни сектори, за разликите в третирането от тяхна страна на правата на пътниците?
Въпросът ми е дали ли г-н членът на Комисията или Комисията имат някакви планове за
единно управление на правата на пътниците и за единен контрол на тяхното прилагане в
различните транспортни сектори?

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (EN) Положението с вулкана показва, че някои
държави-членки на Европейския съюз, особено новите, нямат алтернатива. Те нямат
железопътни връзки със западна Европа и това включва вашата собствена страна, г-н член
на Комисията, както и моята страна.

Ускори ли тази ситуация работата по проекта за железопътната линия „Балтика“?

Сийм Калас,    заместник-председател на Комисията. – (EN) Първо, относно преживяната
криза с вулкана и правата на пътниците: разполагаме с доста изчерпателни обзорни прегледи,
които показват, че в повечето случаи авиокомпаниите са действали отговорно, а поведението
на пътниците – рационално и разумно, така че повечето проблеми от този тип са уредени.
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Разбира се, винаги има искания и винаги има проблеми, но никой не говори за наказания
на авиокомпаниите: става въпрос за необходимите обезщетения от тяхна страна.

Доколкото знам, ние се занимаваме с онези искания, които не са били третирани особено
добре. Поддържаме връзка с националните правоприлагащи органи, но въпросът е все още
в ръцете на тези органи и картината съвсем не е толкова лоша.

В отговор на следващия въпрос, да, ние настояваме за хармонизирани правила относно
правата на гражданите, използващи всички видове транспорт. На 30 ноември ще проведем
консултация тук, за да обсъдим със Съвета твърде спорния въпрос за правата на пътниците,
използващи автобусен транспорт. Вече имаме законодателство, уреждащо правата на
пътниците, ползващи железопътен транспорт, но то е по-малко амбициозно. По отношение
на авиолиниите – да, настояваме за хармонизиран набор от основни принципи.

Относно железопътната линия „Балтика“, ще направя всичко, което е по силите ми, за
разработката на този проект и се надявам, че ще можем да си сътрудничим с вас и с всички
наши страни за успеха на този проект.

Председател.    – Въпрос 21, зададен от Marian Harkin (H-0455/10)

Относно: Директива 2002/15/EC

На16 юни 2010 г. Парламентът гласува за отхвърляне на предложението на Комисията за
организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в
автомобилния транспорт. Какво е актуалното състояние по отношение на това предложение?

Сийм Калас,    заместник председател на Комисията. – (EN) Актуалното състояние е, че
след отхвърлянето му от Парламента, на 30 юни 2010 г. Комисията реши да оттегли
предложението.

Тъй като понастоящем в обхвата на директивата попадат и самостоятелно заетите водачи
на моторни превозни средства, държавите-членки трябва да покажат как те спазват
законовите си задължения и да приложат правилата спрямо тези самостоятелно заети водачи
на МПС.

Комисията поиска информация от държавите-членки относно транспонирането и
прилагането на директивата по отношение на самостоятелно заетите водачи на МПС.
Комисията ще вземе решение относно всякакви необходими действия, след като получи и
анализа отговорите.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Благодаря ви за Вашия отговор. Просто се питах дали
имате някакви предложения или насоки, които възнамерявате да представите на
държавите-членки, за да им подскажете как да следят работното време на самостоятелно
заетите водачи на МПС, и по-специално времето, което те посвещават на почистване или
поддръжка на своите автомобили, или на изготвяне на документацията, свързана с въпросната
работа, което според мен ще бъде изключително трудно за проследяване.

Освен това, ще разгледате ли социално-икономическото въздействие върху водачите,
собственици на автомобили, като се има предвид, че сега времето им за управление на
превозни средства ще бъде значително намалено?

Сийм Калас,    заместник-председател на Комисията. – (EN) За сега нямаме никакви идеи
за това как да изготвим такива насоки; това определено е много сложен въпрос и ние ще го
обсъдим с държавите-членки. От правна гледна точка сега разпоредбите в тази директива
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са в сила и трябва да бъдат съблюдавани, но за момента обмисляме насоките и анализираме
отговорите, а след това ще видим какво можем да направим.

Председател.    – Въпрос 22, зададен от Georgios Koumoutsakos (H-0462/10)

Относно: Пътна безопасност 2011-2020 г.: Специална грижа за училищните автобуси и
техните водачи

Почти всяка година в ЕС 35 000 души загиват, а други 1 700 000 биват ранени при
пътно-транспортни произшествия. В статистическите данни една цифра буди още по-силно
безпокойство: повече от 1 100 от жертвите на ПТП в ЕС са деца (2008 г.). В духа на
европейската програма за действие в областта на пътната безопасност за периода
2011—2020 г. и предвид факта, че всекидневно милиони деца се возят от и до училищата
си с училищни автобуси, въпросите към Комисията са следните:

Какви конкретни инициативи и действия възнамерява да предприеме в сътрудничество с
държавите-членки за по-ефективна превенция на пътно-транспортните произшествия, при
които загиват деца? Възнамерява ли да пристъпи към определяне на по-строги изисквания
за сигурност и качествен контрол на превозните средства, които се експлоатират като
училищни автобуси, както и на професионалните водачи на тези автобуси (например
оборудване с относително високи технологии, допълнителни редовни проверки на
правоспособността, опита и личната безупречност на водачите, например чрез психотестове)?

Въпрос 23, зададен от Jim Higgins (H-0466/10)

Относно: Цели относно безопасността на движение по пътищата в ЕС

Загрижена ли е Комисията за това, че броят на загиналите при пътнотранспортни
произшествия на територията на ЕС годишно все още остава неприемливо висок, 35 000
смъртни случая за 2009 г. в рамките на Съюза? Загрижена ли е Комисията за това, че
Европейският план за действие в областта на безопасността на движението по пътищата,
целящ намаляване на смъртните случаи по пътищата от 50 000 на 25 000 между 2001 г.
и 2010 г. се провали? Би ли могла Комисията да очертае по какъв начин ще гарантира
постигането на целите на ревизираната програма на ЕС за безопасност на движението по
пътищата за периода 2011 г. – 2020 г.?

Сийм Калас,    заместник-председател на Комисията. – (EN) Комисията приема, че
годишният брой на загиналите при пътнотранспортни произшествия на територията на ЕС
все още остава неприемливо висок.

През 2009 г. по пътищата на ЕС са загинали около 35 000 души, което съответства на
размера на малък град.

Комисията обаче не приема мнението на уважаемия член на Парламента, че третата
Европейска програма за действие за безопасност по пътищата 2001–2009 г. се е провалила.
Също така, че първоначалната цел не е постигната. Тя доведе до силна мобилизация на
всички ангажирани страни. През този период в Европейския съюз беше спасен живота на
78 000 души и като цяло не беше допуснато 2 милиона души да пострадат.

Извън цифрите, ползата от гледна точка на избегнатите страдания и лични или семейни
трагедии е неизмерима. В приетите неотдавна „насоки за политиката в областта на пътната
безопасност през периода 2011-2020 г.“ Комисията предлага да продължим да се
придържаме към целта за намаляване наполовина на броя на загиналите при
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пътнотранспортни произшествия в рамките на Европейския съюз, като започнем от
резултатите, получени през 2010 г.

За да се постигне тази цел, ще е необходима по-голяма ефективност на политиките за пътна
безопасност на равнище на ЕС и на национално равнище. Това включва силна политическа
ангажираност от страна на всички държави-членки, и по-специално на онези с
неблагоприятни статистически данни относно безопасността, което би трябвало да намери
отражение в разработката на всеобхватни национални стратегии за безопасност по пътищата,
като се заимстват практики с доказан успех другаде. Ще са необходими и специални усилия
за намаляване на пътнотранспортните произшествия в области, в които напредъкът е по-слаб,
като безопасността на мотоциклетистите или безопасността по пътищата в селските райони.

Технологичното развитие, и по-специално така наречените интелигентни транспортни
системи, също ще изиграят важна роля.

Що се отнася до конкретния въпрос за превенцията на пътнотранспортните произшествия
с участието на деца, по-специално пътуващи с училищни автобуси, следва да се отбележи,
че през последното десетилетие е постигнат значителен напредък, а именно, намаление със
70% на броя на загиналите деца на възраст под 15 години.

Комисията обаче напълно съзнава необходимостта да се гарантира висока степен на закрила
на децата, които съставляват една особено уязвима категория потребители.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Благодаря Ви за Вашия отговор, г-н член на
Комисията. Въпреки това ще задам своя въпрос, г-н член на Комисията, тъй като всеки ден
милиони ученици пътуват до и от училище с превозни средства, които се използват като
училищни автобуси. Говорим буквално за цвета на европейската младеж. Поради това
считам, че действително трябва да приемем по-строги стандарти за техническа безопасност
на тези превозни средства, по-строги и по-чести прегледи, за да се гарантира, че тези
стандарти се прилагат и, разбира се, по-строги проверки на професионалните умения на
водачите на тези автобуси.

Считам, г-н член на Комисията, че колегията следва да помисли за инициатива в тази насока.
Сигурен съм, че тя ще бъде много добре приета от европейското обществено мнение, защото,
както отбелязах по-рано, говорим за много уязвима група, която докосва сърцата и умовете
на всички европейски граждани.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Изобщо не съм съгласен с члена на Комисията, че нещата са
задоволителни. Както той потвърди, през 2009 г. са загинали 35 000 души. Това е резултатът
от стратегията за безопасност по пътищата на Европейския съюз между 2000 и 2010 г. –
с 15 000 души повече от занижената цел, поставена от Комисията. Аз питам члена на
Комисията дали той или Комисията имат някакъв план или някакви нови идеи за
подобряване на положението? Настоящите усилия не дават резултат. Проваляме се.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Цифрата 35 000, отнесена към смъртните случаи,
причинени от пътнотранспортни произшествия, е равносилна на населението на един малък
европейски град, който изчезва всяка година, нещо, което считам за изключително сериозен
въпрос. Пешеходците, велосипедистите и мотоциклетистите съставляват 57% от жертвите
на пътнотранспортни произшествия. Считам, че образоването в това отношение е нещо,
което определено липсва в общообразователната подготовка на децата (тъй като имаше и
въпрос относно учениците). Ето защо Ви задавам въпроса какви мерки предприема Комисията
за образоването на онези, които са изложени на риск във връзка с движението по пътищата.
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Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Имам съвсем конкретен въпрос към члена на Комисията
във връзка с училищните автобуси. Дали Комисията би разгледала предложението на всяка
седалка да има само по едно дете и всички деца под 15 години задължително да пътуват с
предпазни колани в училищните автобуси?

Сийм Калас,    заместник-председател на Комисията. – (EN) Най-напред за автобусите.
Имаме строги разпоредби, регламентиращи техническите стандарти за автобусите и
специално училищните автобуси. Не съм чувал за някакви особени тревоги поради проблеми
с училищните автобуси като такива. Разбира се, ние ще следим положението и предлагаме
– стигам до последния въпрос – да се спазват стриктно правилата за надлежно настаняване
на всички деца и за използване на предпазни колани. Не съм получавал обаче никакви
сигнали във връзка с проблема за пътната безопасност, че училищните автобуси представляват
проблем, който не се управлява добре.

30 000 души са загинали и, разбира се, всички ние сме недоволни от това. Всяка жертва на
произшествие е трагедия, но определено не съм съгласен, че този план за действие в областта
на безопасността на движението по пътищата е провал. Броят на жертвите в Европа е спаднал
с 40%. В собствената ми страна той е намалял четири пъти през последните 15 години. Ние
следвахме същия път. За онези от вас, които се интересуват от плановете ни, точно преди
лятната ваканция приехме насоки за политиката, които съставляват следващият план за
действие за пътна безопасност и целта ни е същата – да се намали наполовина броят на
жертвите.

Описани са множество мерки, които могат да спомогнат за постигането на тази цел,
включително обучение на хората, които са най-уязвими в пътното движение. Най-уязвими
винаги са възрастните хора, пешеходците, велосипедистите, а също и мотоциклетистите, за
които очевидно е необходимо специално внимание, тъй като тяхната категория е
единствената, в която броят на жертвите се е увеличил – във всички останали категории е
отбелязан спад.

Председател.    – Въпрос 24, зададен от Justas Vincas Paleckis (H-0464/10)

Относно: Прекалено увеличаване на трафика в Балтийско море

Международната неправителствена организация Световен фонд за дивата природа обяви
през август, че увеличаването на търговската дейност в Балтийско море през следващите 20
години ще нанесе сериозни щети на морето. Корабоплаването, промишлената дейност в
открито море и туризмът ще нараснат почти двойно. В сектора на туризма се предвижда
броят на пасажерите на корабите да се увеличи от 5 на 20 милиона. През 2030 г. броят на
корабите ще се увеличи от 4000 на 9000. Пропорционално нараства вероятността от
екологични инциденти. В момента се регистрира годишно увеличаване с над 150 кораба.
Разливите на горива в Балтийско море, за разлика от другите морета, бързо замърсяват
плажовете. Морската вода се обновява едва на всеки 30 години..

Как оценява Комисията заплахата, която представлява прекалено увеличения трафик в
Балтийско море и какви мерки предлага да приемат държавите-членки, които имат излаз
на морето, за разрешаване на посочения проблем? Одобрява ли Комисията предложенията
на НПО за ограничаване на търговското корабоплаване в Балтийско море?

Сийм Калас,    заместник-председател на Комисията. – (EN) Може би цифрите в моите
документи са малко по-различни, но, разбира се, мога да отговоря успешно на въпроса на
г-н Paleckis.
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Морският транспорт в Балтийско море се е увеличил значително през последните години
в резултат на бързия икономически растеж. В същото време Европейският съюз разполага
с една от най-напредничавите регулаторни рамки за морска безопасност в света днес. Третият
пакет за морска безопасност, приет от Парламента и Съвета през 2009 г., е значително
по-усъвършенстван в сравнение със системата на ЕС за контрол на движението на корабите
и за информация. Той обхваща всички морета, заобикалящи Европа, и въвежда строги
проверки на корабите, посещаващи пристанища в ЕС, известни още като държавен
пристанищен контрол. Пакетът съдържа специфични мерки за Балтийско море, като
например изисквания за безопасно корабоплаване през зимата и завишени стандарти за
корабите по отношение на леда.

Комисията работи в тясно сътрудничество с всички държави от ЕС с излаз на Балтийско
море за осигуряване на безпрепятствено прилагане на тези нови мерки. Европейската агенция
за морска безопасност (EMSA) също осигурява техническа помощ. Ако възникне авария,
EMSA разполага с кораби в готовност за реагиране при замърсяване, както и с оборудване,
намиращо се постоянно в Балтийския регион. Това е в допълнение към мерките за реагиране
при замърсяване, които вече бяха въведени от балтийските държави.

Комисията поддържа и постоянен диалог с Руската федерация, за да гарантира съгласуваното
прилагане на правилата за безопасност в Балтийско море. В тази рамка Комисията
възнамерява да започне пилотен проект с Руската федерация за следене на морския трафик
в Балтийско море. В една неотдавна приета стратегия на ЕС за Балтийския регион също са
засегнати безопасността и сигурността.

Бих искал, разбира се, да откликна на интересното предложение за намаляване на морския
транспорт в Балтийско море, но всякакво ограничаване на морския трафик преди неговото
въвеждане трябва да бъде внимателно обмислено и да е в съответствие с Конвенцията на
ООН по морско право и с други международни конвенции. Международната морска
организация вече признава Балтийско море за особено чувствителна морска зона и този
статут е свързан с конкретни изисквания за морския трафик, за да се намали риска от аварии
и да се опази морската среда.

Бих искал също така да отбележа, че морският ни транспорт е сравнително екологосъобразен
вид транспорт. При допълнителни ограничения на търговския транспорт в Балтийско море
потенциално могат да се стимулират други, по-малко екологосъобразни видове транспорт,
в следствие на което да се увеличат емисиите.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (EN) Доволен съм, че членът на Комисията спомена
сътрудничеството с Русия. Що се отнася до стандартите за подобряване на екологичните
характеристики на корабите, кои страни, по Ваше мнение, са водещи в тази област и кои
не са сред най-добрите?

Сийм Калас,    заместник-председател на Комисията. – (EN) Много е трудно да се направи
разграничение, а и нямам никакви доказателства, за да заявя, че една страна е по-добра от
друга. Като цяло балтийските страни са много чувствителни по отношение на екологичните
въпроси, както и на тези, свързани с морския транспорт. Знаете, че северноевропейските
страни бяха инициаторите – и главните фактори за приемането – на специално решение за
намаляване на серните емисии, отделяни от корабите, така че действително нямам никакви
доказателства, за да избера една страна пред друга.
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Председател.   – Г-н член на Комисията, Вие сте образцов член на колегията от гледна
точка на това, че отговорите Ви са точни, полезни и кратки. Това е много уместно във времето
за въпроси.
Въпрос 31, зададен от Georgios Papastamkos (H-0461/10)

Относно: ОСП след 2013 г.: разпределение на преките помощи

Като счете, че основата на плащането на площ не е достатъчна за справедливото
разпределение на преките помощи по ОСП след 2013 г., Европейският парламент поиска
от Комисията да предложи допълнителни обективни критерии и да оцени евентуалното
им въздействие, като вземе предвид комплексния характер на отрасъла на селското стопанство
и различията между държавите-членки (доклад LYON относно бъдещето на ОСП след 2013
г.).

Може ли Комисията да ме уведоми какви съответни действия е предприела? Какви критерии
за разпределение на преките помощи разглежда?

Въпрос 32, зададен от Giovanni La Via (H-0481/10)

Относно: Мерки в ОСП за периода след 2013 г. за предотвратяване на ерозията на почвата

Нарушаването на равновесието в хидрогеоложката среда е причина за все повече бедствия
в централна, източна и южна Европа.

В резолюция от 5 май 2010 г. относно селското стопанство в ЕС и изменението на климата
(2009/2157 (INI)), Европейският парламент подчертава значението „за предстоящата
реформа на ОСП“ на „защитата на почвите (като се гарантира органичната им материя) от
хидроложка и атмосферна ерозия“.

Какви мерки възнамерява да предприеме Комисията в новата обща селскостопанска политика
с цел да насърчи действията, насочени към предотвратяване на ерозията на почвата?

Въпрос 33, зададен от Надежда Нейнски (H-0487/10)

Относно: Новата рамка за обща селскостопанска политика на ЕС за периода 2014 - 2020
г.

Ако целевите субсидии за България не се увеличат значително, земеделието на страната
може да рухне. Това е особено важно в условията на криза. В момента България и Румъния,
които последни се присъединиха към ЕС през 2007 г., получават едва 40 на сто от размера
на селскостопанските субсидии, които се отпускат за старите страни-членки като Германия,
Франция и други. Изравняването на субсидиите на 100 %, съгласно договора на двете страни
за членство в ЕС, трябва да стане чак през 2016 г. Възнамерява ли ЕК ускорено да повиши
размера на субсидиите за България при договаряне на новата рамка за общата
селскостопанска политика на ЕС за периода 2014 - 2020 г., която се обсъжда в момента и
ако това стане - ще има ли промяна в критериите?

Въпрос 34, зададен от Sandrine Bélier (H-0490/10)

Относно: Отчитане на биологичното разнообразие при реформата на ОСП

В доклада, гласуван на 21 септември (P7_TA(2010)0325 , Парламентът недвусмислено
съобщи за неуспеха на европейската стратегия за намаляване загубата на биологично
разнообразие до 2010 г. Все по-интензивното отглеждане на култури, все по-засилената
употреба на пестициди и торове, увеличаването на размера на износа на селскостопанска
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продукция, развитието на монокултурите: всичко това засяга особено биологичното
разнообразие в селското стопанство, чието състояние буди тревожност.

Трябва да действаме, при това бързо. В доклада се напомня за необходимостта от
многосекторен подход: опазването и възстановяването на нашето природно богатство не е
само предмет на политиките за опазване на околната среда. Тези съображения следва да
бъдат включени във всяка една от политиките на Съюза: а това значи, че нашият подход
към селското стопанство е от определящо значение.

Дълготрайното използване на биологичното разнообразие в селското стопанство налага
поемането на твърд ангажимент за гарантиране на бъдеще, което да бъде устойчиво от
екологична гледна точка. Трябва да се извлекат ползи от реформата на ОСП, за да се
преобърне посоката на тенденцията и най-накрая да се гарантира опазването и
възстановяването на биологичното разнообразие. Екологосъобразността е основен елемент
от тази промяна.

С оглед неуспеха на преустановяване загубата на биологично разнообразие до 2010 г. какви
са според г-н Ciolos критериите, свързани с опазването на биологичното разнообразие,
които ще бъдат включени в ОСП за периода след 2013 г.? Възможно ли е с тази нова
политика да бъде възстановено биологичното разнообразие в селското стопанство?

Въпрос 35, зададен от Janusz Wojciechowski (H-0502/10)

Относно: Справедливото разпределение на плащанията в рамките на ОСП

Европейският парламент, в доклада на George LYON относно бъдещето на ОСП след 2013
г., приет на 8 юли т.г. призовава „за справедливо разпределение на плащанията по ОСП и
настоява, че разпределението трябва да бъде справедливо по отношение на земеделските
стопани както от новите, така и от старите държави-членки“.

Какви действия предприема Комисията и какви решения възнамерява да представи с цел
изпълнение на принципа за справедливо разпределение на плащанията по ОСП между
старите и новите държави-членки?

Дачиан Чолош,    член на Комисията. – (FR) Сега ще отговоря на пет въпроса, които са
групирани заедно и засягат една и съща тема.

Общият размер на директните плащания в държавите-членки на Европейския съюз отразява
тяхното селскостопанско производство и средния размер на плащанията за даден минал
период. Поради факта, че при определянето на директните плащания са взети предвид
техните стойности в минали периоди, тези преки помощи не са разпределени по равно
между държавите-членки, между регионите или между различните категории земеделски
стопани.

ЕС-12, т.е. 12-те най-скоро присъединили се членки на Европейския съюз, са в процес на
поетапно въвеждане на финансирането, с други думи, на постепенно прилагане на директните
плащания.

В ЕС-10 директните плащания ще достигнат 100% от размера за Европейския съюз през
2013 г. Що се отнася до двете последно присъединили се държави-членки, България и
Румъния, които се третират еднакво, те ще започнат постепенно да въвеждат пълния размер
на директните плащания през 2016 г., като са започнали от 25% от размера на тези плащания
през 2007 г.
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Въпреки това всички държави-членки на ЕС-12, т.е. всички нови държави-членки, имат
възможност и да допълват директните плащания от ЕС с национални субсидии в границите,
които са ясно очертани в регламента и в договорите за присъединяване.

Както беше подсказано от Съвета по време на проверката на състоянието на Общата
селскостопанска политика (ОСП) през 2008 г. и по време на реформата на ОСП през 2003 г.,
Комисията е ангажирана с намирането на начини за развитие на системата за директни
плащания, особено по отношение на въпроса за различните размери на плащанията в
отделните държави-членки.

Относно периода след 2013 г., Комисията ще проучи и оцени различните варианти за
реформиране на системата за директни плащания. Промените, които трябва да се внесат в
системата за директни плащания, и по-специално в начина, по който се разпределят
плащанията, за да се гарантира по-справедливо третиране на отделните държави-членки и
на различните категории земеделски стопани, са в центъра на дебата за бъдещето на ОСП.
Въпреки всичко, все още има въпроси около това кои методи и критерии да се използват,
за да се започне работа в посока към предоставяне на помощ на по-справедлива основа.
Един важен аспект, засягащ бъдещото разпределение на преките помощи сред
държавите-членки, ще бъде да се определи как да се премине от настоящото положение
към по-справедливо разпределение в бъдеще, като същевременно бъдат избегнати големите
катаклизми, които могат да доведат до значителни икономически последици в определени
райони или за определени производствени системи.

След 2013 г. ОСП ще трябва да се справя и с много екологични предизвикателства,
включително с въпроса за деградацията на почвите в Европа, който в днешно време е много
сериозен проблем, усилван допълнително от проблема с изменението на климата.

Биологичното разнообразие също е основен приоритет за устойчивото управление на
природните ресурси в рамките на стратегията „Европа 2020“. Въпреки че целта да се
преустанови загубата на биологично разнообразие до 2010 г. не беше постигната, очевидно
беше отбелязан напредък и ОСП допринесе значително в това отношение.

В момента ОСП подпомага устойчивото управление на почвите чрез директни плащания,
отпускани при спазване на екологичните изисквания, по-специално добрите агроекологични
практики, засягащи ерозията на почвата, органичните вещества в почвата и структурата на
почвата, както и чрез специфични мерки за развитие на селските райони, по-специално
плащания за агроекологични мерки, които превишават основните условия, формулирани
в Условията за добро селскостопанско и екологично състояние.

Освен това, за да гарантира по-добро управление на почвите в Европа и за да спомогне за
поддържане на органичните вещества в почвата, Комисията внесе проект за рамкова
директива за почвите през 2006 г. Една от целите е да се установят причините за ерозията
и тя да бъде предотвратена. В предложението са взети предвид и инструментите, които ОСП
може да предложи за тази цел.

Що се отнася до биологичното разнообразие, понастоящем в ОСП се споменава за
съответствие с екологичните изисквания, включително за спазване на Директивата за птиците
и Директивата за местообитанията, чието нарушение води до санкции. При тези санкции
се намаляват преките помощи и се съкращават конкретни мерки за развитие на селските
райони, по-специално плащания за зоните по Натура 2000, както и агроекологични
плащания.
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Що се отнася до ОСП след 2013 г., Комисията е съвсем наясно с мащаба на екологичните
предизвикателства, които трябва да се преодолеят, и в момента е в процес на проучване на
различни начини за по-добро интегриране на екологичните въпроси чрез всички
инструментите на ОСП в първия и втория стълб. Оценката на въздействието, необходима
за изготвянето на законодателните предложения относно ОСП в периода след 2013 г., вече
е в ход, като за ноември 2010 г. е планирано съобщение, в което ще бъде очертано в общи
линии бъдещето на общата селскостопанска политика. Ще внеса това съобщение в комисията
по земеделие и развитие на селските райони на 17 ноември.

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Г-н член на Комисията, убеден съм, че признавате
наличието на фундаментални различия между отделните региони и държави-членки на ЕС
в селскостопанския сектор. Бих споменал, наред с останалото, степента, структурата и
типологията на земеделските стопанства, както и приноса на селското стопанство за заетостта
и икономиката в необлагодетелстваните и екологично чувствителните райони. Затова според
мен не трябва да прилагаме единна дефиниция за помощите на площ – имам предвид на
равнище на Европейския съюз. Можете ли да потвърдите, г-н член на Комисията, че ще
бъдат определени обективни критерии за разпределението на преките помощи?

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Г-н председател, благодарен съм на члена на Комисията за
отговора относно ерозията на почвата, но бих искал да му задам един допълнителен въпрос.

Като се има предвид, че една важна причина в средиземноморските региони е наличието
на оголени терени поради горските и други пожари, характерни за средиземноморските
страни, не счита ли членът на Комисията, че е време да се промени начина на изчисление
на агроекологичните премии чрез въвеждане на специални допълнителни премии за
земеделските стопанства, които се задължават да развиват и поддържат екологосъобразни
селскостопански практики, чиято конкретна цел е предотвратяването на пожари в
земеделските стопанства и на терените в селските райони?

Надежда Нейнски (PPE). -   Както Вие споменахте, в момента България и Румъния, които
последни се присъединиха към Европейския съюз през 2007 г., получават едва 40% от
размера на селскостопанските субсидии, които се отпускат за старите страни членки като
Германия, Франция и други.

Вие отбелязахте, че изравняването в субсидиите ще стане чак през 2016 г., което в условия
на криза поставя двете новоприети държави в силно неравностойно положение и наистина
застрашава селското стопанство и една голяма група от населението, която се занимава със
земеделска работа. Не смятате ли, че този фактор, а именно икономическата и финансова
криза, не трябва да бъде отчетен в случая конкретно за тези две страни членки?

Дачиан Чолош,    член на Комисията. – (FR) В отговор на първия въпрос, г-н Papastamkos,
ще кажа, че наистина има различия между държавите-членки, между регионите и между
различните категории земеделски стопани. Ето защо съм казвал неколкократно, че според
мен една система с фиксирана ставка – т.е., с единна сума на площ за всички тези категории
– не е подходящо решение.

Поради това, въз основа на настоящата система с препратки към минали периоди, изчислихме
субсидиите на базата на нивото на производство от преди 10, 15 или 20 години. Това е
система, от която искаме да се откажем, като я заменим с обективни критерии. Необходимо
е обаче да се обърне внимание на осигуряване на временно и рационално възстановяване
на баланса, така че онези, които са затруднени от тези системи, да могат да въведат промяната
по икономичен начин. Затова възнамерявам действително да предложа обективни критерии,
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които трябва да бъдат съчетани по някакъв начин с началното положение, за да се осигури
управляем преход.

Г-н La Via, въпросите, които засягате, действително могат да се вземат предвид във връзка
с втория стълб – програмата за развитие на селските райони при агроекологичните мерки.
Намерението е да се запазят онези видове агроекологични мерки, при които се отчита
спецификата на определени региони, а територията, за която Вие говорите, е засегната от
ерозия и е възможно сред храстите там да възникнат пожари.

Държавите-членки ще имат възможност, с помощта регламента, който също ще предложим
за периода след 2013 г., да вземат под внимание тези конкретни въпроси от гледна точка
на екологичните мерки и да осигурят специална система за подкрепа в тази област. Ето защо
считаме, че гъвкавостта е от полза за постигане на определена цел, а именно, доброто
управление на природните ресурси, за да могат държавите-членки да използват специални
инструменти по линия на този втори стълб. Считам, че този въпрос може да се отнесе към
гъвкавостта, която можем да предложим на държавите-членки.

Що се отнася до Румъния и България, в хода на преговорите за присъединяване на тези
държави-членки в Договора беше предвидена система за поетапно въвеждане – с други
думи, система за постепенно увеличаване на преките помощи. През 2008 г. в хода на
проверката на състоянието на ОСП ние заявихме, че по време на реформата в периода след
2013 г. ще вземем предвид въпроса за евентуално по-бързо изравняване на размера на
плащанията. Така че мисля, че трябва да вземем под внимание този въпрос; трябва да се
намери подходящото бюджетно решение, за да можем да ускорим този процес, ако е
необходимо.

Председател.    – Въпрос 36, зададен от Karin Kadenbach (H-0476/10)

Относно: Обща селскостопанска политика и кръстосано спазване

Кръстосаното спазване е важен елемент от Общата селскостопанска политика, който свързва
по-голямата част от плащанията по ОСП със спазването на определени правила в областта
на околната среда, здравеопазването и хуманното отношение към животните (animal
welfare). Специалният доклад № 8/2008 на Европейската сметна палата съдържа
заключението, че „държавите-членки не са поели отговорността да въведат ефективни
системи за контрол и санкции. В резултат на това системата за контрол не осигурява
достатъчна увереност относно спазването на правилата от страна на земеделския
производител.” Докладът добавя, че „данните от държавите-членки относно проверки и
нарушения не са надеждни, а мониторингът на изпълнението на Комисията се оказа
недостатъчен”.

В състояние ли е Комисията да уведоми Парламента относно предприеманите от нея действия
за насърчаване на държавите-членки да изпълняват и правоприлагат кръстосаното спазване
по по-ефективен начин? Наблюдават ли се видими подобрения?

Дачиан Чолош,    член на Комисията. – (FR) Както се подчертава в доклада на Европейската
сметната палата от 2008 г., Комисията е наясно, че прилагането на кръстосаното спазване
от страна на държавите-членки би могло да се подобри.

Бих искал обаче да наблегна и на факта, че докладът на Европейската сметна палата обхваща
период от две години, който започва скоро след въвеждането на Условията за добро
селскостопанско и екологично състояние.
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От 2005 г., първата година на прилагане на кръстосаното спазване, насам Комисията
реализира цяла поредица от инициативи, с които се цели, от една страна, да се окаже помощ
на държавите-членки и, от друга, да се гарантира, че те ще спазват правните си задължения.
Комисията осигурява подкрепа чрез голям обмен по тези теми и чрез обсъждания в
различните форуми, занимаващи се с тези специфични въпроси.

Разговорите относно разпоредбите се състояха в съответната комисия по управление,
най-специализираните обсъждания се проведоха от група експерти, които се занимават
специално с кръстосано спазване, а обсъждането на методите за надзор се осъществиха в
рамките на определени специализирани работни срещи.

Освен това от 2004 г. насам Комисията редовно публикува документи с насоки,
предназначени за държавите-членки, които им помогнаха да приспособят националните
си системи. Комисията следи законовите задължения на държавите-членки въз основа на
информацията от одити, извършвани в самите държави-членки, която последните й
изпращат. Ако по време на одитите се забележат слабости, в разходите на въпросните
държави-членки се внасят финансови корекции, в случай, че се установи риск за земеделския
фонд. Така стояха нещата в миналото, вследствие на което са в ход определен брой процедури,
включително в настоящия момент.

Комисията е убедена, че всички тези инициативи доведоха до значително подобрение в
управлението на системата за кръстосано спазване, особено след бележките, изложени от
Европейската сметна палата в доклада й от 2007 г. Разбира се, усилията в тази област ще
продължат, тъй като Комисията набляга на безпрепятственото функциониране на тази
система, която е съществен елемент от общата селскостопанска политика.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Г-н председател, много съм задължена на члена на
Комисията за този доста изчерпателен отговор. Сега имам друг кратък въпрос относно
кръстосаното спазване и биологичното разнообразие, което също вече споменахте днес.
Стабилното селско стопанство може да спомогне за опазване на биологичното разнообразие
и за прекратяване на изчезването на видове. Не бива обаче повишаването на осведомеността
в това отношение да е задължение единствено на члена на Комисията, отговарящ за околната
среда. Въпросът ми конкретно към Вас, г-н член на Комисията, е какво ще направите за
увеличаване на информираността на засегнатите страни – като тук имам предвид хората,
вземащи политически решения, потребителите, но преди всичко съответните земеделски
стопани – относно стойността на биологичното разнообразие и на свързаното с него
обслужване на екосистемите?

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Ако има проблеми с настоящата система за кръстосано
спазване, как ще подходим към потенциалната възможност за възникване на по-нататъшни
проблеми, ако увеличим изискванията към екологичните аспекти в първия стълб – нещо,
което се съдържа в изтеклия в публичното пространство документ относно реформата на
ОСП? Бих искала само да разбера какви са Вашите възгледи в това отношение.

Дачиан Чолош,    член на Комисията. – (FR) Това, което наблюдавам в момента, е, че
всъщност данъкоплатците, потребителите и неправителствените организации са тези, които
проявяват голяма чувствителност по този въпрос и които изискват много от земеделските
стопани.

Също така считам, обаче, че трябва да сме в състояние да осигурим на земеделските стопани
средства, чрез които да осведомяват за полаганите от тях усилия, включително когато
продават стоките си. В рамките на системата за качеството, използвана при селскостопанските
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хранителни стоки, която щателно преразглеждаме в момента, също ще предоставим на
земеделските стопани възможността да използват продуктите си, за да предават по-добре
информацията за работата, която вършат, както и за всички елементи, които трябва да се
вземат предвид, включително въпросите, свързани с биологичното разнообразие. Това се
отнася, по-специално, до разглеждането на различните системи за селскостопанско
производство, тъй като наличието на това многообразие от системи за селскостопанско
производство означава, че можем също така да започнем да разглеждаме въпросите, свързани
с околната среда и биоразнообразието. Що се отнася до общата селскостопанска политика,
поддържането на многообразие от системи за производство и прекият контакт между
земеделските стопани, производителните и потребителите е още един начин за земеделските
стопани да предоставят по-добри сведения, чрез продуктите, които продават, за всички
условия, които трябва да спазват.

Вече се използват и други методи. Връзките между селскостопанското производство и
селския туризъм са друг начин за предоставяне на информация от страна на земеделските
стопани за всичко, което правят, за да поддържат земята и ландшафта чрез плодотворния
труд, който полагат. Смятам, че всички тези инструменти, които са налице в рамките на
общата селскостопанска политика и които могат да бъдат подсилени в бъдеще, могат да се
използват по-добре от земеделските стопани за предаване на информация за усилията, които
полагат.

Сега ще премина към другия въпрос. Според мен правилата и разпоредбите относно околната
среда или дейностите, които земеделският стопанин извършва, за да се съобрази с доброто
управление на природните ресурси, не се различават от икономическите и социалните
въпроси.

В предложенията, които ще направим и за които ще говорим след 17 ноември, идеята е не
само да се измести центъра на вниманието от икономическия и социалния аспект към
екологичния аспект, а екологичният аспект да се интегрира още повече в начина на мислене
на земеделския стопанин, така че, надявам се, в бъдеще действително да можем да говорим
за конкурентоспособно селско стопанство. Земеделските стопани трябва да се конкурират
от икономическа и екологична гледна точка, или с други думи, по отношение на начина,
по който управляват природните си ресурси, почвите и водите, с които работят, като
същевременно се отчитат социалните аспекти, свързани със създаването и поддържането
на заетост в селските райони.

Мога да ви уверя, че като наблягаме на екологичния аспект, или по-скоро на доброто
управление на природните ресурси в рамките на общата селскостопанска политика, няма
да компрометираме способността на земеделския стопанин да бъде икономически
конкурентоспособен, като отчитаме социалните аспекти.

Когато внесем документите, ще мога да ви го докажа с конкретни примери, включени в
предложенията, които ще разработим.

Председател.    – Въпрос 37, зададен от Nikolaos Chountis (H-0483/10)

Относно: Гаранционен фонд за МСП за гръцките селскостопански работници и рибари

С решение на гръцкото Министерство на аграрното развитие и храните е създаден и от
септември 2010 г. се прилага селскостопански гаранционен фонд за МСП (Гаранционен
фонд за малки и микро предприятия), аналогичен на фонда, финансиращ промишлени и
търговски малки и микро предприятия. Съгласно изявление на министерството, фондът
покрива субсидиране на лихвения процент и гарантиране на капитал на обща стойност
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100.000.000 евро за селското стопанство и 50.000.000 евро за риболова. Като се вземе
предвид, че едно такова действие ще даде на селскостопанските работници и рибарите
възможността да намалят стойността на инвестициите си и размера на капиталовото си
участие в настоящия труден за икономиката момент, въпросът към Европейската комисия
е следният: Информирана ли е от гръцкото правителство за този план за действие? А) Ако
да, финансира ли се това действие? Какъв е размерът на финансирането? При какви
предпоставки евентуалните бенефициери биха могли да се възползват от програмата? Б)
Ако не, счита ли, че подобно действие би било полезно да се включи в националната
стратегическа референтна рамка (НСРР)? Ще постави ли въпроса на вниманието на гръцкото
правителство?

Дачиан Чолош,    член на Комисията. – (FR) Програмата за развитие на селските райони
в Гърция за периода 2007-2013 г., която се съфинансира от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони, не съдържа гаранционен фонд за малки и микро-предприятия
в сегашния си вид.

Гръцките органи не са изпратили искане до Генерална дирекция „Земеделие“ на Комисията
за промяна на програмата, така че да включва такъв гаранционен фонд.

Важно е да се подчертае, че в съответствие с принципа на субсидиарността, държавите-членки
са тези, които предлагат съдържанието на мерките, включени в програмата за развитие на
селските райони, съгласно Регламента за развитието на селските райони.

Съгласно член 19 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР),
програмите за развитие на селските райони могат да се прегледат повторно по молба на
държавата-членка след одобрението на Комитета за мониторинг и след разглеждане и
одобрение от страна на Комисията.

По отношение, на риболовния сектор в Гърция, националните органи информираха
Комисията за намерението си да създадат нов инструмент, за да подпомогнат малките
предприятия в риболовния сектор. Според гръцките власти, този инструмент ще се управлява
в рамките на вече създадена финансова система.

Освен това, гръцките органи информираха Комисията относно намерението си да
съфинансират този инструмент чрез оперативната програма за риболовния сектор в Гърция
за периода 2007-2013 г.

Като се има предвид, че съществува план за въвеждането на финансови инструменти в
оперативната програма за риболова, Комисията подкрепя създаването на такива финансови
инструменти с цел съставяне на ключови мерки за оперативната програма, при условие че
те са съобразени със законовите разпоредби в тази област, и по-специално с членове 34 и
37 на Регламент (ЕО) № 498/2007.

Общата сума, с която Европейският фонд за рибарство ще участва в този инструмент, може
да възлезе на 35 млн. евро. Комитетът за мониторинг на гореспоменатата оперативна
програма ще определи критериите за избор на бенефициера на тези средства.

Гръцките органи подготвят окончателния вариант на плана за действие, който ще включва
и условията за функционирането на финансовия инструмент. Комисията очаква, че този
финансов инструмент, който ще бъде подпомогнат чрез съфинансиране от Европейският
фонд за рибарство, ще започне да функционира преди края на 2010 г.

19-10-2010Разисквания на Европейския съюз -BG182



Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Г-н член на Комисията, отговорът Ви беше доста
изчерпателен и аз Ви благодаря. Имам един допълнителен въпрос: дали гръцкото
правителство специално е направило това предложение – Вие разяснихте определени аспекти
на въпроса – и дали това което казахте – тук имам предвид дали това ще се отнася за периода
от 2010 г. нататък – зависи от навременното внасяне на молбата от страна на гръцкото
правителство, за да могат да бъдат съфинансирани елементите, които споменахте?

Дачиан Чолош,    член на Комисията. – (FR) За да стане ясно, въпросът има два аспекта:
единият е свързан със селскостопанския сектор, с малките и микро-предприятията в него,
а другият е ориентиран към рибарския сектор.

Това, което имам предвид в отговора си, е, че гръцките органи не са внесли молба за такъв
инструмент за малките и микро-предприятията в селскостопанския сектор, въпреки че са
внесли такава за рибарския сектор. След като има молба от гръцкото правителство,
инструментът, засягащ рибарството, може да бъде подготвен до края на 2010 г. Що се
отнася до селскостопанския сектор, не съм в състояние да Ви дам никаква друга информация,
тъй като гръцкото правителство все още не е отправило никакво искане. Обясних Ви, че
това беше решение на правителството. Правителството може да направи такова предложение,
в случай че гръцкия комитет за наблюдение реши да внесе изменение в програмата за
развитие на селските райони.

До този момент обаче не сме получили такова предложение относно селскостопанския
сектор.

Председател.    – Въпрос 40, зададен от Seán Kelly (H-0458/10)

Относно: Аквакултурите в ЕС

Устойчивите и конкурентоспособни аквакултури в ЕС предлагат възможност за задоволяване
на голямото и нарастващо търсене на хранителни морски продукти в ЕС, като по този начин
се намалява изчерпването на дивите запаси и равнището на вноса от трети държави, който
често достига ЕС след изминаването на хиляди километри.

Аквакултурите понастоящем представляват 20% от цялото производство на риба в ЕС, на
стойност която е почти непроменена от 2000 г. насам. Съществува обаче спад в
производството на мекотели/черупчести организми.

Като се имат предвид въпросите, свързани с възможността за проследяване, качеството и
емисиите въглероден диоксид, които съпътстват вноса на големи количества мекотели от
отдалечени трети държави, може ли Комисията да очертае как възнамерява да насърчава
аквакултурите в ЕС, като обърне специално внимание на сектора на мекотелите/черупчестите
организми?

Мария Даманаки,    член на Комисията. – (EN) Секторът на аквакултурите в Европейския
съюз е сред водещите отрасли по отношение на устойчивото развитие. Комисията и аз трябва
да признаем, че секторът на аквакултурите заслужава по-голямо признание заради своите
предимства и достойнства. Затова Комисията прие съобщение озаглавено „Изграждане на
устойчиво бъдеще за аквакултурите“, в което са набелязани три стратегически цели, които
публичните органи трябва да преследват: повишаване на конкурентоспособността на сектора
на аквакултурите; поддържане на неговата устойчивост; и подобряване на управлението
му.
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В това съобщение Комисията определя редица мерки, които следва да се предприемат от
публичните органи на всички равнища – на ЕС, национално и регионално – за да се реагира
на предизвикателствата, пред които е изправен секторът.

В подкрепа на устойчивото развитие на европейските аквакултури, включително на
отглеждането на черупчести мекотели, ЕС разполага с действащо всеобхватно законодателство
в областта на здравето на животните и безопасността на храните. Ние сме много активни
на международно равнище в утвърждаването на стандарти за здравето на животните и
безопасността на храните, засягащи продукти от аквакултури, включително черупчести
мекотели, които са крайно необходими за международната търговия.

Комисията създаде и референтна лаборатория на ЕС за болести по мекотелите, която
ежегодно получава финансова подкрепа, за да осигурява координацията на националните
лаборатории в държавите-членки и за да предоставя научна помощ на Комисията.

Комисията, заедно със заинтересованите държави-членки, също така следи отблизо
необичайната смъртност, която се наблюдава при стридите през последните няколко години,
и предприема мерки за установяване на контрол над вируса, за който се счита, че е свързан
с тази смъртност.

Що се отнася до цялостната стратегия за аквакултурите в ЕС, Комисията би желала, също
така, да припомни разискването, проведено в Парламента през юни 2010 г. въз основа на
доклада, изготвен от г-н Guido Milana. Комисията високо цени подкрепата на Парламента
за устойчивите аквакултури и за това, че им обърна по-голямо внимание.

Комисията счита, че дейностите, свързани с устойчивите аквакултури, следва да се подкрепят
адекватно чрез общата политика за рибарство и че този аспект трябва да се разгледа в рамките
на реформата на общата политика за рибарство.

Комисията е убедена в необходимостта да оказва съдействие на сектора да се организира
по-ефективно. По-специално, искаме да укрепим организациите на производителите и
междубраншовите организации, за да се обвържат по-добре прогнозите за производството
с потребностите на пазара и да се гарантира по-висока стойност на техните продукти чрез
маркетинг и етикетиране.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Благодаря Ви, г-жо член на Комисията, за обстойния Ви отговор.
Във връзка с него искам само да отбележа, че едно неотдавнашно разследване в Ирландия
показа, че голяма част от рибата, която се внася е погрешно етикетирана, така че хората,
които смятат, че ядат треска, в действителност ядат различна риба. Искам само да попитам
дали Комисията е наясно с това. Какво може да се направи, ако изобщо може да се направи
нещо, в краткосрочен план, освен да създадем наши собствени аквакултури, което е много,
много важно. Ще съм Ви признателен, ако ми отговорите.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (EN) Г-н председател, с радост отбелязвам, въз основа
на отговора на г-жа Даманаки, че аквакултурите ще играят важна роля в новата обща
политика за рибарство.

Искам само да обърна внимание на члена на Комисията, че има огромни възможности за
разкриване на работни места във връзка с развитието на аквакултурите, по-специално в
областите с много висок процент на безработица. Считам, че Комисията може да изиграе
важна роля. Тя може да поеме инициативата да запознае държавите-членки с идеите на
члена на Комисията и да им подскаже, че макар да не можем да правим компромиси с
качеството на храните, определено следва да се погрижим във всяка страна с аквакултурите
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да се занимава една структура, вместо те да са част от дейността на различни отдели и
агенции.

Мария Даманаки,    член на Комисията. – (EN) Съгласна съм с г-н Gallagher, че секторът
на аквакултурите ни предлага огромни възможности. Действително можем да разкрием
много работни места. Затова планираме отделен раздел за аквакултурите в нашата обща
политика за рибарството. Бих искала също така да спомена, че ще осигурим специално
финансиране. Това е най-важното.

Искам също така да информирам г-н Kelly, че сме наясно с тези проблеми и съм съгласна с
него, че трябва да свършим още доста неща във връзка с проследяемостта на нашите продукти.
Ето защо имаме раздел за етикетирането в реформата на нашата обща политика за
рибарството. Комисията се стреми да осигури равни условия в целия свят за нашето рибарство
и за рибарството, което произвежда продуктите, които сме длъжни да внасяме.

Председател.    – Въпрос 41, зададен от Ioannis A. Tsoukalas (H-0459/10)

Относно: Използване на средствата от Европейския фонд за рибарство

Като се има предвид фактът, че в края на всяка година Комисията трябва да представя доклад
относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 (4)  за Европейския фонд за рибарство
и като се има предвид неотдавна разразилата се финансова криза, с която се сблъскаха редица
държави-членки, които зависят в голяма степен от сектора рибарство, въпросът към
Комисията е следният:

Как оценява прилагането на регламента до настоящия момент? Кои държави-членки счита,
че биха могли да дадат пример за най-добри практики?

Счита ли, че държавите-членки са се възползвали в достатъчна степен от функционирането
на ЕФР? Как оценява постигането на целите на ЕФР от началото на неговото функциониране
през 2007 г. и какви корекции в неговото функциониране счита за необходими?

Как оценява досегашното изпълнение на Гръцкия национален стратегически план за развитие
на рибното стопанство? Каква е степента на изпълнение на дейностите и на усвояване на
съответните средства?

Мария Даманаки,    член на Комисията. – (EN) Бих искала да благодаря на г-н Tsoukalas
за въпроса, защото това е наистина много важен проблем за нас и трябва ясно и открито да
заявя, че практическата реализация на Европейския фонд за рибарство все още не е
достигнала необходимата „пътна скорост“. Не сме удовлетворени от нея.

Сертифицираните междинни плащания, отчетени от държавите-членки пред Комисията,
възлизат на 5% от общия размер на средствата, заделени за ЕФР. Но данните от годишните
отчети, които получихме неотдавна от държавите-членки, показват, че до края на 2009 г.
са сключени договори за финансиране на конкретни проекти на обща стойност 18,2% от
средствата, заделени за ЕФР. Това е обнадеждаващо.

Важното е, че тези цифри включват не само премии по Ос 1, но и по други оси. Само Ос 4
„Устойчиво развитие на риболовните зони“ изостава, за съжаление, заради задължителния
дълъг процес на практическо изграждане на партньорства.

(4) ОВ L 223, 15.8.2006, стр. 1
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Сред причините за това положение са: първо, късното приемане на регламента за ЕФР; второ,
забавеното приемане на оперативните програми, някои от които бяха одобрени през втората
половина на 2008 г.; трето, проблемите със създаването на системите за управление и
контрол, чието одобрение е предварително условие за отчитане на плащанията пред
Комисията и, четвърто, последиците от финансовата и икономическа криза за сектора на
рибарството.

На този етап от изпълнението е твърде рано да се каже дали ЕФР е постигнал целите си. Ще
разполагаме с повече информация, когато бъде представена междинната оценка, планирана
за края на 2011 г.

Трудно е също така да се посочат добрите практики в това отношение, тъй като има големи
разлики в размера на средствата, които държавите-членки следва да изразходват, и тези
средства са разпределени по оси по различни начини, което се отразява на степента на
усвояване. Например средствата по Ос 1, „Мерки за приспособяване на риболовния флот
на Общността“, се усвояват много лесно. При другите не е толкова лесно.

На срещата на генералните директори, организирана от белгийското председателство през
септември тази година като средство за справяне с проблемите по усвояването на средствата,
и по-специално с проблема относно достъпа до капитал, Комисията препоръча техники на
финансов инженеринг като използването на фасилитатори или опростяването на процедурите
и формулярите за кандидатстване.

На следващото заседание на Комитета на ЕФР ще бъдат направени презентации за
използването на тези възможности. Изпълнението на гръцката оперативна програма за
периода 2007-2013 г. се забавя. Казвам го със съжаление, но там наистина има закъснение.

До 15 септември 2010 г. действителните плащания възлизаха едва на 5 000 600 евро, което
съставлява 2% от общия размер на средствата, заделени по линия на ЕФР. Два процента са
много малка сума. Това незадоволително положение се дължи предимно на проблеми със
създаването на системата за управление и контрол и на забавеното начало на ключови мерки
по оперативната програма.

Финансовата криза също е причина за някои забавяния, по специално на мерките по Ос 2.

В момента Комисията изготвя годишния си доклад относно изпълнението на дейността на
ЕФР през 2009 г., който ще предостави допълнителна информация и общи факти във връзка
с въпроса, поставен от уважаемия колега.

Ioannis A. Tsoukalas (PPE).   – (EL) Благодаря Ви, г-жо член на Комисията, за
изчерпателния отговор. Бих искал да се възползвам от тази възможност, тъй като споменахте
ужасното състояние на икономиката и евентуалния неуспех в извеждането на Европейския
фонд за рибарство до необходимото равнище, да попитам дали пълната забрана на риболовни
приспособления като корабен гриб би попаднала в приложното поле на разпоредбата за
компенсиране на рибарите, загубили работата си, или дали, в съответствие с регламента,
двугодишното изключение от правилата на Европейския фонд за рибарство може да се
удължи, за да се запазят жизненоважните социални условия.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Във въпроса, който Ви беше зададен, се питаше кои
държави-членки могат да послужат като пример за най-добра практика, а аз се питам и кои
държави-членки могат да послужат като пример за най-лоша практика. Имате ли право да
оповестите и евентуално да обясните причините за разликите между най-добрите и най
лошите?
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Мария Даманаки,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, най-напред, за да отговоря
на г-н Kelly, бих искала да кажа, че като цяло за страните, които имат по-добра система за
контрол на съответствието и разполагат с всички инструменти, е по-лесно да усвояват
средствата. Това е общото правило. По принцип трябва да призная, че средиземноморските
страни – южните страни – имат по-големи проблеми.

С особен проблем се сблъсква Гърция. Трябва да сме напълно сигурни, че можем да помогнем
на всички, за да се постигне по-добро усвояване. Планираме да положим усилия за
опростяване на правилата за усвояване. Затова в рамките на реформата на нашата обща
политика за рибарството ще включим схема за финансиране, чиито средства ще се усвояват
много по-лесно от държавите-членки.

По отношение на въпроса на г-н Tsoukalas за Средиземноморския регламент, решихме, че
този регламент трябва да бъде приложен. Трябваше да въведем този регламент от 1 юни и
сега няма връщане назад. За да внесем изменения в регламента, ще са ни необходими две
или три години без никаква система за контрол и съответствие, затова ще въведем този
регламент.

Вече установих сътрудничество с гръцките органи. Обясних им, че трябва да въведат този
регламент без по-нататъшно забавяне. Това означава, разбира се, че всички разпоредби
относно специалните приспособления, които са много вредни за околната среда, трябва да
се изпълнят. Това означава също така, че ще изчерпим запасите на нашия фонд до възможния
предел, за да им осигурим финансиране, така че да получат компенсации. Ето какво бих
искала да кажа по отношение на корабния гриб, траулерите и всички видове приспособления:
те трябва да ни послужат като добър пример за съответствие с изискванията. Ще направим
всичко по силите си, за да изразходим запасите си от средства за финансиране, така че да
им осигурим възможност да разполагат с по-добри приспособления и да подобрят
възможностите си за подбор на своите приспособления.

Председател.   – Въпросите, които поради липса на време не получиха отговор, ще получат
писмен отговор (вж. приложението).

Времето за въпроси приключи.

(Заседанието, прекъснато в 20,30 ч., се възобновява в 21,00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: ROBERTA ANGELILLI
Заместник-председател

15. Борба със забавяне на плащане по търговските сделки (разискване)

Председател.   – Следващата точка е докладът на г-жа Weiler, от името на комисията по
вътрешния пазар и защита на потребителите, относно предложението за директива на
Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащане по търговските
сделки (преработен текст) (COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD)
(A7-0136/2010).

Barbara Weiler,    докладчик. – (DE) Г-жо председател, г-н действащ председател на Съвета,
г-н член на Комисията, госпожи и господа, бих искала да благодаря на екипа от докладчици
в сянка от комисията по правни въпроси, комисията по промишленост, изследвания и
енергетика, на моите колеги и на всички, които допринесоха за този блестящ резултат. Без
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конструктивното и лоялно сътрудничество с Комисията и с белгийското председателство
определено не бихме постигнали такъв резултат.

Както можете да си представите, като докладчик съм изключително удовлетворена от
резултата, на първо място, защото направихме значителни подобрения по отношение на
старата директива и, второ, защото въведохме нови начини за насърчаване на по-добри
практики по отношение на плащанията. Постигнахме целта. Е, бих предпочела да кажа, че
е зададена посоката към подобряване на ликвидността на МСП, малките и средните
предприятия, и за гарантиране на инвестициите в нови продукти, нови работни места и
нови процеси.

Защо беше необходимо да подобрим тази директива? Законодателството от 2000 г. нямаше
задължителен характер и не беше особено ефективно. През последните години практиките
по отношение на плащанията в почти всички държави-членки се влошиха и това се случи
дори преди финансово-икономическата криза. За реформата настояваха и малките
предприятия, които изразиха желанията си в рамките на Законодателния акт за малкия
бизнес (Small Business Act). Те настояваха практиките по отношение на плащанията в
Европа да бъдат организирани по-ефективно.

Що се отнася до резултатите, мога да кажа, че, първо – проправихме нова пътека. Имаме
строги правила. По принцип следва фактурите да бъдат плащани в срок от 30 дни с малки
изключения, които следва да бъдат обосновани. Въвеждаме по-висока лихва за забавяне за
плащане от 8%. Определихме разноските по събирането да възлизат на напълно
небюрократичен фиксиран размер от 40 евро и направихме по-лесно получаването на
правна защита за малките предприятия.

Вторият аспект от новата насока все пак са положителните стимули и новите инструменти,
като например списъците на клиенти с добри практики по отношение на плащанията,
по-добрата информация, която се предоставя на малките предприятия във връзка с правата
им, разсрочено плащане и насърчаването на механизмите за алтернативно разрешаване на
спорове.

Това законодателство е също така част от подхода на „по-добро регулиране“ и то ще се
прилага и спрямо институциите на Европейския съюз. Особено се гордеем с това, защото –
както съм убедена, че можете да си представите – не всеки го прие с ентусиазъм.

Разбира се, имаше и няколко конфликта и бих искала да спомена някои от тях. Първо, още
в самото начало имаше съществени различия и разминавания в становищата в Парламента.
Самият факт, че има 100 изменения, показва, че първо в Парламента трябваше заедно да се
преборим и за това. Комисията определено не винаги беше удовлетворена от нашите усилия,
включително от разширяването на обхвата до равнище между предприятия, но считам, че
като цяло постигнахме добър резултат.

Проблемите създаваше Съветът. Буди съжаление фактът, че Съветът не винаги изпълняваше
целта си да подпомага малките предприятия. Особено съжаление буди фактът, че това се
случва в относително богатите и добре структурирани държави като Германия и Австрия.

Що се отнася до професионалните организации, мога единствено да кажа, че те бяха
конструктивни, макар съвсем естествено не винаги да приемахме или да нямахме възможност
да приемем техните становища.

В обобщение ще кажа, че като следващи стъпки след утрешното гласуване очакваме Съветът
окончателно да гласува положително и след това държавите-членки да могат да приложат

19-10-2010Разисквания на Европейския съюз -BG188



това законодателство. Не очакваме прилагането му да отнеме две години. Вместо това
очакваме държавите-членки да започнат да го транспонират в националното си
законодателство още през януари следващата година.

Антонио Таяни,    член на Комисията. – (IT) Г-жо председател, считам, че с това разискване
приключва важен период на работа. Комисията, Парламентът и Съветът взеха решение да
се обединят и да дадат конкретен отговор на малките и средните предприятия (МСП) като
приложат част от Законодателния акт за малкия бизнес. Изразявам надеждата си, че утре
ще бъде приета директива, която ще даде възможност на голям брой МСП в Европейския
съюз да си отдъхнат.

Броят на неплатените фактури бележи увеличение от доста време насам: миналата година
имаше увеличение от 8%, а към днешна дата лошите задължения възлизат на 300 млрд. евро.
Този проблем създава изключителни трудности за МСП. Те често са изправени пред опасност
от прекратяване на дейността си, защото не могат да оцелеят, поради това, че големи
дружества, и по-специално държавни органи, не изпълняват ангажиментите си. Считам, че
институциите на Съюза са готови да дадат отговор, който е в полза на икономиката на
Европейския съюз. След като бъде приложено изцяло законодателството, което ще приемем,
приблизително 180 млн. евро ще влязат отново в обращение, което означава стимулиране
на растеж и на инициативи за иновации в полза на МСП.

Както ви е известно, достъпът до кредити е от основно значение за развитието и за
повишаването на конкурентоспособността на нашите предприятия. Ето защо считам, че
решението за подкрепа на тази директива, предложена от Комисията, е от изключителна
важност за икономиката ни, защото тя най-сетне откликва на милиони европейски
предприятия и дава надежда на работниците, които имат работа благодарение на
съществуването на такива предприятия, които представляват гръбнака на нашата икономика.

Бих искал да благодаря на белгийското председателство за неговата важна роля при
посредничеството и също така да благодаря на всички членове на Европейския парламент,
които работиха усърдно през този етап – на първо място, на г-жа Weiler, г-н Baldassarre и
г-н De Angelis, както и на всички докладчици в сянка, които направиха възможно
намирането на положително решение.

Считам, че чрез хармонизирането на сроковете за плащане за публичните организации,
които ще трябва да плащат фактурите си в срок от 30 дни, ще насочим значителен
допълнителен паричен поток към дружествата. Тези правила също така ще дадат силен
стимул за актуализиране на методите на управление на онези държавни органи, които
забавят плащанията си. Всъщност когато публична организация получава стоки или услуги,
тя вече е предвидила средства за тези разходи в своя бюджет. Следователно не би трябвало
да изпитва трудности да заплаща своевременно задълженията си към своите кредитори.
Следва да се подчертае също така, че по-кратките срокове за плащане ще доведат до
спестявания за държавните органи.

Друг важен аспект в споразумението е, че самите предприятия ще трябва да плащат фактурите
си в срок от 60 дни, освен ако не е уговорено друго между страните при условия, които не
са в ущърб на кредитора.

В заключение трябва да подчертая, че държавите-членки остават свободни да решат дали
да запазят, или да приемат разпоредби, които са по-благоприятни към кредитора, отколкото
това се изисква съгласно директивата. Вследствие на това настоящият законодателен документ
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не пречи на държавите-членки да приемат по-кратки срокове за плащане или по-строги
санкции.

Г-жо председател, уважаеми колеги, тази нова директива показва решимостта на Съюза да
даде на европейските предприятия, и по-специално на МСП, решителен стимул за
преодоляване на икономическата криза, по отношение на която Комисията възнамерява
да предприеме набор от действия. Току-що внесохме съобщението относно иновациите и
следващата седмица ще можем да внесем и съобщението относно новата промишлена
политика, а иновациите и промишлената политика не могат да бъдат осъществени на
практика, без да има достъп до кредити.

Утре Парламентът, след съгласуване с председателството на Съвета и Европейската комисия,
ще даде ясен отговор на тези очаквания.

Francesco De Angelis,    докладчик по становището на комисията по промишленост,
изследвания и енергетика. – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, бих искал да благодаря
на г-жа Weiler за отличната й работа. С тази разпоредба Европа слага край на процедура,
която създаде огромни трудности за множество малки и средни предприятия (МСП).
Парламентът предприема действия да защити МСП – предприятията, които са най-уязвими
и са изложени в най-голяма степен на кризата – от проблемите на ликвидността и достъпа
до кредити. Сегашната практика на забавяне на плащания тласка множество малки
предприятия към фалит, което оказва негативно въздействие върху заетостта.

Това прави тази разпоредба толкова важна: тя определя максимален срок за плащане от
60 дни, увеличава лихвата за забавяне на плащане на 8% и забранява договорни клаузи,
които са несправедливи по отношение на кредитора. С други думи, тя постановява конкретни
срокове, стимули и което е най-важното не прави никакви изключения. Това са мерки,
предназначени да защитят МСП, да стимулират нашата икономическа и производствена
мрежа и да стимулират заетостта.

Сега е ред на държавите-членки да предприемат бързи и ефективни мерки, чрез които да
приложат директивата, което потвърждава, че Европа я има, от нея има смисъл и че тя може
да предприема реални действия.

Raffaele Baldassarre,    докладчик по становището на комисията по правни въпроси. –
(IT) Г-жо председател, г-н Таяни, г-жо Weiler, госпожи и господа, изразявам изключителното
си задоволство и гордост от това, че имам принос за приемането на тази директива от името
на комисията по правни въпроси. Това е жизненоважна антициклична мярка, която
осигурява съвсем реална подкрепа на дружествата, по-специално на малките и средните
предприятия (МСП), като определя конкретни срокове за плащане и съответни санкции,
които да насърчат плащането в срок както от страна на държавните органи, така и от страна
на частните предприятия в Европейския съюз. Ако всеки, за който е приложима тази
директива, заплати задълженията си навреме, в европейската икономика ще се влеят парични
средства на стойност 300 млрд. евро.

Пазарът ни не може да бъде общ и конкуренцията ни не може да бъде лоялна, докато не
бъдат прилагани еднакви правила за всички. Това са мотивите за тази нова директива относно
борбата със забавяне на плащане: тя принуждава държавните органи да бъдат по-ефективни
и по-действени в работата си и спомага вътрешният пазар и свободната конкуренция да се
развиват равномерно, което е от полза за МСП.
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Парламентът успя да даде значителен принос за успешния резултат, като преодоля всички
опити за натиск и разделение в името на общото благо на хората и на европейската
производствена система.

Małgorzata Handzlik,    от името на групата PPE. – (PL) Г-н член на Комисията, уважаеми
колеги, изразявам задоволството си, че днес можем да завършим обсъждането, което водим
в последните месеци. Всички, които участваха в работата по директивата, знаят, че
постигането на съгласие не беше лесно, макар всички страни да бяха наясно с важността
на проблема.

Считам, че мерките, които ще гласуваме утре, са добра новина за предприятията, и
по-специално за малките и средните предприятия, които ще могат да получат плащанията
по фактурите си много по-бързо. Мащабът на проблема със забавянето на плащане не е
еднакъв във всички държави-членки. Все пак следва да не забравяме, че предприятията
работят на общия европейски пазар и често извършват дейността си в различни
държави-членки. Предприятията следва да имат гаранции, че фактурите им ще бъдат платени
навреме, независимо дали се намират в Полша, Испания, Франция или Малта.

Госпожи и господа, днес един журналист ме попита дали директивата е достатъчно
категорична и какви са основните инструменти, предвидени в нея, които ще променят
поведението на пазара. Е, считам, че категоричността й се заключава в максималния и не
подлежащ на удължаване 60-дневен срок за плащане за държавните органи. От
изключително важно значение е предприятията да бъдат запознати с основните инструменти
на директивата. Трябва да знаят, че имат право на обезщетение за разноските по събирането
на дължимите суми, че сроковете за плащане са по-къси и че договорни клаузи, които не
предвиждат лихва за забавяне на плащане, не предвиждат обезщетение или съдържат
неоправдано дълги срокове за плащане са просто несправедливи. Единствено по този начин
предприятия ще могат да се възползват от разпоредбите на директивата и ще могат да
изискват спазване на сроковете за плащане и на останалите права, които имат. Защото
забавянето на плащане следва да бъде изключение, а не правило. Според мен директивата
представлява ясен сигнал от европейските институции, че именно това е правилният начин
на работа. Искам да благодаря на всички за сътрудничеството и вниманието.

Bernadette Vergnaud,    от името на групата S&D. – (FR) Г-жо председател, госпожи и
господа, първо искам да поздравя нашия докладчик, г-жа Weiler, за нейната работа и
забележителния компромис, постигнат със Съвета, тъй като първоначалното предложение
на Комисията имаше съществени недостатъци.

Искам да се върна към четири важни неща, които се постигат чрез тази директива.

Първо, изразявам удовлетворението си, че тя предвижда гаранция за равно третиране на
обществения и частния сектор. Комисията очакваше по-тежки санкции за публичния сектор,
въпреки че той работи в името на общия интерес. Това беше резултатът от непознаването
на реалното състояние на публичните средства на държавите-членки и можеше да доведе
до неблагоприятни конкурентни условия за държавните дружества.

Друга важна стъпка напред е удължаването на сроковете за плащане до 60 вместо до 30
дни за системата на здравеопазването, която има сложни бюджетни процедури, което
принуждава здравните заведения да се придържат към по-дълги срокове за плащане, за
което те не носят отговорност.

И още нещо във връзка с клаузите, свързани с плащанията. От основно значение беше да се
наложи забрана за договорни клаузи, представляващи злоупотреба, които засягат кредитори
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по договори между дружества, които са често срещани между голяма група и малки и средни
предприятия.

В заключение – и това е свързано най-вече с малките и средните предприятия, които са
най-тежко засегнати от забавянето на плащания – въвеждането на лихва от 8% в случай на
забавяне и обезщетение за разноските по събирането може да насърчи тези дружества да
предявят искове за обезщетение за вреди. До момента те често отказваха да го правят, поради
риск това да не окаже отрицателно въздействие.

Поради тази причина изразявам задоволството си, че ще имам възможност да гласувам по
този проект за директива, която, надявам се, ще представлява реален напредък към
жизнеспособни и стабилни европейски предприятия; напредък, който е необходим не само
за по-успешен вътрешен пазар, но и за по-справедлив такъв.

Jürgen Creutzmann,    от името на групата ALDE. – (DE) Г-жо председател, г-н Таяни,
госпожи и господа, утре Европейският парламент ще приеме директива относно борбата
със забавяне на плащане по търговските сделки, която ще има историческо значение. Това
е първата директива, която може да бъде обяснена само с три изречения: първо, по принцип
в бъдеще държавните органи ще трябва извършат плащане в срок от 30 дни, ако не са
договорени по-къси срокове и ако няма извънредни обстоятелства, които налагат плащането
да се извърши в срок до 60 дни. Второ, когато се договарят сроковете за плащане,
предприятията ще имат свобода да договорят срок до 60 дни, като срок от над 60 дни вече
няма да е разрешен, освен ако това не е изрично договорено и ако не е в сериозен ущърб на
кредитора. Трето, ако бъдат надвишени горепосочените срокове за плащане, без да е
необходима покана, се дължат разноските по събирането в размер на не по-малко от 40 евро
и може да се начислява лихва не по-малка от 8% над основния лихвен процент на
Европейската централна банка.

Тази директива до голяма степен ще помогне на малките и средните предприятия в Европа
да подобрят ликвидността си и вече да не трябва да са принудени да приемат толкова големи
кредити от банките. Длъжници със силно пазарно присъствие вече няма да могат да
принуждават малките и средните предприятия да предоставят по-дълги срокове за плащане,
което е положително развитие. Също така отделните държави-членки не само ще могат да
запазят по-къси срокове за плащане под формата, която се прилагаше и до момента;
предполагаме, че всъщност те ще се запазят, защото не можем да си представим, че
Директивата относно забавяне на плащане ще доведе до влошаване на практиките по
отношение на плащанията в държавите-членки.

Предприятията, които развиват дейност в Европа, знаят, че в бъдеще вземанията им ще бъдат
погасявани в срок от 60 дни. Това е важна стъпка към завършване на европейския вътрешен
пазар. Можем да се гордеем с приемането на това законодателство. То ще подпомогне
малките и средните предприятия и ще подкрепи европейския вътрешен пазар.

Malcolm Harbour,    от името на групата ECR. – (EN) Г-жо председател, от името на
моята политическа група и в качеството си на председател на комисията по вътрешния пазар
и защита на потребителите, искам, по-специално, да благодаря на г-жа Weiler като
докладчик, а така също и на многото колеги, които присъстват днес, за отличния пример
за екипна работа. Тук имам предвид също и Съвета и Комисията.

В момента много се говори за интелигентно регулиране и считам, че това е класически
пример за такова регулиране. На първо място, то е насочено към същината на проблемите,
които имат много малки предприятия в икономика, в която за тях съществуват много трудни
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условия в момента. Трябва да настояваме държавите-членки да приложат това предложение
възможно най-скоро.

Второ, Комисията правилно анализира проблемите и успехите на предишната директива и
тук искам да отбележа, че това беше първата директива, в която цялостно беше изпълнено
споразумението на координаторите на комисии да поканят Комисията да представи своята
цялостна оценка за въздействието. Разполагахме с много подробна оценка на въздействието,
която ясно посочи областите, в които беше необходима промяна.

Най-същественият аспект е въведеното изискване, че сега особено държавните органи трябва
да спазват стандартите, прилагани спрямо частния сектор, и не могат да злоупотребяват с
положението си спрямо малките доставчици благодарение на спазването на тези изисквания.
Това е съществено постижение, и по-специално искам да благодаря на белгийското
председателство – виждам, че тази вечер има негови представители – защото те устояха на
исканията на някои държави-членки, които се опитаха да се измъкнат от изискването за
60-дневен срок.

На белгийското председателство заявихме, че директивата ще се обезсмисли напълно, ако
това се допусне. От нея няма да има никаква полза, ако за държавните органи няма такова
изискване.

Считам, че това е добър пример за интелигентно регулиране, но ми позволете накрая да
споделя две окончателни наблюдения. Първо, трябва да приложим директивата правилно
и последователно във всяка държава-членка, и, второ, тя трябва да доведе до промяна на
културата, така че да стане неприемливо големите клиенти да експлоатират малките
предприятия, като забавят плащанията към тях. Считам, че тази директива ще постигне
именно това.

Oreste Rossi,    от името на групата EFD. – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа,
първо трябва да благодаря на г-н Таяни за неговото изявление, което напълно подкрепям.

Често пъти самите държавни органи са неизрядни платци и често те са причината иначе
стабилни дружества да изпитват затруднения и нарушават конкурентоспособността на
предприятията ни. По този начин държавните органи могат да предизвикат верижна реакция
със сериозни социални последици, която в крайна сметка може да рикошира обратно в
държавния орган, който е бил първопричината за тези вреди, чрез повишаване на цени,
разходи и следователно – на изразходваните средства.

С оглед на посоченото съвсем не е изненадващо, когато малко предприятие е принудено да
обяви фалит, поради липса на ликвидни активи, особено в периоди на икономическа криза
и рецесия като тази, която изпитваме в момента. Поради тази причина беше взето решение
да бъдат наложени строги санкции за такова забавяне на плащане. Новите параметри,
предвидени в приетия доклад, включват запазването на свободата на договаряне при
преговорите между частните предприятия, но въвежда времеви ограничения (30 + 30 дни);
постановяване на срок от 30 дни, в рамките на който държавните органи трябва да заплатят
на частните предприятия; и въвеждане на нови правила за големите корпорации – като
например онези, които извършват пощенски услуги, както и от енергийния и транспортния
сектор – които се конкурират с частните дружества, макар да са финансирани с публични
средства, като сега се третират равнопоставено с частните дружества и следователно трябва
да спазват правилата на частния пазар.
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Сега е ред на държавите-членки да приложат тази разпоредба възможно най-скоро с цел
да съживят дружествата, които и днес продължават да изпитват трудности, както беше
подчертано от г-н члена на Комисията и от няколко мои колеги.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Г-жо председател, госпожи и господа, предвид лавината от
дългове, която влияе негативно и възпрепятства унгарската икономика, следва категорично
да приветстваме регламент, който улеснява налагането на по-строга дисциплина по
отношение на плащанията и предвидимостта на финансовите процеси, като по този начин
допринася за подобряване на положението на финансовите оператори. От една страна,
внесените изменения придават по-голяма яснота на първоначалното предложение, което
е подобрение, и, от друга, в сравнение с първоначалните цели, отслабват възпиращите мерки,
които бяха залегнали в първоначалното предложение, по-специално, от страна на органите.
Дерогация от 30 дни е изрично забранена за случаите на държавни органи. Трябва за
приложим контекстуален регламент, който дава практическа възможност за този срок. Що
се отнася до санкциите, предприятията и органите трябва да бъдат третирани еднакво.
Основната цел е възстановяването на икономиката и плащането в срок, за да се подобри
финансовата стабилност на малките и средните предприятия. В предложението няма
разпоредби, които да способстват за това.

Злоупотребявайки със своя значителен пазарен дял и господстващо положение, големите
многонационални дружества принуждават вътрешните си партньори да сключват договори,
които предвиждат срокове за плащане от 90 или 120 дни, като евентуално могат да бъдат
наложени санкции, ако тези срокове не бъдат спазени. Все пак, уязвимият доставчик не се
осмелява да приложи санкциите, дори когато законът му дава категорично право на това,
от страх, че ще загуби поръчки. За да се избегне това, трябва за всеки случай да имаме
законодателни разпоредби, които да предвиждат задължителни санкции за забавяне на
плащане, като да бъдат налагани глоби дори на кредитора, когато такива санкции не се
начисляват. Благодаря ви много за вниманието.

Andreas Schwab (PPE).   – (DE) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и
господа, разбира се, напълно нормално е в Европейския парламент изказванията да започват
благодарности към нашите колеги, но в случая на тази директива, считам, че е настина
подходящо в началото да изкажа благодарности. Първо, искам да благодаря на члена на
Комисията Таяни, който – както рядко се случва – успя да отговори на исканията и на
основателните опасения на Парламента чрез своята работа в Комисията с изненадваща
готовност. Това наистина е много положително събитие в сътрудничеството между Съвета,
Комисията и Парламента. Във връзка с това мога само да подкрепя вече казаното по този
въпрос: това е интелигентно регулиране и ни предоставя много възможности.

Все пак считам, че в Европейския парламент успяхме също така да се преборим директивата
да постигне именно този резултат в Съвета, който вече беше оценен от колегите като
положителен. Между комисията по правни въпроси и комисията по вътрешния пазар и
защита на потребителите следвахме обща съвместна стратегия. Работихме заедно,
включително въпреки разделението на групи, и трябва да кажа, че като представител на
Европейската народна партия (Християндемократи) искам не само да благодаря, но и да
изкажа уважението си към докладчика, г-жа Weiler, във връзка с факта, че – макар в началото
тя да представи различно съдържание – като докладчик за Парламента, тя в крайна сметка
представи гласуването, становището на мнозинството в комисията, по един много задълбочен
и категоричен начин. Без това, този успех би бил невъзможен, въпреки мащабната работа
на докладчиците в сянка.
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В заключение бих искал да посоча един аспект. Има една област, която към момента сме
разисквали само бегло и това са тези 40 евро, които ще могат в бъдеще да бъдат начислявани
като фиксирана сума в случай на забавяне на плащане. Считам, че когато тази мярка бъде
приложена в държавите-членки, когато потребителите се запознаят с нея, ще се наложи да
даваме доста разяснения, защото при съвсем обичайните доставки на стоки 40 евро всъщност
са доста добро средство за предотвратяване на такова забавяне на плащане в Европа. Считам,
че Комисията и държавите-членки все пак ще трябва да използват влиянието си върху
общественото мнение, за да могат потребителите да разберат защо това е необходимо в
интерес на малките и средните предприятия в Европа.

Alan Kelly (S&D).   – (EN) Г-жо председател, искам да благодаря на г-н члена на Комисията
за отличните коментари, които направи по-рано. Това е отлично законодателство, и
по-специално искам да поздравя моята колега, Barbara Weiler, за начина, по който се справи
със задачата. Това е безупречен доклад и пример за доброто законодателство, което можем
да създаваме. То ще осигури по-добри парични постъпления в нашите икономики и
следователно е добре за предприятията, малките предприятия и за обществото като цяло.
Нещо повече, то ще ни помогне да решим големия проблем, пред който в момента сме
изправени всички, а именно осигуряването на работни места.

Тази директива ще осигури ясни принципи, които да бъдат възприети на пазарите и в
държавите-членки и според които вече няма да бъде допускано забавяне на плащане. Това
следва да подобри ликвидността. Дружествата, които получават навреме дължимите към
тях плащания, е по-вероятно да получат кредит, да разширят дейността си и да генерират
и създават работни места. Също така ми е известно от неотдавнашните дела за
несъстоятелност в моята родина Ирландия, и по-специално в строителния сектор, че често
пъти забавянето на плащане в крайна сметка се превръща в лоши кредити и поставя нашите
дружества на ръба на фалита. Това се случи на дружество, което ми е много близко и това
доведе до масови уволнения.

Приветствам също така разпоредбата относно списъците на добрите платци. Считам, че това
е добра идея. Тя възнаграждава добрата практика и създава стимули.

Да не забравяме земеделските стопани. Те са ощетявани от неизвършени навреме плащания
от преработватели и супермаркети. Многонационалните дружества печелят до момента.
Очакванията са, че тези закони ще им осигурят по силна позиция при воденето на преговори,
така че и тази уязвима група от веригата на предлагането на храни да бъде по-добре защитена.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) В началото считам, че трябва да благодаря на докладчика,
г-жа Weiler, за добрата й работа, защото първоначално проблемите бяха много. Въпреки
това считам, че можем да сме доволни от окончателния текст.

За разлика от предложението на Комисията, което ми се струва някак откъснато от
практиката, това ново изменение успя да се доближи до реалността, която преобладава в
търговските и договорните отношения. По-специално, предложението също така успя да
опрости и да направи по-ясно онова, което считам за коренна промяна в посока към по-добра
разбираемост на стандартите. Ако трябва да посоча нещо конкретно, то това е фактът, че,
за разлика от първоначалното предложение на Комисията, успяхме да запазим принципа
на свободата на договаряне при търговските и договорните отношения. В същото време е
похвално, че успяхме да се преборим за разпоредба, която предвижда, че институциите на
Европейския съюз ще имат същия статут като този на държавните органи на
държавите-членки. И така, отсега нататък тези институции ще трябва да плащат навреме,
което ще бъде особено полезно за бенефициерите на финансиране от европейските фондове.
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Изразявам също така задоволството си от факта, че успяхме да премахнем възмутителната
разпоредба, според която държавните органи, които плащат с един ден забавяне, трябваше
да заплащат и фиксирана санкция в размер на 5% от цялата дължима сума освен стандартната
лихва за забавено плащане. Не е необходимо да подчертавам какви биха били последиците
от една такава разпоредба върху и без това недостигащите публични бюджети.

Отново бих искал да благодаря на докладчика и на моите колеги за усилията, които
положиха за намирането на общ компромис по формата на този доклад. Считам, че тези
усилия си струваха.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE).   – (EN) Г-жо председател, искам също да се присъединя
към благодарностите и поздравленията, които тази вечер не са обичайната формалност.
Искам да благодаря на г-н Таяни за личната му ангажираност, на Съвета за проявената
гъвкавост и, разбира се, на моите колегите за това, че постигнаха този компромис на първо
четене, което е много важно за всички нас, които работим в реалната икономика.
По-специално, искам да благодаря на моята приятелка Małgorzata Handzlik от групата на
Европейската народна партия (Християндемократи).

Тъй като преди да стана депутат в Парламента, самата аз се занимавах със стопанска дейност,
съм много добре запозната с факта, че забавянето на плащане представлява сериозен проблем
за малките предприятия. Понякога това може да доведе до фалит. В други случаи най-малкото
зло е несигурност и вреди за дейността.

Намаляването на срока за плащане на държавните административни органи до 60 дни е,
разбира се, важно постижение, тъй като държавните органи, както посочи преди малко г-н
Таяни, трябва просто да обработят плащанията и затова тук става въпрос за намаляване на
бюрокрацията.

Изразявам също така задоволството си, че въведохме разпоредбата за плащанията между
предприятия, тъй като сега вече малките предприятия разполагат с ясна правна рамка, която
ще им даде възможност да предявят искове за забавяне на плащане към големите дружества,
което те често не смееха да правят.

Считам, че постигнахме добър баланс между зачитането на свободата на договаряне – която
е от изключително важно значение – и това да осигурим на малките предприятия
необходимите инструменти, с помощта на които да не се оказват заложници на по-големите
дружества или на публичната администрация. Вместо да губят време в опити да си получат
вземанията, сега ще могат да насочат ресурсите си ефективно, като се възползват от правото
да получат плащания, лихва и обезщетение.

Считам, че това споразумение следва да бъде по-скоро инструмент за избягване на забавянето
на плащане, а не толкова механизъм за принудително събиране при забавяне на плащане,
както посочи Malcolm Harbour, следва да създаде на практика култура на своевременно
плащане, което ще спомогне за по-добро функциониране на вътрешния пазар и, разбира
се, ще е от полза за всички заинтересовани страни.

Показахме, че Парламентът може да предприема конкретни мерки, които действително да
променят положението, да създават работни места и да подпомагат малките и средните
предприятия. Сега основният въпрос е Съветът и държавите-членки да поемат своята част
от отговорността и да гарантират, че правилата се прилагат правилно.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Г-жо председател, благодаря на г-жа Weiler, която считам,
че подпомогна много малките и средните предприятия в цяла Европа, а следователно и
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самата Европа. В този критичен момент за икономиката на Съюза се предприемат сериозни
и обосновани мерки за укрепване на малките и средните предприятия. Всички знаем, че
забавянето на плащане често става причина за фалита на тези предприятия и за загубата на
работни места. С цената на много усилия, съчетани с дори още по-голяма готовност за
компромис в името на това да запазим работни места, успяхме да постигнем едно може би
прекалено строго, но определено необходимо и справедливо споразумение.

Уверена съм разбирате, че като гъркиня, изпитвам силен личен интерес и съм особено
загрижена за този проблем. Фактът, че Гърция прие срокове за плащане, които могат да
бъдат определени като „кратки“, показва, че наистина сме решени да променим положението
в моята страна. Общото правило за 30-дневен срок за плащане, най-просто казано означава,
че трябва да бъдат променени процедурите ни за вътрешен одит за одобряване на плащания.
Изключението за 60-дневен срок, особено за сектори като здравеопазване, ни дава
пространство за извършване на процедури по плащания по веригата, които не винаги са
лесни за одитиране.

Иска ми се да успеем – и считам, че ще можем – защото го дължим на работниците и
представителите на деловите среди в Гърция и на работниците и представителите на деловите
среди в Европа. Трябва да дадем шанс на малките и средните предприятия да работят с
повече стимули и да се развиват стабилно.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Проблемът с плащането в срок при търговските
сделки засяга също и земеделските стопани и доставчиците на селскостопанска продукция.
Често пъти сроковете за плащане се отлагат напред във времето и това е една от причините
за влошаване на икономическото положение на много стопанства. Земеделските стопани
често не получават в срок плащанията за своята продукция.

В неотдавнашния доклад Bové Европейският парламент се обяви в подкрепа на земеделските
стопани и изрази становище, че максималният срок за плащане по такъв вид сделки следва
да е не по-дълъг от 30 дни. Следва да се стремим към ефективно прилагане на този срок в
практиката във всички държави-членки на Европейския съюз. Земеделските стопани следва
да бъдат защитени от нелоялните практики на търговските предприятия, и по-специално
на големите вериги за търговия на дребно.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Г-жо председател, г-н Таяни, г-жо Weiler, директивата относно
борбата със забавяне на плащане по търговски сделки е категоричен и важен акт на
Парламента, който се превърна в говорител на справедливите искания на малките и средните
предприятия (МСП) в Европа, които са ощетявани с години от забавянето на плащания по
техните фактури. Това е много сериозен проблем, който възпрепятства развитието на
дружествата и в някои случаи води до фалит на стабилни дружества, които вече са били
под натиска на високите лихви, изисквани от банките.

Съгласно споразумението, постигнато на 13 септември между Парламента и Съвета, сега
дружествата ще могат да разчитат на конкретни срокове, в рамките на които да очакват
плащане на фактурите, като тези срокове ще трябва да бъдат спазвани както от държавните
органи, така и от частния сектор. Предложената директива определено ще подобри паричния
поток за европейските дружества, като по този начин ще им осигури важен правен
инструмент, чрез който ще могат да упражняват правата си цялостно и ефективно. Иска ми
се тази полза за МСП да намери отражение и върху покупните цени.

Изразявам надеждата си, че на държавите-членки им е ясно как да реагират на ясното
послание, което изпраща Европейският съюз в този период на значителен икономически
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спад, и ще ускорят транспонирането на европейската директива в своите национални
законодателства.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Това необходимо предложение за преработка на Директивата
относно борбата със забавяне на плащане, което разискваме днес, е категорично по-добро
от първоначалното предложение. Изразявам обаче съжалението си, че в окончателния
компромис не успяхме да гарантираме равнопоставеност на всички страни и да осигурим
равни условия за публичните и частните институции. Макар принципно сроковете за
плащане по договори между предприятията да следва да бъдат ограничени до 60 календарни
дни – като този срок може да бъде удължен при извънредни обстоятелства – в случаите на
договори с държавни органи, включително общини и градове, сроковете следва да не
надвишават 30 календарни дни. Считам това за погрешно, защото всички участници следва
да работят при еднакви условия.

Аргументът, че държавните органи имат предимството да получават финансиране при
по-благоприятни условия, отколкото предприятията, или не са толкова зависими от
създаването на стабилни отношения, може и да е основателен за националните органи или
европейските институции, но определено не е основателен за повечето по-малки градове и
селски общини, и то не само в Чешката република, но и в цяла Европа. Следователно така
изготвеното предложение е доста дискриминационно по отношение на тези по-малки
градове.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, лично аз съм съгласна с
необходимостта да бъде усъвършенствана Директива 2000/35/ЕО и да определим
инструментите, необходими за прекратяване, или поне за значително намаляване, на
забавянето на плащане по търговски сделки.

Икономическите и политическите последици, които има забавянето на плащане за
националните пазари и особено за европейския пазар, са очевидни за всички.
Продължаващата икономическа рецесия влоши положението, като доведе до влошаване
на конкурентоспособността и намали приходите дори повече, създавайки значителна заплаха
за оцеляването на малките и средните предприятия (МСП), които са основен елемент от
европейския пазар, създават блага и играят важна роля за създаването на работни места.

Този политически избор на Европейската комисия е крачка в правилната посока – същата,
която посочи и г-н Monti в своя доклад, когато разглеждаше необходимостта от намеса с
цел да бъде създаден по-благоприятен бизнес климат за МСП. Що се отнася до това дали
държавните органи ще спазват стриктно разпоредбите, или дали 8% ще действа възпиращо,
не мога да премълча факта, че изпитвам известни съмнения за резултата по отношение на
определени региони в моята страна и други държави-членки, които действително ще изпитват
големи трудности при спазването на новите правила.

Изразявам надеждата си, че този нов подход ще бъде реална възможност за промяна. Сега
е важно да следим транспонирането на директивата в различните национални правни
системи с участието на регионалните и местните органи, така че да се гарантира еднаквото
й прилагане навсякъде.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Г-жо председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа,
искам в началото да благодаря на моя колега, докладчика, за нейната работа, както и на
всички, които работиха с нея по този доклад, който даде възможност за постигането на
съгласие на първо четене.

19-10-2010Разисквания на Европейския съюз -BG198



Всички признават, че настоящата директива, която е преработен текст на старата директива
от преди повече от 10 години, има за цел да прекрати широко разпространен проблем:
Европейският съюз и забавянето на плащане. Такива забавяния са неоправдано
продължителни в някои държави-членки, когато участва публична администрация. Тази
практика оказва изключително отрицателен ефект върху икономическия живот, било то
по отношение на малките и средните предприятия или на вътрешния пазар, и това не може
да продължава така, особено предвид факта, че в момента се намираме в икономическа и
финансова криза.

Това законодателно изменение внася последователност и логика в плана за възстановяване
на европейската икономика и за прилагане на Законодателния акт за малкия бизнес.
Директивата определено ще подобри ликвидността на дружествата. Кредиторите ще имат
полезен и ефективен инструмент за упражняване на правата си спрямо „незадоволително
поведение по отношение на плащанията“. С приемането на тази директива осъдителната
практика на публичните институции ще се превърне в изключение. Органите на публичната
администрация следва да дадат добър пример, като заплатят всички разходи по фактури за
стоки и услуги в срок от един месец. Сега зависи от участващите институции, от Съвета и
държавите-членки, да гарантират, че транспонирането на тази директива ще се осъществи
възможно най-скоро.

Sari Essayah (PPE).   – (FI) Г-жо председател, г-н член на Комисията, малките предприятия
често са ощетени вследствие на забавянето на плащане, а в настоящата икономическа
ситуация забавянето на плащане може да означава дори фалит за доставчиците на стоки и
услуги, поради лоша ликвидност.

Беше постигнато съгласие със Съвета за актуализиране на Директивата относно борбата със
забавяне на плащане, която ще предвижда общ краен срок от 30 дни за плащания между
предприятия и държавни дружества. Считам обаче, че е важно също така да бъде отчетена
общата свобода на договаряне при търговските сделки между предприятията и поради тази
причина считам, че е добра идея сроковете за плащане по търговските сделки между
предприятията да могат да бъдат удължавани до 60 дни, ако това е приемливо и за двете
страни.

Перспективата за удължаване на сроковете за плащане за държавните органи е по-ограничена,
а забавянето на плащане, по-специално, в публичната администрация се е превърнало в
огромен проблем в някои страни от Европейския съюз. В Гърция например средният срок
за плащане трябваше да бъде удължен до 165 дни (макар нещата да се подобряват, както
посочи нашият гръцки колега). В Испания срокът е 138 дни, а в Италия – 128.

Забавяне на плащане означава, че финансовите дружества извличат ползи, защото
предприятията са принудени да продадат вземанията си, за да ускорят цикъла на приходи.
Тези финансови услуги струват пари и трябва да подчертаем, че дружествата имат основно
право да получават дължимите към тях суми, без да е необходимо да плащат на посредници
и да натрупват допълнителни разходи.

Договорената лихва за забавяне на плащане – основният процент плюс 8% – е приемлива,
но тези 40 евро като минимална сума на разноските по събирането могат да се тълкуват
като твърде много за малки, например, циклични доставки. Трябва да си припомним, че
неустойките за просрочие трябва да бъдат в разумен размер, с други думи, да са обвързани
с разумните разходи, които кредиторът действително е направил. Въпреки тези странични
забележки, Директивата относно борбата със забавяне на плащане определено ще бъде в
най-голяма полза на малките и средните предприятия.
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Elena Băsescu (PPE).   – (RO) В условията на нестабилна икономическа обстановка
забавянето на плащане има отрицателно въздействие върху МСП. Подобряването на системата
в това отношение представлява амбициозна цел, но също така трябва да се гарантира, че
служителите и доставчиците ще получават парите си навреме. Новите разпоредби относно
забавянето на плащане по търговските сделки следва да улеснят и да ускорят процеса на
дружествата по събиране на дължимите им суми. Считам, че всички участници трябва да
бъдат равностойни и правилата трябва да важат за всички.

През последните три години над 30 000 малки и средни предприятия са прекратили
дейността си поради финансови проблеми. Една от причините е забавянето на плащания
за продукти и услуги от страна на държавата.

В заключение, бих искала да изразя подкрепата си за това предложение за директива, която
насърчава по-добрия контрол и оценка на системата за търговски сделки.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Нямам никакви съмнения, че утре ще приемем тази
преразгледана директива и по този начин ще проправим път за нова предприемаческа
култура, при която плащанията в срок ще бъдат общоприета практика, а забавянето на
плащания ще води до тежки санкции. Малките предприемачи ще оценят най-вече факта,
че държавните органи и институции, свързани с държавния бюджет, също вече няма да
бавят плащанията си за стоки и услуги с месеци наред, а вероятно ще плащат в срок от
30 дни.

Изразявам удовлетворението си, че Съветът прие новата такса от 40 евро за събиране на
дължими плащания и също така подкрепи увеличение от 1% на лихвата за просрочие в
сравнение с прилаганата в момента. Считам, че това не е разумно, когато се събират
минимални суми, които се дължат предимно на грешки и които нямат осезаеми последици
за платежоспособността на дружествата. За щастие, това не се отнася до забавяне на плащане
от страна на потребителите.

Изразявам задоволството си, че комисията, в която участвам, и Съветът се съгласиха с факта,
че не е възможно да бъде въведена двойна система от санкции за частния и публичния
сектор, както беше предложено от Комисията. Отбелязах парадокса, че болниците например
ще трябва да плащат на своите частни кредитори санкции, които са по-високи от онези,
които самите те могат да изискват от длъжниците си. Тази промяна създава един отличен
инструмент, за което поздравявам г-жа Weiler.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Госпожи и господа, приветствам доклада на г-жа
Weiler, който цели да отстрани пропуските и да създаде лоялни търговски отношения в
Европейския съюз, но нека не се заблуждаваме. Това е необходима, но не и достатъчна
мярка, тъй като на всички ни са известни начините, по които дружествата с господстващо
положение упражняват натиск. Това е много важна и необходима мярка, но не е достатъчна.
Много важен е последващият контрол, тъй като е добре известно, че малките предприятия,
включително тези в селскостопанския сектор, са в особено неблагоприятно положение в
рамките на веригата на предлагането на храни, както беше посочено и в доклада Bové. Те
са изложени на господстващото положение на изкупвачи и големите търговски вериги.
Докладът на г-жа Weiler представлява важен принос и в тази насока, но са необходими
допълнителен мониторинг и контрол. Благодаря ви за вниманието.

Luís Paulo Alves (S&D).   – (PT) Г-жо председател, днес в много държави-членки се
наблюдават огромни различия по отношение на сроковете за плащане към предприятията,
по-специално в случаите, когато това е между държавата, малките и средните предприятия
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и големите дружества. Онези от нас, които са работили в предприятия, знаят, че в сегашната
икономическа криза и при все по-големите трудности, свързани с финансирането,
дружествата все по-често изпитват проблеми с ликвидността и че в много държави-членки
те са изложени на увеличен риск от фалит.

Изглежда очевидно, че понастоящем действащата директива, с която се прави опит да се
регулира тази област, имаше ограничен ефект и че предложението, което анализираме в
момента, представлява важна стъпка, насочена към решаване на въпроса със сроковете за
плащане не само в отношенията между дружествата и публичните органи, но също така –
и това е от основно значение – в отношенията, които дружествата създават помежду си.
Сега разполагаме със законодателство, което ни предлага по-голяма добавена стойност, с
по-ясна система от санкции, и което също така представлява реално подобрение в борбата
срещу злоупотребата от страна на държавата и на големите дружества с господстващото им
положение.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Правната среда в държавите-членки в областта на събирането
на дългове е различна. Следователно и опитът с плащането в срок за стоки и услуги също е
различен в отделните държави-членки.

Все пак има една обща черта – забавянето на плащане води до огромни проблеми за малките
и средните предприятия. В моята страна има две групи инвеститори, които често не спазват
сроковете за плащане по фактури. Първата група включва публични органи на различни
равнища – от местни органи до общински и регионални органи, по цялата верига до самата
държава. Втората група са големите чуждестранни изпълнители, които често поставят малки
подизпълнители в безизходно положение, по-специално в секторите на строителството и
селското стопанство. Малките дружества обикновено нямат финансовите възможности,
които биха им позволили да продължат да плащат на своите служители няколко месеца,
без през това време да получат средствата за извършената от тях работа. Затова нека се
надяваме, че новата директива ще донесе очакваните подобрения и че умишленото забавяне
на средства ще остане явление от миналото на Европейския съюз.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Г-жо председател, г-н Таяни, госпожи и господа, малките
и средните предприятия (МСП) в Италия и в цяла Европа са ощетявани в огромна степен от
последиците от кризата. Именно те изпитват най-големи трудности всеки път, когато трябва
да се справят с голям дълг, тъй като за тях е най-трудно да осигурят обезпечение. Именно
те се нуждаят в най-голяма степен от налични ликвидни активи, тъй като разполагат с
по-малко капитал, който могат да увеличат. Винаги те са онези, които първи се оказват
губещи в борбата с трудностите на пазара, тъй като не могат до такава степен да
диверсифицират задълженията си. Именно и най-вече в техен интерес ще бъде утрешното
гласуване по доклада относно предложението за директива относно борбата със забавяне
на плащане.

Функцията на държавните органи е да служат на гражданите и техните интереси, които в
този случай са икономически интереси. Именно в съответствие с тези интереси трябва да
бъдат изготвяни, създавани и прилагани административните процедури и те трябва да
зачитат усилията на хората, носещи отговорност за бъдещето на толкова семейства, колкото
е и броят на работниците в едно дружество.

Благодарение на Европейския парламент считано от утре МСП ще бъдат по-добре защитени
от аналозите им в публичния и частния сектори, които досега са разчитали твърде много
на отлагане на плащанията си. В заключение, г-жо председател, бих искал да благодаря на
докладчика и на г-н Таяни за тяхната ангажираност.

201Разисквания на Европейския съюз -BG19-10-2010



Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Всеки, който някога е работил в предприятия
или е участвал в стопанска дейност, знае до какви усложнения може да доведе нещо толкова
често срещано като забавянето на плащане.

Приветствам подхода, възприет от докладчика и съм съгласна с оценката й на предложението
от Комисията, както и с възгледите й относно измененията и допълненията. От друга страна,
вероятно би било от полза, ако бяха изготвени повече мерки, които да осигурят положителен
стимул за участниците в търговските отношения и да ги насърчат да плащат в срок. Например
следва да бъде оказана подкрепа на държавите-членки на Европейския съюз по отношение
на използването на кодекси за плащане в срок или публикуването на някакъв вид бял списък
на добрите платци. Просто не трябва да бъдат обсъждани единствено санкции в случай на
забавено плащане, а и да има стремеж да се развие неформална култура на плащане в срок.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Г-жо председател, с новия регламент относно забавяне на плащане
по търговските сделки може да осигурим реално подобрение за всички предприятия в
Европейския съюз. По-специално, за малките предприятия е неприемливо да чакат няколко
месеца, за да получат плащане на фактурите си. Поради тази причина искам да изразя
задоволството си, че днес имаме намерение да установим фиксирани срокове за плащане и
такси за покана както за частните, така и за държавните органи, които са страни по договори.
С тази хармонизация, която ще се прилага в цяла Европа, действително ще спомогнем за
подобряване на търговските сделки в Европа, което ще бъде от полза най-вече за малките
и средните предприятия.

Сега трябва да решим въпросите с черните овце в промишлеността. Черните овце са онези,
които в момента, в който дадат поръчка, вече много добре знаят, че никога няма да я платят.

Антонио Таяни,    член на Комисията. – (IT) Г-жо председател, считам, че разискването
демонстрира готовността на Парламента – въпреки множеството нюанси на становищата
– да подкрепи новата директива, която ще даде конкретни отговори на малките и средните
предприятия и на милиони европейци, които очакват институциите на Съюза да им помогнат
да запазят работните си места.

Тъй като бях член на Европейския парламент дълги години, трябва да кажа, че съм
удовлетворен от огромните, усилия, които положиха всички в Парламента, и по-специално
докладчиците, да бъде прието с бързи темпове такова важно законодателство. Искам да
благодаря на председателството и на всички, които сътрудничиха: служителите на
Комисията, моята служба, служителите на белгийското председателство и на
парламентарните сътрудници.

Все пак не можем да се отпуснем, както беше предложено от някои, а трябва да гарантираме,
че тези правила ще бъдат бързо приети от държавите-членки, които имат срок от 24 месеца,
за да го направят, въпреки че се надяваме някои от тях да успеят и по-рано. Искам също
така да ви уверя, че Комисията ще продължи да следи отблизо начините, по които тази
директива се транспонира и прилага, и ще се погрижи да представи доклад пред Парламента
съгласно установения график.

Благодаря ви още веднъж за сътрудничеството с Комисията и за отличния резултат, който
постигнахме в такива кратки срокове.

Barbara Weiler,    докладчик. – (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, когато разискваме
тази тема, след като се завърнем в избирателните си райони, считам, че всички ще открием,
че получаваме голяма подкрепа – нещо, което не може да се счита за даденост, когато
говорим за европейски досиета – защото въпросът със забавянето на плащане като цяло не
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просто се критикува от всички в нашите страни; всеки по принцип предполага, че плащанията
трябва да се правят в срок. Така стоят нещата, независимо от партийната принадлежност и
независимо от бранша, за който става въпрос. Така че постигнахме широко съгласие. Искам
да благодаря и на колегите си, които тази вечер декларираха съгласието си с постигнатия
резултат.

Искам да посоча още три аспекта. Както казах в началото на разискването, утре ще задвижим
процеса. Все пак ще трябва много подробно да проучим дали въведените от нас смекчени
изисквания за микро-предприятията, за селскостопанските предприятия например и за
занаятчийските предприятия, са на практика достатъчни, за да дадат възможност на тези
предприятия да получат парите, които им се дължат. Трябва много внимателно да проучим
как ще функционира ограничената свобода на договаряне. Това, което ще се опитаме да
направим, е новост за европейския вътрешен пазар и което всички малко или много
подкрепяме. Трябва да проучим дали е подходяща лихвата за забавяне на плащане в размер
от 8%; Парламентът би желал тя да бъде 9%. Ще видим как ще сработи това и искам
Комисията да следи това много внимателно, за да гарантира, че по време на процеса на
прилагане никоя държава- членка няма да намали ефективността на директивата.

Също така определено виждам успех в близко бъдеще. Доколкото разбирам, Испания вече
е подготвила ново национално законодателство, следвайки нашите методи, и знам, че това
се прави и в други държави-членки. Във всеки случай нашата комисия ще следи положението
или ще изготви оценка на въздействието съгласно директивата, така че държавите-членки
също да знаят, че когато парламентарният мандат приключи, ще знаем, кой е приложим
по-добри практики по отношение на плащането и кой не е. Искам да благодаря на всички,
които допринесоха за този резултат, включително и на белгийското председателство, което
може би не получи достатъчно признание за своя принос. Знаем колко ефективно и
конструктивно проведохте преговорите – малка страна, но бих казала, че това е страна,
която използва доста интелигентни и ефективни методи за постигане на резултати в Европа.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в сряда, 20 октомври, от 12,30 ч.

Писмени изявления (член 149)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    в писмена форма. – (RO) Директивата относно борбата
със забавяне на плащане по търговските сделки е ключов инструмент за установяване на
коректни и лоялни взаимоотношения между държавните органи и малките и средните
предприятия. След влизането й в сила, тя ще налага санкции на органите, които са лоши
платци и ще предложи на представителите на деловите среди важен инструмент за събиране
на задълженията към тях.

Такова законодателство беше необходимо, за да бъде уравновесен пазарът и на частния
сектор да бъдат предложени гаранции, че органите са равноправен участник, които могат
да бъдат подреждани под отговорност, когато нарушават правилата. Директивата предвижда
разумен срок от 30 дни за извършване на плащанията като може да има дерогации от това
правило до 60 дни в извънредни случаи, като например за болници, а не трябва да забравяме
и обезщетението и лихвата за забавяне на плащане.

Макар формата на гласуваната директива да е по-благосклонна спрямо органите, които са
лоши платци, отколкото предвиждаше първоначалното предложение на Европейската
комисия, тя предлага достатъчна подкрепа както на малките и средните предприятия, така
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и на големите дружества, които в много държави-членки на Европейския съюз изпитват
трудности при събирането на дължимите им суми за предоставените от тях услуги.

Изразявам разочарованието си, че отпадна санкцията от 5%. Считам все пак, че тази крачка
назад е стратегическо средство, насочено към завоюване на подкрепа от възможно най-много
страни от Европейския съюз по време на разискванията в Съвета.

Robert Dušek (S&D),    в писмена форма. – (CS) Докладът относно мерките срещу
забавянето на плащане цели да подобри функционирането на вътрешния пазар, да подобри
етиката по отношение на плащанията и да укрепи платежоспособността на малките и
средните предприятия. Настоящата тенденция е фактурите да бъдат плащани непосредствено
преди изтичане на срока или след като той е изтекъл. Мерките, предвидени в представеното
предложение, могат да доведат до нова предприемаческа култура, при която плащанията
в срок са правилото, а забавянето на плащане ще се счита за неприемлива злоупотреба
спрямо клиента и нарушение на договора. Може да бъде наложена нова ставка от 1% за
възстановяване на разходите по събиране при забавяне на плащане – за отделни лица,
предприятия и държавни органи – при която, в случай на забавяне на плащане на отделни
вноски по разсрочено плащане, лихвата и санкциите ще бъдат изчислявани изключително
за забавяне на плащане. Предлага се фиксиран срок от 30 дни като срок за плащане.
Изключения се допускат само при извънредни обстоятелства. Тук следва да се посочи ясно
какво означава извънредно обстоятелство. Докладчикът предлага определянето на срок от
60 дни като максимален срок за плащане за държавните органи, което напълно подкрепям.
Лихвата за забавяне на плащане следва да нараства прогресивно, за да бъде насърчен
длъжникът да заплати дължимата сума възможно най-скоро. Законовият подход,
включително санкции, според мен следва да бъде допълнен още чрез така наречените меки
мерки от страна на държавите-членки: например насърчаването на електронни фактури,
приспособяване на режимите на плащане за голям обем от дейности или услуги, или за
положителна реклама.

Diogo Feio (PPE),    в писмена форма. – (PT) Комисията по устойчиво развитие отдавна
води битка, за да превърне държавата в коректен гражданин, що се отнася до изпълнение
на задълженията й. През февруари тази година Парламентът одобри проектозакон на тази
комисия, който предвижда държавата да започне да заплаща лихва за забавяне на плащане,
когато забавянето на плащането надвиши сроковете, предвидени в договора или в закона
(30 или 60 дни). Комисията по устойчиво развитие защитаваше становището, че трябва да
има възможност за обезщетение на искове между държавни задължения към дружества и
задължения на предприятия към системата на социално осигуряване или към данъчни
органи в продължения на няколко години, като по този начин се опита да улесни дружества,
които поради това, че държавата не им плаща продължават да не изпълняват задълженията
си, свързани с внасяне на социални осигуровки и данъци. Поради тази причина сме напълно
съгласни с текста, който се приема и който ще установи среден срок от 30 дни, в рамките
на който държавата трябва да плати задълженията си към доставчици. Този срок може да
бъде удължен до 60 дни за специфични случаи. Текстът също така ще установи задължение
за заплащане на лихва за забавяне на плащане. Тези правила са напълно справедливи и могат
да спомогнат за подобряване на положението на много дружества, по-специално на малките
и средните предприятия (МСП).

Liem Hoang Ngoc (S&D),    в писмена форма. – (FR) Бих искал да благодаря на г-жа
Weiler за изключително качествения доклад и за резултата от преговорите със Съвета, тъй
като съгласието на първо четене включва всички основни елементи, които бяха предложени
от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
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и които бяха одобрени на гласуването в комисията по вътрешния пазар и защита на
потребителите.

Изразявам особеното си задоволството, че сега частните дружества и държавните органи са
равнопоставени. Първоначалното предложение на Комисията съдържаше далеч по-строги
санкции за държавните органи, а това беше неприемливо за нашата група, тъй като за разлика
от частните предприятия, дейността на органите от публичния сектор не цели единствено
печалба, а по-скоро е насочена в полза на общия интерес.

Фактът, че кредиторът има право на обезщетение за разноските по събирането също
представлява реален напредък, защото до момента много дружества, включително малките
и средните предприятия, бяха избрали да не предявяват искове за лихва за забавяне на
плащане от длъжници, поради простата причина, че разходите по съответните процедури
бяха по-големи от финансовата изгода.

В заключение, максималният срок за плащане от 30 дни, определен в текста, изглежда
разумен, предвид факта, че предоставя известна гъвкавост, по-специално за държавните
органи в сектора на здравеопазването, което нашата група счита за особено важен аспект.

Sandra Kalniete (PPE)  , в писмена форма. – (LV) В период на икономическа криза трябва
да извършим реформи, за да подобрим условията за предприятията, тъй като това е нашата
най-добра възможност да насърчим икономиката чрез най-преки средства и по този начин
да създадем нови работни места. Директивата относно борбата със забавянето на плащане
по търговските сделки е един от най-добрите примери от този род. Забавянето на плащане
за получени стоки и услуги е практика, която се среща често в държавите-членки. Също
така тя понякога се прилага именно от държавните органи, които не би следвало да имат
трудности да плащат фактури. Това представлява значително препятствие за дейността на
предприятия и затруднява тяхното развитие. Тази практика трябва да бъде прекратена.
Най-големите печеливши от тази директива няма да са единствено предприятията, които
работят изцяло само на територията на определена държава-членка, но също така и малките
и средните предприятия, които ще могат да изнасят стоки и услуги към други
държави-членки, без да се тревожат, че ще трябва да чакат няколко месеца, за да им се плати.
От своя страна всички европейски потребители ще спечелят от увеличената конкуренция
и предлагането, което ще осигурят новите правила. Директивата е значителна стъпка към
подобряване на културата по отношение плащането в Европа. Чрез такъв род решения,
изграждаме Европа, която е привлекателно място за инвеститори и за нашите предприятия.
За нас също така е от основно значение да продължим по този път и да вземем смели решения,
които да насърчат развитието.

Pavel Poc (S&D),    в писмена форма. – (CS) В много държави-членки на Европейския съюз
е честа практика публичният сектор и големите предприятия да изискват за фактури срок
от деветдесет и повече дни. Поради тази причина малките и средните предприятия играят
ролята на банки за публичните дружества или големите предприятия. Нарастват вътрешните
дългове на малките и средните предприятия, което води до разпространяване на негативни
икономически явления под формата на фактури с дълги срокове за плащане, които е трудно
да се прилагат. Това създава икономическо неравенство и значително влошава
конкуренцията. Малките и средните предприятия са принудени да обезпечават дълги срокове
за плащане, вземайки кредит, който им се отпуска при по-неблагоприятни условия от
банките, отколкото са условията за големи дружества или публичния сектор. Новите условия
и правила за всички участници помагат значително на малките и средните предприятия да
се защитят от този прикрит кредит. Фиксираният лихвен процент за забавяне на плащане
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– с предложена ставка от 8% – представлява достатъчен възпиращ фактор и за големите
дружества, а фиксираният 30-дневен срок за плащане е балансиран за доставчика и купувача,
а 30-дневният период за проверка на доставката предотвратява злоупотребата с процедурата
по проверка за удължаване на срока за плащане. Преди всичко, що се отнася до европейските
правила, те не допускат публичният сектор и големите дружества да нарушават
законодателството, прието на национално равнище в държавите-членки. Изказвам искрената
си благодарност на докладчика за изключително ценния и качествен резултат.

Debora Serracchiani (S&D),    в писмена форма. – (IT) Приветствам предложението за
директива, което представлява решителна стъпка по отношение на действащата директива.
След като бъде транспонирана на национално, регионално и местно равнище, тя значително
ще подобри плащанията, по-специално от държавните органи към дружествата и най-вече
към малките и средните предприятия, които ще могат да разчитат на по-стабилен паричен
поток.

В много европейски страни, когато държавните органи се намират в затруднено положение,
се знае, че като цяло плащат със закъснение и често стават причина за фалити на дружества.
Ярък пример за това е Италия, в която до края на 2009 г. държавните органи имаха
задължения към дружества в размер на около 60 млрд. евро, а средното забавяне на плащане
беше 186 дни, като имаше крайни случаи от по 800 дни. Човек само трябва да се замисли
за дължимите суми към хотелите, които приютиха оцелелите от тежкото земетресение,
което засегна района на Abruzzo през април 2009 г.

16. Бедствена ситуация в Унгария, предизвикана от изливане на утайки от отпадни
води (разискване)

Председател.   – Следващата точка е изявлението на Комисията относно бедствената
ситуация в Унгария, предизвикана от изливане на утайки от отпадни води.

Кристалина Георгиева,    член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, първо бих искала
да изкажа моите най-дълбоки съболезнования на семействата на жертвите и на всички
засегнати от промишлената злополука, която се случи на 4 октомври в град Айка, Унгария.
Също така бих искала да призная решителните и ефективни действия на унгарските органи
да овладеят въздействието на разлива и разпространението му от реките Торна и Маркал
надолу по течението в река Дунав и в съседните държави и също да предотвратят риска от
нов разлив посредством изграждането на допълнителни защитни стени.

Имах възможността да благодаря на министър Шандор Пинтер, унгарския министър на
вътрешните работи, отговарящ за гражданската защита, за всички усилия на различните
участващи служби и за смелостта и отдадеността на службите за първа помощ.

Току-що се завърнах от мястото на инцидента, където станах свидетел на катастрофалното
въздействие на червената утайка от отпадни води върху хората, домовете, земята и екологията
на региона и на значителните усилия на екипите от унгарските служби за първа помощ.

Макар че причините за бедствието и пълното им въздействие все още се разследват, е ясно,
че най-сериозната вреда е нанесена в непосредствена близост до инцидента и до пряко
засегнатите жилища, селскостопанска земя и екологични системи. Седем хиляди жители,
основно от селата Колонтар и Девечер, са засегнати. Девет души са загинали, 130 са ранени,
а около 35 от ранените са от службите за първа помощ.
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Около 1 000 хектара селскостопанска земя и четири обекта по „Натура 2000“ са засегнати
и е налице значителна вреда на флората и фауната в района.

Според предоставената от унгарските органи информация червената кал не съдържа висока
концентрация на тежки метали и следователно не се счита за опасен отпадък.

Въпреки това прахът от утайката от отпадните води представлява здравен риск и поради
тази причина е необходимо да се вземат предпазни мерки за населението и за персонала,
отговарящ за спешните случаи в района.

Унгарските органи са разположили огромни човешки ресурси и оборудване. Когато бях
там вчера, имаше около 1 200 спасители от отделите за гражданска защита, околна среда,
здравеопазване и полицейската служба, които неуморно работеха на място.

Много е важно да се подчертае, че понастоящем етапът на извънредната ситуация като цяло
е приключил, тъй като вредата надолу по течението към река Дунав е овладяна и рискът от
повторен разлив е предотвратен. Сега се предприемат стъпки към следващия етап на
обеззаразяване и възстановяване. Оборудването и персоналът продължават да работят по
отстраняването на червената утайка от отпадните води и унищожаването й на подходящите
за това места. Къщите и конструкциите, които не могат да се възстановят, са разрушени;
построени са защитни стени, за да се предотврати рискът от повторен разлив и тези стени
са укрепени. Осъществява се контрол и на населението се предоставя информация относно
предпазните и санитарните мерки.

Нека сега премина към реакцията на ЕС. На 7 октомври унгарските органи задействаха
механизма за гражданска защита, като поискаха експертен екип на ЕС. Той беше изпратен
незабавно за една седмица в засегнатия район. Екипът предостави множество предложения
за мерки за допълнително засилване на всеобхватния план за оздравяване и възстановяване
на унгарското правителство. Тези мерки включват: минимизиране на допълнителното
разпространение на червена кал по въздух и вода; стъпки за оценка на риска за човешкото
здраве и намаляването му; стъпки за оценка на риска от допълнителна вреда и намаляването
му; мониторинг на околната среда; оздравителни и възстановителни мерки.

След първоначалната реакция на инцидента, Комисията остава в готовност да разположи
механизма за гражданска защита, за да окаже допълнителна експертна помощ, както и да
предостави оборудване, ако унгарските органи го изискат.

Второ, структурните фондове биха могли да бъдат мобилизирани за справяне с последствията
от бедствието и това беше изяснено. Правителството беше информирано по въпроса. Ако
те бяха решили, че искат пренасочване на фондове, Комисията щеше да погледне
благосклонно на подобни молби.

Трето, мобилизирането на фонда „Солидарност“ на ЕС е много малко вероятно в настоящия
случай, поради строгите условия на текущото законодателство, съгласно което могат да се
разглеждат единствено природни бедствия; тези условия включват също така праг на вреда
в размер на 0,6% от БВП и е малко вероятно този процент да бъде достигнат.

Още веднъж, Комисията очевидно е силно загрижена за необходимостта да се ускори фондът
„Солидарност“ и да се разшири неговия обхват. Много е трудно да се обясни на гражданите
на държавите-членки защо ние можем да помогнем незабавно на хората в Пакистан, но не
сме в състояние да помогнем на хората, които живеят в района на Айка.

Също така Комисията разглежда внимателно въпроса със законодателството в областта на
околната среда. Първият анализ посочва, че съществуващото законодателство на ЕС в
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областта на отпадъците, Директивата относно отпадъците от миннодобивните индустрии,
предстоящата Директива за емисиите от промишлеността за замяна на Директивата за
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, Директивата относно контрола
на опасностите от големи аварии, така наречената Директивата „Севезо“ и Рамковата
директива за отпадъците предоставят достатъчна рамка за уреждане на потенциално опасни
промишлени дейности и за управление на отпадъците, така че да не се създават рискове за
човешкото здраве и околната среда.

Комисията е на мнение, че акцентът не трябва да бъде върху новото законодателство, а върху
гарантирането на подходящо прилагане и изпълнение на съществуващото законодателство
от всички държави-членки.

Ние също така разполагаме със законодателство в областта на околната среда, което разглежда
вредите след аварии, а именно Директивата относно екологичната отговорност. Тя се прилага
за инсталацията и следователно за необходимите мерки за отстраняване на щетите, които
трябва да се вземат от отговорен оператор, който следва да понесе пълния размер на разходите
за отстраняване на щетите.

Докладът ни за прилагането на Директивата относно екологичната отговорност показва
доста изостанало равнище на механизмите за финансова гаранция за покриване на
отговорностите и точно това е случаят с Айка. Ние разглеждаме възможностите да подобрим
този аспект в бъдеще, и ако е необходимо, да го направим задължителен.

След инцидента, предизвикан от изливане на утайки от отпадни води в Айка, Комисията
ще направи преглед на извлечените поуки на европейско равнище, и по-специално на
целесъобразността и правилното прилагане и изпълнение на европейското законодателство
в областта на околната среда; мерките трябваше да гарантират, че засегнатото население и
промишления отрасъл в риск са обхванати от съответните осигурителни схеми; и пътят
напред за увеличаване на европейския мониторинг на бедствията и капацитета за реагиране
и за подобряване на инструментите за изразяване на солидарност с нашите членове и
граждани в момент на необходимост.

По отношение на последната точка, бих искала да спомена, че следващата седмица Комисията
ще приеме съобщение относно укрепването на капацитета на ЕС за реагиране при бедствия,
което ще разгледа реакцията към различни видове бедствия, включително промишлени
инциденти, и ще увеличи капацитета ни да реагираме колективно.

Бих искала да използвам възможността, за да благодаря на Парламента за неговата силна
подкрепа в областта на укрепването на капацитета на ЕС за реагиране при бедствия. Очаквам
с нетърпение да чуя въпросите ви относно конкретния случай в Унгария, както и всички
забележки, които бихте искали да направите относно по-широкия въпрос.

János Áder,    от името на групата PPE. – (HU) Тъй като членът на Комисията Георгиева
говори изчерпателно относно обхвата на промишленото бедствие, аз не е необходимо да
разглеждам допълнително този въпрос, а бих искал да й благодаря за изразената
признателност към тези, които участваха в ограничаването на щетите. Знам, че тя посети
Будапеща и изрази същите мисли там. Хората, които работеха по ограничаването на щетите
денонощно повече от седмица очевидно приветстват изразената признателност. Вие току-що
говорихте относно възможността да се мобилизират структурните фондове. Бих искал да
Ви помоля да предоставите повече подробности по този въпрос в отговора Ви в заключението
и да ни осведомите какво искате да кажете с това.
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Вие също така посочихте, че обмисляте и задължително оказване на помощ. Бих искал да
науча малко повече за това какво ще включва то. Считам, че трагедията, която се случи в
Унгария, както и трагедиите, които се случиха през последните 10 години в различни
области, в Испания, Франция, Белгия, ни дават знак, че подобни промишлени бедствия
могат да се случат и повторят навсякъде и по всяко време. Същевременно това бедствие
съсредоточи вниманието ни върху факта, че Съюзът не разполага с налични средства за
целта и считам, че ние следва да изразим това ясно и недвусмислено. Да, той не разполага
със средства, за да се справи с подобни ситуации. Вие също посочихте това по-рано.

Считам, че е настъпил моментът да преразгледаме списъка с опасни вещества и че червената
утайка от отпадни води следва да бъде включена в списъка. Също така считам, че е настъпил
моментът да бъде наложена задължителна застраховка за отговорност на инсталациите,
извършващи опасни дейности, които често са инсталациите, отговорни до голяма степен
за големите промишлени бедствия през последните 10 години. Също така считам, че е
настъпил моментът за нас да създадем нова финансова система, която може да предостави
ефективна помощ, а именно действителна и бърза помощ за засегнатата държава. Скоро ще
представим предложението ни в тази връзка на члена на Комисията и се надявам, че членът
на Комисията, при получаването му, ще демонстрира същата готовност, като изразената във
встъпителното й изказване.

Csaba Sándor Tabajdi,    от името на групата S&D. – (HU) Първо, бих искал да благодаря
на вас и на европейските граждани, които изразиха своите съболезнования по отношение
на бедствието в Унгария. Трагичното събитие в Унгария е също така загуба за Европа. Целта
на разискването днес е да се превърнат солидарните намерения на ЕС в конкретна помощ
и да се обмисли възможността за предотвратяване на бъдещи екологични катастрофи.

Уважаеми колеги, предлагам да преобразуваме фонд „Солидарност“. Би било практично да
се разшири обхвата на подкрепата за промишлени бедствия, както и да се намали прага на
паричната равностойност на вредата. Това дори е по-обосновано с оглед на това, което чухме
от г-жа Георгиева, че сме използвали само 10% от този фонд през последните 10 години.
Разискването днес трябва също така да предостави отговори на пет въпроса за техническата
безопасност, свързани с опазването на околната среда в дългосрочен план.

Първо, всички все още действащи или изоставени резервоари следва да преминат технически
и екологичен преглед, съгласно единно установените принципи на ЕС. Държавите-членки
следва да наложат спазването на съвместно установената техническа дисциплина, а
Европейската комисия следва да провери дали тя се спазва. Второ, промишлените обекти,
които не съхраняват по подходящ начин червената утайка от отпадни води, следва да бъдат
включени в категорията на опасните промишлени инсталации. Трето, прилагането от
държавите-членки на Директивата относно отпадъците от рудодобив следва да се ускори.
Четвърто, както предложих също така във въпрос, изискващ писмен отговор, ЕС следва да
подкрепи изследователските програми, които имат за цел рециклиране на червената утайка
от отпадни води. Пето, по време на унгарското председателство, като част от стратегията за
Дунав, ние трябва да започнем изчистването и рекултивирането на резервоарите за
промишлени отпадъци и отпадъци от рудодобив във водосборния район на Дунав.

И накрая, единствените промишлени дейности, разрешени в Европа през XXI век, следва
да бъдат тези, които да гарантират обеззаразяването и рециклирането на отпадъците от тях.
По този начин Европа може да стане по-безопасна, а естествената околна среда, по-обитаема.

Corinne Lepage  , от името на групата ALDE. – (FR) Г-жо председател, г-жо член на
Комисията, госпожи и господа, позволете ми да започна, като изразя нашата солидарност
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с жертвите. Налице са обаче някои въпроси, които трябва да се обсъдят с оглед на това
бедствие.

На първо място, благодаря Ви г-жо член на Комисията, за информацията, че следващата
седмица ще бъде представено съобщение относно неотложните мерки за намеса, които,
разбира се, са от съществено значение. Ние следва да сме в състояние да окажем помощ на
нашите съграждани в случай на природни и подобни промишлени бедствия.

Аз обаче не съм доволна от факта, че тази много токсична червена утайка от отпадни води
– в телевизионните репортажи бяха включени снимки на хора, които имаха изгаряния в
резултат от влизането в контакт с утайката от отпадни води – следва да се класифицира като
инертен отпадък. Това е напълно неприемливо. Комисията трябва да започне преглед на
списъка с продукти от опасни отпадъци с оглед на включването на утайката от отпадни
води и в същото време да установи дали в списъка могат да бъдат включени други видове
продукти.

Основният въпрос тук е прилагането de facto на законодателството на Общността и в това
отношение, г-жо член на Комисията, считам, че е от съществено значение Комисията да
разполага с необходимите ресурси, за да следи текущото прилагане на законодателството
на Общността. Това не означава просто транспониране на директиви, а по-скоро означава
прилагане на законодателството във всички предприятия в рамките на Съюза.

За да постигне тази цел, Комисията изисква надзорни правомощия, с които е ясно, че не
разполага понастоящем. Ние не се нуждаем от повече правила, всъщност ние се нуждаем
от прилагане на съществуващото законодателство на Общността.

Bart Staes,    от името на групата на Verts/ALE. – (NL) Г-жо председател, госпожи и
господа, аз, разбира се, също бих искал да изразя своята солидарност и съболезнования към
жертвите, от името на моята група, групата на Зелените/Европейски свободен алианс в
Парламента. Ние трябва да помогнем на хората. Това, което се случи, е ужасно. И все пак,
аз искам да направя три забележки по отношение на речта Ви, г-жо Георгиева.

Вие посочихте, или думите Ви означават, че на пръв поглед по-голямата част от европейското
законодателство е правилно спазено. Въпреки това бих искал да помоля Комисията да
извърши задълбочено проучване. Както г-жа Lepage посочи, съществува разнообразно
европейско законодателство: Директивата относно отпадъците от рудодобив, Директивата
относно емисиите от някои промишлени инсталации, Директивата относно екологичната
отговорност.

Този инцидент имаше вероятност да се случи, а в същото време очевидно е спазено цялото
законодателство в областта на околната среда? Това е невъзможно. Някъде трябва да е
станала грешка. Поели ли са унгарските органи своята отговорност? Извършили ли са
достатъчно проверки? Ето защо считам, че е необходим вид стрес-тест, проучване за
прилагането на европейското законодателство и дали то се прилага правилно.

Второ, колегите от Унгарската зелена партия настояха да бъде изпратена независима комисия
за разследване в района, която да установи обективните данни за замърсяването. Не считам,
че подобно проучване може да бъде извършено единствено от унгарските органи.

Трето, налице е въпросът за инспекциите. Екологичните инспекции са от съществено
значение. Вече разисквахме тази тема в Парламента и приехме резолюция във връзка с нея
на 20 ноември 2008 г. Ние искаме спешно да бъде създадена законодателна рамка относно
тези инспекции. Екологичните инспекции трябва да се извършват; трябва да има не само
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инспекции, извършвани от националните инспекторати, но също, по-специално, надзор на
надзорниците; контрол на контрольорите. Ние спешно се нуждаем от екологична инспекция
на територията на цяла Европа, и по-конкретно от подходящо прилагане на директивите в
областта на околната среда.

Lajos Bokros,    от името на групата ECR. – (HU) През последните две седмици в
унгарската преса се говореше най-вече за отговорността на предприятието, унгарския завод
за алуминий. Главният изпълнителен директор беше арестуван, дори преди да започне
разследването, доста преди то да покаже някакви резултати. Разследването ще определи
отговорността на предприятието, но аз считам, че ние вече можем да направим заключение.
Отговорността трябва да бъде поета не само от предприятието, но също така от органите и
от местното управление. Контролът на щетите е много важен и членът на Комисията се
изказа относно най-важните неща, които ние трябва да направим в тази връзка, но
предотвратяването е също толкова важно. В Унгария администрацията, централната държавна
администрация и дори местното управление не са достатъчно подготвени да предотвратят
подобни бедствени ситуации. Администрацията е изцяло фрагментирана, не разполага със
средства и няма нито човешки, нито финансови ресурси, за да предотврати бедствията.
Предлагам да изготвим заключението и да вземем това предвид по отношение на местното
управление и административната реформа.

Marisa Matias,    от името на групата GUE/NGL. – (PT) Г-жо председател, г-жо член на
Комисията, госпожи и господа, моля, позволете ми да кажа това, което не беше казано. Г-жо
член на Комисията, изслушах Ви внимателно и това, което чух, ме накара да искам да кажа,
че досега изглежда най-ефективното действие, било то от страна на националните или на
европейските органи, е да се осигури мълчание.

Промишлените инциденти могат и следва да бъдат избягвани. Има европейско
законодателство за това и е ясно, че законодателството е нарушено. Налице е неефективност,
забавена реакция и пренебрегване на засегнатите, по-специално на тези в най-неравностойно
положение. Загинали са хора и много все още са застрашени от това какво може да се случи
със здравето им. Не е възможно да се изчислят общите разходи и не е морално да не успеем
да се погрижим за жертвите.

Бих искала да Ви попитам, г-жо член на Комисията, как е възможно да научаваме новините
от докладите на унгарци, а органите да виждат, но да не ни казват нищо? Поради това бих
искала да задам няколко въпроса. Как може да се позволи на банката да оказва натиск върху
хора с ипотекирани къщи в засегнатия район, като иска от тях да платят дължимата сума,
след като къщите им загубили стойност? Как давате съгласието си телефонните оператори
да прекъснат единствените средства за контакт на хората в тази бедствена зона? Как е
възможно, предприятието, отговорно за това бедствие, отново да упражнява своята стопанска
дейност?

Накрая, г-жо член на Комисията, Вие говорихте за смекчаване на въздействието на утайката
от отпадни води. Бих искала да попитам: какви са причините да се продължава
омаловажаването на действителния мащаб на тази човешка трагедия? По този начин изглежда
сякаш винаги започваме отначало.

Jaroslav Paška,    от името на групата EFD. – (SK) Бих искал да започна, като изразя
своите дълбоки съболезнования към унгарските ни приятели във връзка с големия инцидент,
който засегна жителите на селата Колонтар и Девечер в понеделник, 4 октомври, когато те
внезапно бяха наводнени от огромна вълна химическа утайка от отпадни води от резервоар
в намиращия се наблизо завод.
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Както стана ясно, с течение времето, както и в този случай, невинните хора от засегнатите
общности са тези, които плащат най-високата цена за небрежността на тези, които следва
да се погрижат за поддръжката и безопасността на резервоара и следователно за
безопасността на къщите. Доволен съм, че сред първите, които предложиха доброволческа
помощ за засегнатите граждани, бяха спасители специалисти и пожарникари доброволци
от Словакия. Словаците не се колебаят да напуснат домовете и семействата си незабавно,
за да помогнат на засегнатите нещастни хора от съседна Унгария.

Наясно съм, че ще отнеме много дълго време, за да се излекуват раните на селата Колонтар
и Девечер, но сега ние трябва да се замислим относно факта, че в Европа може да има още
от тези занемарени, опасни резервоари, съдържащи химикали и други отпадъци. В моята
държава дори беше открит един резервоар по време на импровизирана инспекция от
министерството на земеделието. Изглежда, че депонирането на промишлени отпадъци и
отпадъци от рудодобив в сметища не е добро решение за обществото или за околната среда.
Ето защо ние следва да започнем да разглеждаме сериозно искането всяка промишлена или
рудодобивна дейност да бъде лицензирана единствено когато отпадъците в резултат от
дейността бъдат незабавно и изцяло унищожени или неутрализирани като част от
производството или производствения цикъл. Само така ние ще бъдем в състояние да
предотвратим инциденти, подобни на този, който засегна жителите на селата Колонтар и
Девечер.

Béla Kovács (NI).   – (HU) Госпожи и господа, бих искал да започна с процедурно
предложение и да помоля Европейския парламент, ако е възможно, да не обсъжда важните
събития в Унгария толкова късно вечерта, а по-скоро във време, когато възможно най-много
колеги са в състояние да присъстват в тази парламентарна зала. За съжаление, ние се оказахме
в същото положение, когато обсъждахме словашкия закон за езика.

Съгласно мнението на експертите бедствието в село Колонтар е в резултат от значителни
стопанска дейност и сериозно нарушаване на технологичната дисциплина. За съжаление,
след продължили две седмици разследвания все още не са установени отговорните за
инцидента лица и надеждата да се стигне до истината намалява все повече. Това, което
утежнява ситуацията е, че жертвите дори не могат да разчитат на фонд „Солидарност“, тъй
като не става въпрос за природно бедствие и стойността на оценените щети не превишава
определените 591 млн. евро, а става въпрос за случай на сериозна човешка небрежност.
Освен това търговските банки изпращат най-възмутителните искания до собствениците на
ипотекирани имоти, като искат от тях да изплатят незабавно дълговете си наведнъж с оглед
на факта, че жилищните имоти в региона са изцяло обезценени. Това ми напомня за Томас
Фридман, журналист на рубрика в „Ню Йорк Таймс“, който каза в своята уводна статия от
4 септември, че кредитът е наркотик, банките са наркодилъри, а централната банка е
Кръстникът.

За да се преодолее незабавно положение, е от съществено значение да разполагаме с
Европейски фонд за социална солидарност, който може да смекчи щетите. Наш дълг е да
предоставим на жертвите всякаква помощ, за да им помогнем да възстановят техните
нормални условия на живот възможно най-скоро. Освен това Наказателният кодекс следва
да бъде направен по-строг незабавно, за да се избегне възникването в бъдеще на подобни
бедствия, отнемащи човешки животи.

Krisztina Morvai (NI).   – (EN) Г-жо председател, днес в тази парламентарна зала се случи
нещо абсолютно безпрецедентно. Докато колегата ми говореше за огромната трагедия в
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държавата ни, в резултат на която загинаха девет души, двама представители се смeeха
предизвикателно.

Това е официално оплакване, което бих искала да изложа пред Вас, г-жо председател. Моля
да го предадете на г-н Buzek. Бих искала този случай да бъде разследван както трябва. Nigel
Farage направи нещо, което беше далеч не толкова предизвикателно и дръзко. Той беше
глобен и трябваше да претърпи дисциплинарно действие. Тези две жени, тези две
представителки заслужават поне това.

Председател.   – Бюрото взема предвид оплакването Ви.

Richard Seeber (PPE).   – (DE) Г-жо председател, учудвам се на способността на колегата
да интерпретира смеха на двамата колеги там. Нека обаче да се върнем към въпроса. Считам,
че това разискване е твърде важно, за да се опитваме да извлечем евтини политически
дивиденти от него.

Преди всичко, бих искал да изразя своята съпричастност и съболезнования към жертвите,
и по-специално към тези, които помагат и рискуват живота си, за да спрат и овладеят тази
катастрофа. Сега обаче за нас е важно да запазим спокойствие и да извършим анализ на
настоящото положение и преди всичко да възложим отговорност. Изцяло съм съгласен с
члена на Комисията, когато тя посочи, че трябва да се види дали директивите, които сме
създали за подобни инциденти тук в Европа, са правилно транспонирани и приложени.
Това е първата стъпка и в това отношение очаквам с нетърпение да се запозная с доклада на
Комисията и заключенията, които тя ще направи.

В същото време обаче бих искал да помоля Комисията да бъде много по-строга и много
по-бърза при искането на обяснение от държавите-членки, които не транспонират
законодателството, което ние определяме тук. Това е работа на Комисията и аз бих искал
да кажа, че понякога тя е малко небрежна в това отношение. В тази връзка Комисията би
била посъветвана да припомни на държавите-членки техните отговорности.

Второ, тук в Европа ние разполагаме с принципа „замърсителят плаща“. Считам, че това е
много добър и важен принцип и не смятам, че отговорността за тези инциденти следва да
се прехвърля на обществените средства. Следователно считам, че призива за разширяване
на фонд „Солидарност“ е необоснован, тъй като тук е налице очевиден замърсител и този
замърсител следва да плати за причинената щета. Когато се случат подобни бедствия, ние
следва, разбира се, да преценим дали отделните предприятия са в състояние да поемат
разходите. Отново гледам към Комисията, която трябва да проучи дали ние следва да въведем
застрахователни решения, за да бъдем в състояние да предоставим подходяща компенсация
на хората, на които са нанесени щети.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Катастрофата, която се случи в Унгария, е ужасна и изказвам
своята най-голяма съпричастност на засегнатите хора.

Неразбираем е фактът, че вторичен продукт, съдържащ хром, арсен и живак, е бил съхраняван
в отворен резервоар, където по принцип силен дъжд би могъл да бъде достатъчен, за да
предизвика опасна ситуация. Колко още от тези резервоари има в Унгария, в Европа и по
света?

Позволете ми да цитирам изследовател в областта на био-геометрията:

(EN) Ще цитирам на английски език: „Налице е спешна необходимост от цялостен световен
опис на подобни отпадъчни езера, чието токсично съдържание представлява химически
бомби със закъснител. …Това вече е третата подобна катастрофа само в Европа през

213Разисквания на Европейския съюз -BG19-10-2010



последните 12 години. Всички биха могли да бъдат избегнати. Задачата на изследването не
може да бъде единствено защита на света от тези катастрофи. Тук са необходими
правителствени разпоредби и наблюдение.“

(SV) Какво счита члена на Комисията в тази връзка? Нуждаем ли се от по-добро
законодателство в областта на химичните вещества, подобрен принцип на заместване,
по-ефективни правила, повече правила, по-голям контрол и повече алтернативни продукти?
Какво следва да бъде направено и колко бързо можем да го направим? Намерението и целта
обаче трябва да бъдат да се постигнат дългосрочни промени и да се предприемат превантивни
мерки.

Ramona Nicole Mănescu (ALDE).   – (RO) Действително ние трябва да покажем
съответната солидарност с Унгария, по-конкретно, в момент, когато екологичното бедствие
се е разпространило и токсичното вещество, което се е изляло от резервоарите на завода,
вече е достигнало до водите на Дунав.

Поради тази причина аз призовавам Европейската комисия да се включи пряко в
управлението на ситуацията, да предостави всички налични средства за подкрепа на Унгария
и да поиска от компетентните органи да предоставят следните документи и информация:
доклад за въздействието на всяко химично съединение, открито в екосистемите, да включат
количествата разлята утайка от отпадни води и да предоставят подробности за въздействието
от разлива върху флората и фауната, както и доклад за взетите от унгарските органи мерки,
по-специално количеството химични вещества, които са хвърлени върху разлива като
контрамярка, и екологичното въздействие на новите вещества.

С оглед на критичността на положението и опасността в резултат от разлива на токсичните
вещества аз считам, че ние трябва да предприемем действия възможно най-бързо.
Европейската комисия е единственият орган, който е в състояние да изиска тази информация,
за да може да спре разпространението на екологичното бедствие в другите държави-членки
по поречието на Дунав и да предприеме незабавни действия за борба срещу последиците
от бедствието, където то вече се е случило.

Точно поради тази причина аз ще внеса въпрос, изискващ писмен отговор, до Комисията,
тъй като очаквам от нея, освен изготвянето на стратегия за предотвратяване на възникването
на подобни бедствия в бъдеще, да ни представи конкретни мерки възможно най-бързо,
които ще бъдат приложени незабавно в случая на екологичното бедствие в Унгария. Също
така изразявам дълбока загриженост относно въздействието, което бедствието може да има
върху Румъния.

Bas Eickhout (Verts/ALE).   – (NL) Г-жо председател, бих искал да благодаря на члена на
Комисията за нейния принос досега. Г-жа Георгиева посочи, че не е необходимо ново
законодателство, но, по мое мнение, това заключение е доста прибързано. Нека бъдем
честни: червената утайка от отпадни води не се ли счита за опасен отпадък? Няма добро
обяснение на това. Какво искате да кажете с него? Действително ли е достатъчно?

Въпреки това Директивата за комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването
(директива за КПКЗ), в обхвата на която попада този завод за алуминий, изисква също така
прилагането на най-добрите налични техники. Тези техники включват например две защитни
стени. Имало е само една защитна стена. Оттук следва, че там са налице очевидни проблеми
и аз бих искал от Комисията да извърши много по-ясен анализ дали законодателството е
действително задоволително.
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След това идва въпросът за инспекциите. Снимки, направени през юни, показват течове и
въпреки това националните контролни органи са казали, че няма проблеми. Тези инспекции
са били недостатъчни. Не е ли настъпил моментът Комисията да представи по-амбициозни
предложения относно европейските инспекции, за да гарантира, че националните
инспектори на свой ред са контролирани, за да се предотврати този вид бедствие в бъдеще?

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, госпожи
и господа, разбира се бих искал да изкажа своите съболезнования към жертвите на
бедствието. Като член на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на
храните, когато прочетох във вестника, че тази червена утайка от отпадни води се е разляла
от резервоара, аз си зададох въпроса как е възможно да се случи нещо подобно, тъй като от
години ние приемаме правила и законодателство с цел да изолираме и да държим под
контрол точно този вид токсично вещество, за да се гарантира, че подобно нещо няма да се
случи. Очевидно нещо не е наред там и очевидно има отговорни хора, които не са приложили
правилата и законодателството на Европейския съюз. В този случай ние просто трябва да
търсим сметка от тези хора. Трябва да се даде отговор на въпроса кой е отговорен и кой не
е.

Възхищавам се на унгарците, които се притекоха на помощ много бързо и предотвратиха
дори по-голямо бедствие. Това обаче не означава, че оставяме всичко така както е. Трябва
да установим кой е отговорен за този инцидент и тези хора трябва да бъдат назовани и
порицани.

Ние не трябва – и аз бих предупредил да не правим това – да променяме фонд „Солидарност“
заради този инцидент. Фондът беше създаден през 2002 г., когато се случиха наводненията.
Ние имаме правила и не можем да прехвърляме неефективното управление на една държава
върху Европа и да позволим за щетите да бъде платено тук. Резултатът не трябва да бъде
такъв. Това не е целта на фонд „Солидарност“. Той е предназначен да бъде използван за
непредвидими събития, които просто могат да се случат. Ние трябва да разполагаме с фондове
в готовност за тези събития, а не за инциденти като този, който се случи в Унгария.

Въпреки това бих искал да направя предложение. Когато през 2002 г. се случиха
наводненията, ние дори не разполагахме с фонд „Солидарност“ и например бяхме в състояние
да използваме средствата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) заедно с
намаление на съфинансирането в тази област. Това също така помага на държавите, като
им дава възможност да използват техните ресурси за други неща. Следователно бихме могли
да поемем по различен път, за да осигурим наличност на тези фондове. Комисията трябва
да следва тази препоръка.

Judith A. Merkies (S&D).   – (HU) Бих искала да изразя своята съпричастност към всички
засегнати унгарци. Екологичното бедствие прикова вниманието на целия свят върху Унгария.
Бедствието изясни на всички едно нещо, а именно, че поддръжката и проверката на старите
промишлени съоръжения са от съществено значение. Разходите за поддръжка също не могат
да бъдат намалени по време на икономическата криза.

(NL) Сега ще премина на нидерландски език. Екологичното бедствие в Унгария привлече
вниманието на всички в Европа и едно нещо е ясно – вече сте го чували тук – а то е, че
надзорът на поддръжката и самата поддръжка са от съществено значение не само в случаи
на по-стари съоръжения и промишлени отрасли от отминали времена. Дори по време на
икономическа криза, ние действително не можем да бъдем небрежни при поддръжката и
надзора. Подходящото транспониране и прилагане на директивите относно отпадъците е
важно и необходимо.

215Разисквания на Европейския съюз -BG19-10-2010



Освен това бих искала само да посоча, отпадъците са суровината на бъдещето и трябва да
представляват възможност, а не опасност. Съхраняването на отпадъци по този начин – езера
за отпадъци – действително не трябва да се повтаря. Отпадъците трябва да се рециклират
или използват повторно. Европейските екологични планове и плановете за суровини са
много амбициозни. Държавите-членки трябва да бъдат поне толкова амбициозни и трябва
бързо да действат в интерес на хората, околната среда и промишлеността и да предприемат
мерки във връзка с рециклирането и повторното използване на отпадъците.

Затова се присъединявам към призивите към Унгария, а и също към Комисията и другите
държави-членки, където този инцидент евентуално би могъл също да се случи, да потвърдят
дали директивите относно отпадъците не само в областта на промишлените отпадъци, а и
в областта на изискванията за екологична безопасност, се прилагат правилно. Освен това
има надзор на поддръжката. Човешко и екологично бедствие от това естество никога не
трябва да се повтаря.

Adina-Ioana Vălean (ALDE).   – (EN) Г-жо председател, тази драма ни напомня за
отговорността ни като политици. Въпросът да представим предложение за нов закон или
друг законодателен пакет не е неотложен. Вече разполагаме с пълни достижения на правото
в областта на околната среда в европейската Директива относно отпадъците от рудодобив.
Проблемът в Европа не е във връзка с наличието на подходяща законодателна рамка, а във
връзка с подходящото прилагане на тези закони от държавите-членки.

Очевидно предприятията са имали твърде много преимущества по време на преговорите с
националните органи относно какво представлява опасен отпадък, който трябва да бъде
обхванат от най-строгите стандарти за безопасност. Освен това наистина се притеснявам,
като слушам за големия брой депа за отпадъци в целия регион на река Дунав и за над 1 000
замърсени обекти само в Румъния. Считам, че първият приоритет по отношение на
предотвратяването следва да бъде изготвянето на списък с тези обекти в Европа. Ние не
можем да си позволим да чакаме до 2012 г., за да влезе то в сила.

Държавите-членки следва доброволно да предоставят тази информация на Комисията
възможно най-бързо. Този случай също така показва, че на Комисията следва да бъдат
дадени повече средства, за да гарантира правилното прилагане на законодателството в
областта на околната среда, по-специално, в Централна и Източна Европа. Случаят показва
също, че на Комисията следва да бъдат предоставени повече ресурси, за да се разследва
контролът на качеството и инспекцията на тези опасни обекти.

Не на последно място, бих искала да подчертая, че основният принцип следва да бъде
замърсителите да плащат за причинената от тях екологична вреда. Ето защо не съм сигурна,
че използването на фонд „Солидарност“ на ЕС за природни бедствия би било подходящо,
тъй като той може да подкопае централния принцип в Директивата относно екологичната
отговорност.

Satu Hassi (Verts/ALE).   – (FI) Г-жо председател, госпожи и господа, бих искала да кажа
две неща. Първо, Комисията определено следва да изпрати работна група в Унгария, която
да анализира положението там. За нас не е удовлетворяващо просто да разчитаме на
информацията, предоставена от унгарските органи, по отношение например на това какво
действително съдържа червената утайка от отпадни води. На нас ни е необходима
информация от независими разследващи.

Другият въпрос е, че Вие, г-жо член на Комисията, посочихте, че червената утайка от отпадни
води не отговаря на критериите за опасен отпадък и че законодателството ни е в пълен ред.
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Тези твърдения обаче не могат да бъдат верни едновременно. Критериите за опасен отпадък
определено трябва да бъдат изяснени, така че високите алкални нива или високи нива на
pH да станат един от критериите.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Ние трябва да направим всичко, което можем, за да
предотвратим подобни инциденти. Ето защо очаквам от Европейския съюз да установи
защо тези инциденти продължават да се случват в Европейския съюз и тогава да предприеме
необходимите действия.

Разбира се, ние трябва да разгледаме по-сериозно прилагането на законодателството, което
вече сме приели. Проучванията на отделните инциденти показват, че, наред с други причини,
те се случват поради небрежност и неуспешно спазване на законодателството. Като цяло
ние сме постигнали много малко при прилагането в Съюза на законодателството в областта
на околната среда.

Освен това аз очаквам от Комисията да предостави информация относно всички бъдещи
трансгранични рискове за човешкото здраве в резултат от инцидента в Унгария. Например
ще бъдат ли пренесени по въздуха токсични вещества и ще бъдат ли застрашени хората,
живеещи в съседните държави, като Словения, ако вдишат тези токсични вещества?

Ние трябва също така да търсим по-голяма отговорност от замърсителите и стриктно да
приложим принципа „замърсителят плаща“. Използването на публични средства за
премахване на щетите и за подпомагане на хората следва да бъде само последна мярка
съгласно принципа на солидарност.

Това е друг начин за насърчаване на собствениците на предприятия да действат безопасно.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Първо, бих искал да изкажа своята най-искрена
съпричастност към нашите унгарски приятели и своята солидарност със семействата на
оцелелите, както и да изразя своята загриженост за 150-те души, които са претърпели
наранявания.

Токсичната утайка от отпадни води се е разляла след скъсване на язовирната стена в завода
за алуминий и е заляла съседните общности, като е засегнала около 40 квадратни километра
земя и водни течения, които се вливат в Дунав. Може би в това екологично бедствие, което
е най-страшното в унгарската история, са загинали до девет души.

По мое мнение, първи приоритет е да се смекчат последствията от бедствието и следователно
да се възприеме отговорен подход към съживяване на речните екосистеми заедно с
предотвратяването на подобни бъдещи бедствия. Европейският съюз може да играе важна
роля във връзка с това, тъй като не е само негово право, но също и негово задължение да
настоява за пълно съответствие с високите екологичните стандарти, тъй като мога добре да
си представя, че подобни опасни резервоари съществуват в други държави-членки.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Аз също бих искала да изкажа своето съчувствие по отношение
на събитията, които се случиха, както и да направя следните бележки. Съгласно оценката,
извършена от Грийнпийс, този инцидент е много по-сериозен, от инцидента, който се случи
в Бая Маре през 2000 г. Следва да посоча, че по време на инцидента в Бая Маре нямаше
загинали хора и въздействието от него беше относително слабо във времето. Унгарските
членове на ЕП обаче внесоха резолюция, с която призовават за забрана на използването на
цианидни технологии в рудодобива, без да предложат алтернатива, с единствената цел да
спрат проекта за добив „Рошия Монтана“.
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Ние съжаляваме, че вече от 10 години Европа е изправена пред големи рискове за
безопасността на човека и на околната среда. Това положение е последствие от неподходящи
или неправилно приложени разпоредби за опазване на околната среда и за предотвратяване
на бедствия. Изискваните мерки включват преглед на критериите за класифициране на
токсичните и опасни отпадъци. Ние следва да отбележим, че розовата утайка от отпадни
води от вида, който причини инцидента в село Колонтар, не е класифицирана като опасен
отпадък.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Считам, че всеки в Европа е бил шокиран от
екологичното бедствие, което се случи в Унгария преди две седмици, и аз тук бих искала да
изразя своята солидарност и да изкажа своето най-искрено съчувствие на семействата на
оцелелите, както и от името на гражданите на Словашката република. Радвам се, че
словашките спасители бяха сред първите, които се притекоха на помощ на унгарските ни
приятели.

По мое мнение, Европейският съюз и унгарското правителство, както и предприятието,
което причини екологичното бедствие, трябва да действат заедно в настоящата ситуация и
за нейното решаване.

Бих искала да завърша, г-жо председател, като обясня накратко на г-жа Morvai, че моят
отговор определено не беше предизвикан от бедствието в Унгария и че аз не стоя в Парламента
в единадесет часа през нощта, за да се подигравам на хора, които страдат. Реакцията ми беше
предизвикана от изцяло глупавото изказване на Вашия колега от унгарската екстремистка
партия „Jobbik“, която свърза драматичната ситуация, която се е случила в Унгария, със
закона за езика в Словакия. Мога да уверя уважаемия колега, че сегашното правителство,
което включва унгарската партия „Hid“, не е променило закона за езика и че той е съвсем
разумен. Да се свържат смъртта на хора и бедствието в Унгария със закона в Словакия е
абсолютно смешно.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Г-жо председател, бих искал да изпратя послание за
солидарност към гражданите на Унгария. Г-жо член на Комисията, ние действително трябва
да разберем дали има други опасности и да направим план за тези опасности, преди да се
случи друг подобен инцидент. Ние трябва да регистрираме опасни вещества. Парламентът
се е произнесъл по тези въпроси в тази парламентарна зала. Ние призоваваме за забрана на
използването на цианид в добива на злато и Комисията следва да поеме инициативата в тази
насока, като се има предвид предишния голям инцидент в Бая Маре, който имаше сериозни
последици точно в резултат от използването на цианид.

Изцяло съм съгласен с това, което казахте относно фонд „Солидарност“. Накрая, ние трябва
да преразгледаме Директивата за почвите, която трябва да престане да бъде „блокирана“ на
равнище на Съвета, и да предприемем мерки за обеззаразяване на почвите, както и да разберем
кой е отговорен за инцидента.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Г-жо председател, считам, че бедствието още веднъж
доказва много ясно колко е важно европейското законодателство, както и неговото
приложение и мониторинг. Екологичните бедствия и тяхното въздействие наистина просто
не спират по границите на държавата-членка или на друга държава в света, а се разпростират
отвъд тези граници посредством подпочвените води, замърсяването на реките, фини частици
или по въздуха и после се разпространяват в други региони.

Г-жо член на Комисията, няколко души вече Ви споменаха, че настоящото европейско
законодателство е до известна степен недостатъчно и също така транспонирано по
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неподходящ начин и недостатъчно контролирано от страна на Комисията. Един пример за
такова законодателство е това във връзка с отговорността. Тук има действителен пропуск
дотолкова, доколкото от страната, която причинява подобни бедствия, трябва да се иска
обяснение и да се накара да плати. Какви законодателни промени възнамерявате да въведете
тук, за да гарантирате, че замърсителят трябва да плати? Какво възнамерявате да правите
по отношение на Унгария, за да позволите да се извършат независими проучвания, и какво
е мнението Ви за предложението – както г-жа Hassi вече спомена – да се създаде наша
работна група на ЕС?

И още една последна бележка, която е свързана с това, че чухме за журналисти, които са
били възпрепятствани по време на разследването на инцидента. Възнамерявате ли да
използвате влиянието си върху унгарското правителство, за да гарантирате, че може да бъде
предоставен независим доклад?

Кристалина Георгиева,    член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, бих искала да
благодаря много на изказалите се. Вие обхванахте добре всички въпроси, пред които сме
изправени. Преди да започна с отговорите, позволете ми да кажа следното. Когато вчера
пристигнах в засегнатите села, мисълта, която ми мина през ум, беше: Слава Богу, че това
се е случило през деня, тъй като ако инцидентът се беше случил през нощта, много повече
хора щяха да загинат.

В действителност от разстояние къщите изглеждат така, сякаш някой ги е боядисал до
половината в червено. Очевидно разливът е над равнището на леглата, в които спят жени,
мъже, деца и възрастни хора. Когато се изправим пред подобно нещо, е наистина подходящо
да обсъдим сериозно въпроса и да се уверим, че извличаме поука от него. Тогава можем да
имаме обратна връзка с оглед на подготвеност, предотвратяване и отговор в случай на друго
бедствие в бъдеще.

Ето защо приемам бележките, които бяха направени в тази връзка, в парламентарната зала,
много сериозно. Нека се опитам да отговоря.

Първо, относно въпроса за законодателството и ролята на Комисията. Точната ми
формулировка беше, че от първия анализ, който извършихме, се оказва, че ние разполагаме
с подходящо действащо законодателство и там, където все още липсват достатъчни действия,
това е свързано с прилагането на законодателството. Подчертавам думите „първи анализ“ и
в заключението си наблягам, че ще разгледаме внимателно дали има пропуски в
законодателството.

Отново, въз основа на това, с което разполагаме по този случай и по много други,
действително трябва да се акцентира върху прилагането на наличното законодателство, а
не на думите: „О да, нека излезем и напишем друг документ и да го поставим върху купчина
от много други документи“, когато знаем, че особено важният въпрос е прилагането.

Когато говорим за това, което можем да разглеждаме конкретно от законодателна гледна
точка, има два конкретни въпроса в тази връзка, въпреки че може да има повече, когато
приключим с прегледа.

Първият въпрос е относно класификацията на червената кал като опасна или не. Ние не
казваме, че във всеки случай, когато е налице червена кал, не липсва опасност. Тя може да
бъде опасна, ако има високо съдържание на тежки метали и отговаря на конкретни
технически квалификации. С други думи, е възможно да има случаи, в които червената кал
се класифицира като опасна. В момента, въз основа на предоставената от унгарските органи
информация, ние можем да кажем, че въз основа на тази информация червената кал не е
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опасна, но очевидно трябва да извършим по задълбочени анализи. Тогава въпросът би бил
как се справяме с проблем като този и дали е необходимо да направим по-стриктно
определението за опасен отпадък. Днес не мога да отговоря, но мога да ви уверя, че това ще
бъде разгледано внимателно.

Вторият много важен законодателен въпрос във връзка с отговорността беше повдигнат от
много оратори. Разполагаме ли в Директивата за екологичната отговорност с достатъчно
зъби, за да хапем, когато стигнем по прилагането на принципа „замърсителят плаща“? В
самото начало посочих, че това е област, в която Комисията е започнала работа по оценката
дали са необходими по-строги разпоредби относно начина, по който предприятията действат
с оглед да разполагат със средства, за да отговорят на техните задължения като замърсители.
Това отново е въпрос, по който ще продължим да работим много задълбочено.

Втората група въпроси засягат финансирането. Какво можем да направим? Унгария разполага
със структурни фондове и фондове за развитие на селските райони. От опит знаем, че в
процеса на изпълнение на програмите, винаги съществува свобода на действие. В общи
линии няма държава, която да е усвоила 100% от структурните фондове, а приоритетите
се сменят във времето. Следователно Унгария може, ако правителството прецени, че това е
много висок приоритет, да използва структурни фондове или фондове за развитие на селските
райони за екологичен мониторинг на преработвателните съоръжения, за възстановяване
на увредената инфраструктура и за възстановяване на селскостопанска земя. Те могат също
така да бъдат използвани за промени в земеползването, тъй като земята, която видях, е
възможно да не бъде възстановена бързо за традиционното й използване за селскостопански
цели, но е възможно да бъде използвана за енергийни култури, които не трябва да отговарят
на същите изпитвания по отношение на опасните вещества.

Също така ние имаме доста различни мнения относно фонд „Солидарност“. Тук искам да
посоча две неща. Първо, аз съм съгласна, че е отговорност на замърсителя да плати, но
същевременно, когато общностите са засегнати от подобно бедствие, е въпрос на европейска
солидарност и съчувствие да им бъде подадена ръка в този момент, тъй като до момента, в
който отговорността на предприятието бъде изпълнена, ще минат месеци и месеци.

Като член на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и отговора при кризи, аз се
намирам в много неловко положение, тъй като мога бързо да помогна на жертвите на
наводненията в Пакистан, но не разполагам с никакъв инструмент, за да помогна на жертвите
на това бедствие. Това лято, когато се случиха наводненията в Румъния и Молдова, аз бях
в състояние да предоставя много бързо средства на Молдова, но не бях в състояние да направя
нищо за жертвите на наводненията в Румъния, и не говоря само за себе си, говоря за нас
като европейски граждани.

Това е въпрос, който следва да се разгледа подробно, за да се разбере дали действително с
нарастването на бедствията тук и в чужбина, ние следва да разполагаме с инструмент, който
ни позволява да изразим съпричастност към нашите граждани.

И между другото, гражданите ни са объркани защо ние можем да помогнем на Пакистан,
а не можем да помогнем на Айка.

Имаше въпроси, които бяха отправени във връзка с ролята на Комисията. Нека изясня това
много добре. Инспекциите и мониторингът са отговорност на държавите-членки. Нямаме
мандат в Комисията да правим това. Това, което се опитваме да правим посредством
обучителни дейности, повишаване на осведомеността, направени изводи, е да подпомогнем
всички държави-членки да повишат техния капацитет за мониторинг и инспекции. Един
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от ораторите тук посочи, че има очевиден институционален недостиг в тази област. Ние
можем да помогнем с обучение, но нямаме мандат да бъдем инспектори и да заместваме
националните органи.

Не искам да кажа, че никога не следва да имаме този мандат, но днес не разполагаме с него
и искрено считам, че е много по-важно за националните органи да бъдат по-добре
оборудвани, за да изпълняват задълженията си, от това да се създават все повече слоеве
инспекция. Уверете се, че хората, които извършват работата, са оборудвани, за да я вършат.

Имаше въпроси, свързани с рециклирането на червената утайка от отпадни води. Директивата
предоставя стимули за изследвания и законодателството ни в областта на околната среда
насърчава прехода към по-добра налична технология.

Конкретно за това съоръжение, то следва да бъде в съответствие с най-високите стандарти
до 2012 г. Разбира се, е ужасно, че бедствието се случи през 2010 г. Очевидно – и ще
приключа с тази бележка, тъй като доста пресрочих времето – ние трябва да извлечем поука
от този случай и да повишим равнището ни на обявяване на тревога по отношение на други
места в Европа, които са потенциално опасни в бъдеще.

За да не се превърне дадена опасност в катастрофа, ключът е в мониторинга, подготвеността
и предотвратяването и аз съм напълно съгласна с ораторите, които силно критикуваха този
въпрос. Действително ние имаме политика относно готовността и предотвратяването и
отново, какъвто е случаят със законодателството, който ние обсъдихме, особено важният
въпрос е тази политика да бъде превърната в действителност в държавите-членки.

От наша страна, ние ще ви представим предложение, съобщение за увеличаване на капацитета
на ЕС за отговор при бедствия и ще ви съобщим поуките от това бедствие.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Бих искала да направя да направя лично изявление
относно това, което г-жа Morvai каза.

Две са нещата, които бих искала да кажа. Първото е, че именно самата г-жа Morvai беше
тази, която отговори изискано в този Парламент на това, което казваха другите членове на
ЕП. Второто е, че е крайно жалко да се извличат политически дивиденти от нещо подобно
на бедствието, което се случи в Унгария, и да се сравнява то с нещо, с което няма никаква
връзка. Трето, тя не може действително да си мисли, че изобщо нещо в тази връзка може
да бъде казано от хора, които се перчат тук в Парламента, във фашистки униформи.

Председател.   – Разискването приключи.

Писмени изявления (член 149)

Kinga Göncz (S&D),    в писмена форма. – (HU) Въпреки че унгарският
министър-председател каза, че „Унгария е достатъчно силна да преодолее сама последствията
от подобна катастрофа“, аз бих искала да благодаря на Европейската комисия и на
държавите-членки за широката и предложена досега подкрепа за преодоляване на
последствията от бедствието. Бедствието в Унгария доказва също така необходимостта от
по-строго законодателство на Общността в областта на гражданската защита. Договорът от
Лисабон прави това възможно, тъй като съгласно него управлението на бедствия е съвместна
отговорност на Общността и държавите-членки. Бедствието в близост до Айка може да бъде
първото действително изпитание на Директивата относно екологичната отговорност, която
влезе в сила през 2007 г., и сега ние ще разберем дали можем да приложим изцяло принципа
„замърсителят плаща“. Наред с другото, законът предлага предприятията да създадат
финансов резерв, за да управляват последствията от потенциални промишлени бедствия.
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Заслужава си да бъде разгледан въпросът дали ние следва да направим задължително за
предприятията, работещи с опасни вещества, създаването на такъв финансов резерв.
Настоятелно призовавам унгарското правителство да започне преговори с Европейската
комисия възможно най-рано относно преразпределянето на фондовете за защита на околната
среда и за развитие на селските райони с оглед на управлението на бедствия. Приветствам
предложението, представено от Европейската комисия в съобщението относно
преразглеждането на бюджета, публикувано във вторник, което гласи, че фонд „Солидарност“
следва да бъде предоставен в бъдеще за премахване на последствията от промишлени
бедствия.

Ивайло Калфин (S&D),    в писмен вид . – Уважаема госпожо Председател, Уважаема
госпожо Комисар, на първо място бих искал да изразя своите съболезнования към семействата
на загиналите от инцидента 9 унгарски граждани и съчувствие към всички пострадали.

Промишлена авария като тази в Унгария, поставя редица въпроси пред европейските
граждани. Както може да се очаква, моите сънародници в България са силно притеснени и
следят внимателно дали водите на р. Дунав няма да се заразят сега или в бъдеще от този
инцидент с тежки метали или други вредни вещества.

Госпожо Комисар, каква е възможността ЕК да изгради капацитет за реакции при подобни
ситуации - превенция, незабавна реакция, мониторинг на рисковете, компенсация за
пострадалите? В състояние ли е ЕС да осигури анализ на екологичните рискове, произтичащи
от аварията в Унгария, който да бъде представен в най-скоро време?

Тук става въпрос не за пренасяне на национални отговорности на европейско равнище, а
за необходимостта ЕС да даде сигурност на своите граждани по проблеми, които излизат
далече извън националните граждани.

Iosif Matula (PPE),    в писмена форма. – (RO) Бих искал да изразя своята солидарност със
засегнатото население от екологичното бедствие, което се случи в Унгария, в началото на
този месец. Считам, че е настъпил моментът, когато трябва да покажем благоприличие, без
да вдигаме излишен шум, да излагаме на показ бедствието или да експлоатираме
изображенията на този трагичен промишлен инцидент. Ние можем да извлечем важна
поука от инцидента в Унгария. Самата икономическа дейност не е опасна, докато се спазват
строгите разпоредби в областта на опазването на околната среда. Единствено когато се
пренебрегнат разпоредбите, приети на равнище ЕС, възниква риск от унищожаване на цели
екосистеми. Инцидентът в Унгария предоставя също така пример за европейска солидарност.
Екип от експерти от различни държави е пристигнал в страната, за да подпомогне органите
в усилията им да противодействат на унищожителното въздействие върху населението и
околната среда. Също така считам, че е настъпил моментът за нас отново да поставим на
обсъждане разпоредбата за подкрепа от европейски сили за гражданска защита. Тези сили
трябва да бъдат постоянно на разположение, за да се намесят бързо и професионално в
засегнатите от различните бедствия места, чийто брой продължава да расте не само на нашия
континент, но също така и по света.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    в писмена форма. – (LT) През изминалите
шест месеца част от планетата ни беше засегната от второ голямо екологично бедствие –
през април имаше разлив на петрол в Мексиканския залив, а сега разлив на червена утайка
от отпадни води в Унгария. Въпреки че се различават, двете бедствия имат нещо общо – и
двете биха могли да бъдат избегнати или поне биха могли да бъдат с по-малък мащаб, ако
е било обърнато по-голямо внимание на опазването на околната среда. За съжаление, в
много държави както в рамките на ЕС, така и извън него, околната среда и екологичните
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изисквания често не са приоритет, когато се планират, изграждат и експлоатират
съоръженията, които имат значително въздействие върху околната среда. Следователно аз
съм убедена, че ако се огледаме, всички бихме открили много съоръжения, където рано или
късно, може да се случи екологично бедствие в по-голям или в по-малък мащаб. На много
места можем да открием случаи, в които има ограничено спазване на екологичните
изисквания (дали преднамерено или поради некомпетентност), в които изграждането на
съоръжения се разрешава в голяма близост до жилищни райони, а оценката на въздействието
върху околната среда е извършена само повърхностно, без да са били правилно консултирани
жителите и резултатите от нея по някакъв начин са винаги благоприятни за клиента. Когато
тези инсталации функционират, жалбите на жителите често се пренебрегват. Призовавам
Европейската комисия и държавите-членки поне веднъж да отворят очи и да предприемат
действие, след като са видели действителното предложение – да предприемат законодателни
изменения за по-строг мониторинг за прилагане на екологичните изисквания и за
отговорността при неспазване на тези изисквания, както и за гарантиране на независима
оценка на въздействието върху околната среда.

Bogusław Sonik (PPE),    в писмена форма. – (PL) Екологичното бедствие, което се случи
в Унгария, развълнува всички нас със своя мащаб и изключително трагични последици.
Ние бихме искали да изразим своята солидарност със семействата на жертвите, както и с
тези, които са загубили всичко, което притежават, и които ще изпитват въздействието от
изтичането на токсичната утайка от отпадни води в продължение на много години напред.
Аз съм убеден, че най-важното нещо днес е да се отговори на въпроса, който беше зададен
многократно, а именно можеше ли тази трагедия да бъде избегната? Или по-скоро как
можеше да се направи това и какво следва да направим днес ние, като Европейски парламент,
за да гарантираме, че тези събития няма да се случат отново? Знаем сме, че в Унгария има
много други такива резервоари. Това обаче не е всичко. Например в Полша, в Долна Силезия
се намира най-голямото депо за течни отпадъци в Европа, което е създадено през 70-те
години. Можем ли да спим спокойно в Европа, където се случи подобно събитие, въпреки
съществуването на множество задължителни правни разпоредби, които е трябвало да
гарантират подходящия надзор на химическите вещества? Ние разполагаме с регламента за
REACH, който функционира от три години и се прилага от Европейската агенция по
химикалите. Разполагаме и с други законодателни документи като Регламента относно
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси от 2008 г. и Глобалната
хармонизирана система, която класифицира вещества и смеси съобразно опасността, с която
те са свързани. Ние трябва да разгледаме внимателно и задълбочено съществуващото
законодателство на Съюза и прилагането му в държавите-членки и да определим ясни
приоритети, за да осигурим ефективно предотвратяване на опасността и ефективно
управление на кризи.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE),    в писмена форма. – (RO) Съжалявам за загубата на
човешки живот в резултат от разлива на промишлени отпадъци, който се случи в Унгария.
Има природни бедствия, като наводнения, и ние не винаги можем да предотвратяваме или
контролираме тяхното въздействие. В случай на промишлени отпадъци обаче, които са
потенциално вредни за човешкия живот и околната среда, в Европейския съюз има правила
за това. За съжаление, може да се види, че тези правила не се спазват във всяка
държава-членка. Ето защо предлагам Комисията да предложи като своя цел да извършва
инспекция на качеството на националните институции, на които е възложено да прилагат
разпоредбите на ЕС относно съхранението на потенциално опасни промишлени отпадъци.
Тази инспекция трябва да се извършва като приоритет в държавите-членки, приети в ЕС
през 2004 и 2007 г.
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17. Бази данни, свързани с расовия или етнически произход в ЕС (разискване)

Председател.   – Следващата точка от дневния ред е разискването относно:

– въпроса, изискващ устен отговор, зададен от Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes,
Kinga Göncz и Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, към Комисията, относно бази
данни за расовия и етнически произход в ЕС (O-0143/2010 – B7-0553/2010);

– въпроса, изискващ устен отговор, зададен от Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda и Judith
Sargentini, от името на групата Verts/ALE, към Комисията, относно бази данни за расовия
и етнически произход в ЕС (O-0146/2010 – B7-0554/2010);

– въпроса, изискващ устен отговор, зададен от Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia
in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo,
Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Метин
Казак и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, към Комисията, относно бази данни
за расовия и етнически произход в ЕС (O-0154/2010 – B7-0556/2010);

– Въпрос, изискващ устен отговор, зададен от Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine
Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias и Eva-Britt Svensson, от името
на групата GUE/NGL, към Комисията, относно бази данни за ромите и дискриминация
(O-0155/2010 – B7-0557/2010).

Monika Flašíková Beňová,    автор. – (SK) Според неотдавнашната информация в медиите
френската жандармерия управлява база данни, наречена MENS, насочена към ромите и
други пътуващи.

Неправителствени организации са подали жалба срещу създаването на незаконна и
недекларирана база данни за съхраняване на „лични данни за расовия и етнически произход“
и са обявили допълнителни обжалвания пред съответните органи. Френските органи обаче
отричат съществуването на такава база данни. Министърът на имиграцията заяви преди
това, че биометричните данни на експулсираните роми ще се съхраняват в базата данни
OSCAR и в нова база данни, която е в процес на създаване. Същевременно се докладва, че
дори Нидерландия и други държави от Европейския съюз регистрират данни за етническа
и расова принадлежност. В този контекст Съветът обсъжда проект на заключения с много
неясна формулировка относно „мобилните (пътуващи) криминални групи“ и без да уведоми
ЕП за тази инициатива.

Ето защо, г-жо член на Комисията, бих искала да Ви попитам какво предприема Комисията
във връзка с доказателствата за съществуването на базата данни MENS във Франция за
потвърждаване на тази информация. Ако Комисията счете, че базата данни накърнява
принципа на недискриминация, какви мерки ще вземе, за да поправи положението? Ще
разисква ли Комисията процедура за нарушение срещу държавите-членки и в контекста на
неотдавнашните събития в други държави-членки относно създаването на бази данни за
расовата и етническа принадлежност, ще започне ли Комисията разследване за събиране
на допълнителни сведения за такива бази данни и оценка на тяхната законност в съответствие
с принципа на недискриминация? И накрая, бих искала да попитам и какво предприема
Комисията, за да гарантира, че държавите-членки в своите административни и
правоприлагащи процедури не прибягват до етнически профили.

Hélène Flautre,    автор. – (FR) Добър вечер, г-жо председател, г-жо член на Комисията.
Г-жо Рединг, Вие съвсем основателно сте удовлетворена, че в последната минута Франция
отговори на процедурата на Европейската комисия за нарушение и представи законодателна
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програма за установяване на процедурни права съгласно изискванията на Директивата
относно свободата на движение.

Според Вашата оценка тези обещания са истински и в резултат на това производството за
нарушение беше замразено – а не отменено. Ние вземаме предвид Вашите бележки, но като
членове на Европейския парламент бихме искали също да можем да наблюдаваме
изпълнението на тези ангажименти. Това означава да разполагаме с информация за поетите
обещания и за графика, предоставен от френските органи. Да не забравяме също и че Вие
поискахте от Франция проучване дали административната процедура за придружаване на
лица до границата, за да напуснат държавата не е дискриминационна. Какво се случи с тези
проучвания? Получихте ли отговор?

Подобно на разкритата от пресата информация относно безчестното и дискриминационно
циркулярно писмо от август, неотдавна беше публикувана информация за досие – база
данни – която съдържа лични данни, включително за етническа и расова принадлежност.
Не накърни ли тази нова хитрина Вашето доверие в обещанията на френските органи и в
точността на предоставяната информация?

Г-жо Рединг, няма ли да се съгласите, че логичната следваща стъпка сега е да ни кажете
докъде стигна проучването на поисканите от Комисията документи за предполагаеми
дискриминационни практики във Франция, както и по отношение на евентуалните
нарушения на стандартите за защита на личните данни, залегнали в правото на Общността?

Мисля, че днешните европейски граждани имат право да искат отговорна Комисия, която
може да популяризира успехите си, но и ще действа решително за спазване на процедурите
срещу френските органи. В края на краищата правите това като цяло за всички
държави-членки на ЕС, които по всеобщо признание имат лоши практики по отношение
на ромите.

Ще изтъкна също и, че самата CNIL потвърди съществуването на четири незаконни файла,
които съдържат лични данни и в които обектите са описани като цигани или роми.

Sophia in 't Veld,    автор. – (EN) Г-жо председател, ние знаем, че членът на Комисията е
много решителна и смела личност. Г-жо член на Комисията, никой няма да успее да Ви спре
и Вие обикновено не се нуждаете от побутване. Ако искате нещо, Вие вървите право към
целта си. Иска ми се в този конкретен случай да сте наистина толкова решителна.

Точно тази седмица публикувахте съобщението на Комисията за ефективното прилагане на
Хартата на основните права. В съобщението се казва, че Комисията напълно ще се възползва
от своите правомощия, за да гарантира, че държавите-членки прилагат правото на ЕС при
пълно зачитане на основните права и че Вие няма да се колебаете да започнете процедури
за нарушение.

В случая с Франция аз се чудя защо Комисията разчита изцяло на декларациите на
правителството, когато, както току-що изтъкна и Hélène Flautre, имаше поредица от
декларации, които в последствие се оказаха ненадеждни. Защо Комисията не започне
собствено разследване? Ние и преди искахме това. Знаете, че мнозинството в този Парламент
е зад Вас. Знаем, че има много възражения от страна на държавите-членки, но ние сме зад
Вас, г-жо Рединг.

Аз бих искала да спомена положението във Франция, положението в Италия, което изглежда
дори още по-сериозно и положението в собствената ми родина. Преди всичко аз бих искала
да знам дали съществуването на такива бази данни може да се потвърди. Имаме ли
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доказателство, че те съществуват или че не съществуват? Разполагаме ли със списък? В случая
с Нидерландия аз знам, че има списък, защото общините, които създадоха базите данни, са
доста горди с тях; те считат, че са свършили много добра работа. Те вероятно са го направили
с добри намерения. Ако базите данни съществуват, каква ще е Вашата позиция – те законни
ли са или незаконни? Ако са законни, няма какво да разискваме. Ако са незаконни, трябва
да започнем процедура за нарушение. Толкова е просто.

Комисията не се колебае по други въпроси. Например Вие се заехте сериозно с опозицията,
когато искахте да въведете ред в тарифите за роуминг за мобилните телефони. Ако са налице
картели, Комисията не се колебае нито секунда. В този случай мисля, че Комисията трябва
да действа. Г-жо Рединг, сега е времето ЕС да докаже, че е общност на ценностите и че ще
се намеси, ако се нарушават основни права на човека. Гражданите ни наблюдават.

Като Hélène Flautre и аз искам от Вас да посетите комисията по граждански свободи,
правосъдие и вътрешни работи, за да ни обясните какво е положението и какви действия
възнамерява да предприеме Комисията. Аз също, като член на Парламента и като европейски
гражданин очаквам да получа пълен достъп до кореспонденцията с Франция и евентуално
с други държави-членки.

Cornelia Ernst,    автор. – (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, аз просто ще задам
въпроса: какво е положението по отношение на недискриминацията и равнопоставеността
на ромите в Европа? Сега, когато чуваме, че френската жандармерия създава етнически
мотивирани бази данни за ромите – а аз считам, че такива бази данни са забранени – и
същото се случва и в други държави до голяма степен с превантивни цели, значи наистина
границата е достигната. И във Франция, и в ЕС базите данни, които се използват преди
всичко за събиране на лични данни относно расова или етническа принадлежност, са просто
забранени поради големия риск от злоупотреби и заради риска от дискриминация. Само
при много специални обстоятелства и с конкретни цели, при зачитане на недопускането
на дискриминация, може изобщо да се събират данни с такъв характер. Ромите не трябва
да бъдат инкриминирани и това е въпрос от решаващо значение. Етнически мотивираните
бази данни с цел предотвратяване на престъпления са незаконни. Ромите не трябва да бъдат
обект на специално събиране на данни заради начина им на живот и ние очакваме Комисията,
с други думи, Вие, г-жо Рединг, да отхвърлите всяка форма на събиране на етнически или
расистки данни и да работите упорито, за да гарантирате, че това наистина е прекратено в
съответните държави.

Честно казано, аз все по-често се питам всъщност какво друго правим в Парламента и в
рамките на ЕС освен да говорим, говорим, говорим и какво наистина успяхме да направим
на практика, за да подобрим положението на ромите в Европа, освен да говорим, говорим,
говорим. Ако разгледаме събирането на данни, виждаме, че в много държави-членки на ЕС
ромите са превърнати в изкупителна жертва и хора, които да разиграваме. Те биват
експулсирани в Косово и, вършейки това, Франция нарушава Договорите на ЕС от месеци,
нарушава се принципа за недопускане на дискриминация – и Комисията се държи като че
ли е удовлетворена – а аз гледам на това по доста по-различен начин от предходния оратор
– от обещанието на френското правителство да представи правното основание за
транспонирането на Директивата за свободното движение от началото на 2011 г. В интерес
на благоприличието обаче трябва да се каже, че Франция трябва да прекрати експулсирането
на роми и е важно също онези роми, които бяха несправедливо експулсирани, да бъдат
подпомогнати за връщането си във Франция.
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Във връзка с базите данни бих искала да Ви попитам: с каква категорична информация
разполагате, какви инициативи ще предприемете, ако такива бази данни действително
съществуват по този начин, и ще започнете ли в такъв случай процедури за нарушение
Договора?

Вивиан Рединг,    заместник-председател на Комисията. – (EN) Г-жо председател, считам,
че е в ущърб на правата на човека да седим тук толкова късно вечерта и да обсъждаме важни
въпроси, които би трябвало в действителност да обсъждаме през деня, а не посред нощ,
когато нормалните човешки същества трябва да почиват в домовете си и да си лягат да спят.

Като оставим това настрана, имаше много разисквания, много скандали и много действия
през последните седмици и аз мисля, че Парламентът би трябвало да разгледа това, което
се случи във Франция, и реакцията на Европейската комисия на това един вид историческо
събитие. Досега в историята на нашия Европейския съюз никога не е имало съдебно дело,
започнато заради права.

Ние сме започвали съдебни дела заради търговия, заради икономика, заради финанси, но
това е първият път, когато въз основа на Договора от Лисабон и на Хартата на основните
права, която е включена в Договора от Лисабон, Комисията казва „стига“.

Комисията реши – всички 27 члена на Комисията – на 29 септември да започне процедура
за нарушение срещу Франция заради неспазването на правата на човека, правата на отделния
гражданин.

Не е необходимо да говоря за всичкия натиск, упражнен след този момент, но Комисията
единодушно заяви, че ще започне процедура за нарушение и ще постави ултиматум на
Франция. Ако Франция не отговори по положителен и приемлив начин преди 15 октомври,
това съдебно производство ще се реализира. Това е обикновеният начин за процедиране с
всички държави-членки.

Какво се случи? Франция даде отговор. И това беше първият път, той беше уникален по
отношение на разглеждането на въпроси и аз лично считам, че беше първият момент на
Европа на гражданите.

Нека един ден историците да разгледат това. Ние сме в средата на производството, в средата
на битката, така че можем да я погледнем от различни гледни точки.

Обективно погледнато, какво направи Франция? Франция направи точно това, което
Комисията поиска от нея. Съгласно директивата от 2004 г. има конкретни права – наричаме
ги още процедурни права – които съществуват в името на закрилата на гражданите от
неприемливи действия на органите в случай на задържане. А тези процедурни права не са
приложени във френското законодателство. Така че казахме на Франция: до 15 октомври
ние трябва да знаем начините, по които възнамерявате да промените френското
законодателство, за да приложите процедурните права от 2004 г. и да ни покажете надежден
график за въвеждането им във френското законодателство.

Е, получихме го. Получихме го един час преди изтичането на срока, но го получихме. От
8,00 ч. в събота сутринта моите експерти разглеждат документите и днес аз достигнах до
заключението, че по всички поставени съобразно закона от Комисията към Франция пунктове
са получени отговори, макар че, разбира се, все още не са приложени в националното
френско законодателство, защото те първо трябва да отидат в сената и след това да бъдат
въведени de facto във френското законодателство и действително да се прилагат.
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Ние решихме, че предоставените от френското правителство документи ни удовлетворяват,
но не можем да приключим делото, защото тези обещания, тези елементи на
законодателството, тези предлагани закони все още не са изпълнени. Затова ние обявихме,
че замразяваме делото, но го оставяме открито. Оставяме го открито до момента, когато
френското правителство наистина ще е приложило това законодателство de facto в
ежедневните производства.

Това е нещо, което аз приемам като един вид победа. Помислете за всичко, което се случи.
Сега французите ще кажат, че няма проблем, че никога не е имало никакъв проблем. Е,
имаше проблем и те ни представят закона, който ще променят. Да видим дали ще го направят.
Аз вярвам, че ще го направят.

Имаше втори въпрос за отношението към някои лица през лятото и дали те като личности
и европейски граждани имат процесуални гаранции, или са били дискриминирани.

Защо не започнах процедури за нарушение като тези, които започнах по отношение на
законите? Просто, защото, ако искаме да действаме, ние можем да действаме само въз основа
на законни доказателства. Не можем да предприемем действия само защото имаме чувството,
защото сме убедени, че нещо не е както трябва. Ние трябва да имаме законни доказателства
и затова поискахме от френското правителство да ни предостави досиета за тези лица.

Сега ние разполагаме с досиетата за лицата, няколко камари с досиета. Моите експерти ги
анализират и ми казаха, че непременно ще имат уточняващи въпроси към френското
правителство и те считат, че ще приключат с анализа на отговорите от правителството в
срок от четири седмици.

Така че считано от днес ние имаме тези два случая. Аз мисля, че това е много важен факт,
защото бих искала съвсем искрено да кажа на членовете на Парламента и, че прилагането
на Директивата от 2004 г. за свободното движение също не е безупречно. Това, което
виждаме сега благодарение на твърдата позиция на Комисията, е, че всички държави, които
също не са изрядни – не толкова неизрядни колкото Франция, но не и изрядни – започват
да говорят, че сега те също ще прилагат директивата пълно и точно.

Така че нещо се случи. Мисля, че цяла Европа разбра, че вече не се шегуваме и че с правата
на човека, правата на нашите граждани и ценностите на нашето общество трябва да се работи
много сериозно.

Това е достатъчно по въпроса за Франция, защото Комисията взе решение по въпроса, но
той не е приключен и процедурата остава открита.

Сега по въпроса за базата данни, с която евентуално разполага френската жандармерия и
която се предполага, че съдържа етнически данни. Първо, Комисията отблизо следи
развитието по въпроса. Ние отново получихме уверения от френските органи, че всичко е
наред, но там се прилага различна система, защото има френски закон за защита и работа с
личните данни, които се проверяват според нашите правила от френския орган за защита
на личните данни CNIL. Извършената от CNIL проверка и предварителният публичен доклад
от миналата седмица съответстват на правилата. Вие видяхте резултатите на CNIL. Аз също
ги прочетох. Понякога в пресата нещата се представят в непълен вид, защото от CNIL също
казаха, много сериозно, че може да няма етнически елементи, но със сигурност има бази
данни, които не са разрешени от органите.

По отношение на съответствието със законодателството на ЕС, предоставената информация
трябва да гарантира, че положението е обхванато от Директивата за защита на данните.
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Този случай може би трябва да се отнася само за цели, свързани с имиграцията. За
имиграцията има редица гаранции и защитни мерки, които се прилагат по отношение на
това, което наричаме „чувствителни данни“. Чувствителни данни могат да се обработват
само в изключителни случаи, в случаи от обществен интерес; те подлежат на специални
защитни мерки и тези подходящи защитни мерки трябва да бъдат осигурени от засегнатите
държави.

Ако обработката на данни не попада в обхвата, регулиран от Директивата относно защитата
на личните данни, тогава би могло да се прилага рамковото решение от 2008 г. относно
защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското или правосъдно
сътрудничество по въпросите на престъпността.

В това отношение, все още имаме проблем, защото тази рамкова директива се прилага едва
от 27 ноември тази година. Така, че въз основа на тази директива правомощията на
Комисията са доста ограничени.

Ще отговоря на много конкретните въпроси, които бяха зададени в допълнение към случая
с Франция. Има ли други държави-членки, където бихме могли да потвърдим евентуалното
съществуване на бази данни, които съдържат данни за етническа или расова принадлежност?

Съгласно Директивата за защита на личните данни обработката на такива чувствителни
данни се одобрява по изключение и трябва да се съобщава на националните органи за
защита на личните данни. Органът за защита на личните данни във Франция е CNIL. За тези
изключения поради значителния обществен интерес трябва да бъде уведомена също и
Комисията.

При направено такова уведомление националният орган за защита на личните данни и
Комисията трябва да оценят дали мерките съответстват на правилата за защита на данните
и във връзка с това ние имаме предварителния анализ на CNIL, който показва, че такива
одобрения не са искани. Така че ние трябва да оставим на съдебните органи във Франция
да свършат съдебната работа, за което те не само са упълномощени, но и са отговорни.

Какво става в Нидерландия? Имаше няколко бази данни, в които беше предвидена обработка
на чувствителни данни и които бяха обявени пред Комисията през 2005 и 2006 г.
Най-спорната база данни се отнасяше за престъпни действия на младежи от карибски
произход. Оттогава тази база данни беше заличена.

Неотдавна една община в Нидерландия планираше да създаде файл с етнически данни, но
по препоръка от нидерландския орган за защита на личните данни отмени проекта. Това
показва, че там, където органите за защита на личните данни, националните органи за защита
на личните данни, са отговорни, системата, предвидена в тази директива, работи.

Между другото, искам да кажа на Парламента, че аз работя върху реформа на Директивата
за защита на личните данни отчасти с цел да се засили независимостта и възможностите за
намеса на националните органи за защита на личните данни в европейската рамка.

Това е засега: аз трябва да съкратя изказването си, защото след 24,00 ч. няма превод, така
че нека спрем тук.

Véronique Mathieu,    от името на групата PPE. – (FR) Г-жо председател, г-жо Рединг,
госпожи и господа, доволна съм да чуя, че колегията на Комисията не възнамерява да води
процедури за нарушение срещу Франция във връзка с Директива 2004/38/EО. Преди
известно време обаче на среща на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни
работи аз зададох въпрос по тази тема и вече ви казах, че Франция представи цялата
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информация през 2006 и 2007 г. заедно с графика за транспониране на Директива
2004/38/EО.

Въпреки това Вие сега демонстрирате изненада от констатацията, че процесуалните права
не са адекватни. Вие в действителност никога не отговорихте на въпроса ми, г-жо Рединг,
така че днес аз искам да получа отговор.

Имам да кажа едно нещо по въпроса за базата данни MENS. Мисля, че опозицията и други
сега започват да се уморяват от това разискване. Много е лесно да се докаже, че няма
основание за такива твърдения. Вие разполагате със заключенията от доклада на CNIL,
представен на министър-председателя. Мисля, че Вие, както и аз, сте получили и доклада
на генералния директор на националната жандармерия, г-жо Рединг. Вие споменахте
няколко пункта, които очевидно считате за незадоволителни.

Вие защитавате правата на човека, но ние не би трябвало да се ограничаваме до защита на
правата на малцинствата. Необходимо е да се защитават правата на всички хора и това се
изисква от всички нас. Ние във Франция също сме почтени и аз мога да гарантирам, че базата
данни MENS никога не е съществувала. Г-жо Рединг, CNIL проведе проучване с търсене на
различни неприятни ключови думи като цигани и роми и не откри никакви свидетелства,
че националната жандармерия притежава такива файлове.

Единствената критика, която може да се насочи към националната жандармерия е, че не е
обявила тази база данни, но файловете не съдържат информация относно произход.
Националната жандармерия просто има някои файлове, които…

(Председателят изисква от оратора да приключи)

Моля, позволете ми да завърша бележките си. Аз съм единственият оратор от групата на
Европейската народна партия (Християндемократи), така че бих искала да се възползвам
от възможността да говоря от името на моята група.

Тези файлове съдържат информация относно групи лица, които нямат установено
местопребиваване и дом; те не съдържат данни за етническа принадлежност. Така че, макар
да нямаше становище от CNIL, аз бих искала да признаете поне, че няма...

(Възклицание)

Да, истина е и аз искам вие да признаете този факт. Бих искала също, Вие г-жо Рединг, да
оставите настрана подозренията си към френското правителство. Вашето отношение заплашва
да се превърне в нездравословна загриженост.

Sylvie Guillaume,    от името на групата S&D. – (FR) Г-жо председател, г-жо член на
Комисията, госпожи и господа, етническото профилиране не е нова практика в
държавите-членки, но тя изглежда става все по-интензивна през последните години в името
на антитерористичните операции, поддържането на законността и реда, и дори на борбата
с незаконната имиграция. Неотдавнашни разкрития относно съществуването на бази данни
за ромите и лица, пътуващи във Франция, показаха колко е важно Комисията да продължи
разследванията си, за да получи допълнителна информация относно съществуването на
тези бази данни, но също и да установи дали базите данни са законни и съвместими с
принципа на недискриминация.

Г-жо член на Комисията, аз не споделям напълно Вашия ентусиазъм относно отговора,
даден от Франция преди няколко дни, но аз наистина разбирам защо се изразихте по този
начин.
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Казвате ни, че Франция заявява, че има планове да транспонира Директивата за свободата
на движение и ще представи график. Относно тази широко обсъждана директива и нейното
транспониране, има две възможности: Или Франция е поела един чисто формален
ангажимент, което би означавало, че Комисията не е получила отговор и е забравила
миналото или, обратното, Франция е дала пълен отговор и в такъв случай ние бихме искали
да знаем подробностите. Вие споменахте график, график за транспониране, което вече се
случва. Сега Франция транспонира Директивата за свободата на движение като част от
петото за последните седем години преразглеждане на нейните имиграционни закони. Аз
мога да гарантирам, че преразглеждането ще премине отвъд европейските принципи за
свободата на движение. В резултат на това мисля, че Вие ще трябва да наблюдавате този
процес много внимателно.

Позволете ми да завърша, като изразя своята надежда, че Комисията ще отстоява и поддържа
принципа на недискриминация. Надявам се, че няма да си позволите да бъдете приспани
от дружески споразумения или просто обещания, дори те да са дадени от френското
правителство.

Nathalie Griesbeck  , от името на групата ALDE. – (FR) Г-жо председател, г-жо член на
Комисията, знам, че е много късно, но разискването тази вечер включва доста разпалено
противопоставяне на мнения. Въпреки много ясните обяснения, които току-що ни дадохте,
тази сутрин беше открит още един френски информационен уебсайт, който съдържа база
данни за роми, разбира се, незаконна, в която има подробна и обширна информация
включително фамилни и собствени имена, прякори, потекло, социални контакти,
регистрационни номера и модели на коли, и имената на партньори. Органите отново заявиха,
че те не са запознати със съществуването на такива файлове.

В края на краищата, независимо дали информацията, открита на този уебсайт, ще се окаже
вярна, все още съществува основен риск от дискриминация, произтичащ от съществуването
на тези бази данни във Франция и различни други европейски държави.

И така, г-жо член на Комисията, с оглед на Вашите коментари и Вашата репутация на
целенасочен човек, какво възнамерявате да направите? Какви други свидетелства трябва да
представим, за да започнете да действате, предвид неуспеха да поддържате принципа на
недискриминация? С други думи и без да желая да влизам в спор, нека се опитаме да
подкрепим закона във Франция, в държавите-членки на Съюза и сред онези, които
разкрасяват тази половинчата европейска демокрация.

Ние сме чували за експулсирането във Франция през това лято, циркулярното писмо,
издадено на 5 август – което за щастие по-късно беше оттеглено – файлът MENS и други. С
голям интерес изслушахме аргументите, които изложихте тази вечер. Днес ни казахте, че
сте доволна от обещанието, което Франция даде миналата седмица да измени националното
законодателство в съответствие с европейската директива от 2004 г.

Подобно на моите колеги, аз бих искала да получа достъп до тези документи, така че да
можем да споделим Вашето виждане и Вашия ангажимент да се възстановят принципите
на правовата държава. Вашите коментари този следобед прозвучаха почти като капитулация.

За да приключим това дълго разискване, позволете ми да подчертая, че то има една цел; то
ни показа първостепенната необходимост да се обърнем към същината на проблема, като
насърчим националните усилия и европейските политики като част от принципите на
правовата държава, на които се основава европейската демокрация.
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Raül Romeva i Rueda,    от името на групата Verts/ALE. – (ES) Г-жо председател, г-жо
член на Комисията, когато произнесохте знаменитата си фраза „Стига!“ много хора в тази
зала, но най-вече по улиците, Ви аплодираха.

Това генерира много високо равнище на очаквания у всички нас, които все още вярваме в
европейския проект. И накрая, някой в Комисията се осмели да се изправи пред силна
държава-членка по въпроса за основните права, който винаги е бил най-важен на думи, но
не винаги по отношение на действията.

Това малко ни изненада и трябва да кажем, че не беше добре разбрано, че започнатите
производства не можеха да се инициират въз основа на дискриминация, а само въз основа
на свободното движение. Аз считам, че в известна степен това беше недостатък, но във всеки
случай ние и тогава продължихме да аплодираме Вашата ангажираност.

Ето защо днешното решение малко ни обърка и това се отнася не само за нас, но и за всички
онези хора, които се надяваха да видят смела реакция във Вашите действия. В конкретния
случай е така, тъй като ние знаем, че е повече от ясно, че Вашето доверие във френското
правителство е най-малкото спорно.

На второ място, в конкретния случай е така, защото ние знаем, че при прегледа на
Директивата за свободното движение обезпокоително бяха направени някои стъпки в полза
на въвеждането на понятия и предефинирането на понятието пътуващи групи, което до
известна степен би позволило тези групи да бъдат инкриминирани отново.

Считам, че неудовлетворението, което някои от нас изпитват днес, не би трябвало да се
подхранва още повече. Следователно ние Ви молим да ни позволите да запазим надеждата,
която ни дадохте с Вашето изявление „Стига!“, защото ние тук все още вярваме, че проблемът
съществува и че ние трябва да се изправим пред френското правителство по този въпрос
заедно с други правителства.

Rui Tavares,    от името на групата GUE/NGL. – (PT) Г-жо член на Комисията, това
разискване е за основните права на човека като недискриминация и свободно движение.
То се превърна и в разискване относно изключително важните разпоредби, които управляват
нашата работа в европейските институции. Това означава да се знае дали дадена
държава-членка действа добронамерено, дали предоставя надеждна информация на
европейските институции и т.н. Освен това от тази гледна точка то се превърна и в разискване
дали ние, европейските институции, сме способни да гарантираме, че и тези принципи и
разпоредби се зачитат, дали умеем да говорим ясно и дали можем да бъдем безкомпромисни,
когато се налага да защитаваме тези принципи и разпоредби.

Считам, че вече имаме добър отговор на въпроса относно добросъвестността. Има
държави-членки, по-конкретно Франция, които не действаха добросъвестно. Те постоянно
отричат съществуването на документи, копия от които по-късно се появяват в обществото.
Това се случи също през лятото и сега се случва отново с базите данни. Как може да се твърди,
че няма бази данни, когато ние днес публикувахме база данни наречена „Роми“ във френски
уебсайт в Интернет, която съдържа рождените места и разнообразна информация за роми,
включително такива от ЕС: от Букурещ, Белград и Тимишоара?

Отговорът на следващия въпрос също е много важен. Вие казахте, че се намираме в
исторически момент, г-жо член на Комисията и че историците ще признаят, че Комисията
за първи път е била на ясно. Аз силно се съмнявам в това, а аз съм историк. Аз изпитвам
много съмнения, защото дори журналистите се съмняват. В деня след посещението в
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи някои вестници като
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„Файненшъл Таймс“ писаха, че Комисията няма да повдигне съдебно преследване срещу
Франция. Други вестници твърдяха, че ще има такова преследване. Дори днес новината е,
че делото срещу Франция беше отложено, а другаде – че е прекратено.

Ако Комисията не говори ясно – а е очевидно, че думите й не се разбират ясно – аз бих
искал да кажа, че ако Комисията наистина иска да говори ясно, в лицето на Парламента
има силен съюзник. Ако Комисията се колебае, Парламентът няма да пренебрегне
довеждането до край на този случай: той няма да се превърне в случай от лятото, който
просто замира. За него ще продължим да говорим в тази зала.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Виждаме, че кризата подкопа чувството за сигурност на
много европейски граждани. Това не само създава добра хранителна среда за развитие и
разпространение на екстремизма, но и за политически манифестации, в които конкретни
етнически групи се посочват като заплаха за сигурността, а малцинствата и мигрантите се
свързват с престъпността. Френското правителство започна да извежда ромите от Франция
на етническа основа, което е неприемливо. Склонни сме да предположим, както няколко
човека споменаха, че френската жандармерия, както и други европейски държави все още
не са престанали да събират етнически данни.

Ако това се докаже, ние искрено се надяваме, че Комисията ще действа като истински
пазител на Договорите и на Хартата на основните права, и ще започне процедура за
нарушение на ангажиментите. Полицията играе важна роля в поддържането на обществения
ред, но не може да бъде допуснато етническото профилиране да стане част от стандартната
полицейска практика. Това подкопава доверието на малцинствата в демократичните
институции и може да представлява основа за дискриминация. Мнозинството роми в Европа
живеят в крайна бедност и освен нея трябва да страдат и от дискриминация. Докато ние
правим амбициозни планове за борба с бедността в стратегията за 2020 г., това, което често
виждаме, е борба против бедните, която непременно трябва да спрем.

Catherine Grèze (Verts/ALE).   – (FR) Г-жо председател, г-жо Рединг, днес Вие с известен
ентусиазъм ни казахте, цитирам, че френската реакция показва, че ЕС е действително общност
на закона или, и аз отново цитирам, че сега ние трябва да работим за практически действия
и резултати, основани на нашите споделени европейски ценности. В ръцете си държа копия
на консолидираните договори и Хартата на основните права и се надявам, че ще ми простите,
ако не споделя напълно Вашия ентусиазъм.

От какви доказателства се нуждае Комисията, за да придвижи въпроса по-напред? Какви
доказателства са необходими, за да се осъди дискриминационното отношение,
експулсирането на ромите от Франция и от други европейски държави?

Вярно е, че Комисията въведе изобилие от мерки за насърчаване на ромската интеграция,
явно използвайки структурните фондове. Но аз се чудя дали Комисията сама не си преряза
клона, като продължи да следва политика на отказ да приеме фактите.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Г-жо председател, г-жо Рединг, трябва да
призная, че тази вечер и аз се чувствам разочарована. Много от нас отбелязаха предишните
Ви изявления и дори Ви подкрепиха. Сега на нас ни беше дадено да разберем, че
производството за нарушение на правото за свободно движение просто е било задържано.
И все пак, предметът на днешното обсъждане е дискриминацията. Вие искате доказателства,
г-жо Рединг, и сте поискали само и единствено френското правителство да ги предостави.
Вие ни казвате това и ни го казвахте всеки път, когато Ви питахме.
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Аз трябва да кажа, г-жо член на Комисията, с цялото си уважение, че започвам да се чудя
дали Ви интересува какво имаме да кажем ние. Този уикенд бях в Марсилия, където се
срещнах със сдружения, които работят с ромската общност. Работих в тази област в
продължение на много години и трябва да призная, г-жо член на Комисията, че бях ужасена
от това, което те ми казаха за положението на ромите в района на Марсилия. Г-жо Рединг,
ромите във Франция се страхуват, те са достигнали дъното. Те не смеят да напускат
импровизираните си лагери. Техните деца вече не смеят да ходят на училище. Сдруженията
не са в състояние да ги локализират и следователно не могат да наблюдават тяхното социално
благополучие и здраве. Това ни казват сдруженията, г-жо член на Комисията. Това е
настоящото положение на ромите във Франция.

Базата данни MENS. Нека прекратим темата за базата данни MENS. Жандармерията обяви,
че тя е изтрита. И все пак, ако прочетете доклада на CNIL внимателно, ще видите, че
проверките, извършени от CNIL, се отнасят до етническия произход. CNIL е почтен орган.
Поискайте данните от всички проверки, извършени от CNIL, и…

(Председателят отнема думата на оратора)

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Г-жо председател, г-жо член на Комисията,
на 9-ти септември Парламентът прие резолюция, която отключи навременно и необходимо
разискване. Парламентът свърши тази работа.

Има такива, които мислят, че въз основа на убедителността на Вашите последователни
изявления – в съответствие с изискванията на Парламента – и на обясненията, които ни
давате тази вечер, нашето единствено заключение може да бъде разочарованието, че няма
производство срещу Франция. Следва да се подчертае, че разискването не беше относно
Франция и определено не против Франция; разискването беше в защита на основните
принципи на европейската интеграция, като свободното движение на хора, защото Европа
не означава само свободно движение на стоки и капитал, но преди всичко свободно движение
на европейци по право и без дискриминация, и, разбира се, без дискриминация на етническа
основа.

Това означава, че ако има още нещо за разследване около етническите данни, което не е
напълно изяснено, това остава работа на Комисията. Това, което следва да се изтъкне, обаче
е, че работата не е завършена, защото тя включва и това Парламентът да остане бдителен
към изкушението на популизма, който търси по-скоро изкупителни жертви за проблемите
на социалното изключване, отколкото решения или отговори.

Наред със справянето с популизма и неговите изкушения, тази работа включва и усилия за
интегриране на изключените, на тези, които дълго време бяха маргинализирани, и, разбира
се, на ромското население.

Парламентът трябва да спонсорира конференция за интеграцията на ромската общност.
Парламентът трябва също да признае, че работата още не е свършена; фактически тя едва е
започнала и пред нас има дълъг път, който трябва да извървим. Това означава, че дори в
крайна сметка да няма производство срещу Франция, това разискване е имало смисъл,
защото се оказа навременно и необходимо.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Както всички знаете, 2010 г. беше предназначена да бъде
Европейска година за борба с бедността, социалното изключване и ксенофобията. В
действителност обаче аз мисля, че борбата беше изгубена, поне тази година.

19-10-2010Разисквания на Европейския съюз -BG234



Положението относно основните права на човека в Европейския съюз става все по-критично,
вместо да се подобрява. На фона на икономическата и финансовата криза правителствата в
някои държави-членки засилват дискриминационните действия: експулсирането и базите
данни, основани на ромски етнически критерии, са действия, които вече бяха изтъкнати.
Тъй като Комисията не е способна да гарантира упражняването на основните права на човека
в ЕС, нейният образ на защитник на тези права ще пострада. Това е риск, който тази
институция не може да си позволи да поеме.

Г-жо заместник-председател, ще разглежда ли и ще разследва ли Комисията и други случаи
на дискриминация, докладвани в държаните-членки? Може ли Комисията все пак да
приключи разследванията, като се има предвид политическия натиск, на който е подложена?

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Етническата дискриминация е категорично забранена от ЕС
и международното право. Въпреки това определени държави-членки често предизвикват
подозрения в прикрита дискриминация на малцинствата, живеещи на тяхна територия. Аз
не искам сега да се спирам на прикритата дискриминация, а искам да привлека вниманието
ви върху съществуващ закон, който открито поставя едно етническо малцинство в неизгодно
положение. Въпреки че словашкото правителство измени закона за защита на националния
език в правилна посока, той все още предвижда глоби. Следователно този закон е напълно
способен да сплашва и да създава несигурност за гражданите, чиито майчин език не е
словашки. В своето становище относно този закон Венецианската комисия ясно обясни, че
законът противоречи на Европейската харта за регионалните или малцинствените езици и
неоснователно ограничава използването на малцинствен език. Искам да помоля Комисията,
г-жа члена на Комисията и Европейския парламент задълбочено да проучат и да заклеймят
всяка практика на територията на ЕС, която може да се използва за етническа или расова
дискриминация.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Преди месец Европейският парламент изрази своята
загриженост относно масовото експулсиране на граждани от ромски етнически произход
и отхвърли връзката между престъпност и имиграция. От своя страна, Румъния от 2007 г.
насърчава европейска стратегия за ромското приобщаване – идея, която беше подчертана
дори на заседанието на Европейския съвет през септември.

Искам да подчертая, че досега не е постигнато задоволително решение. Обратното, медийните
доклади относно съществуването на базата данни MENS във Франция възпламени разискване
относно принципа на недискриминация. Считам, че Комисията трябва да инициира
проучване в съответните държави-членки, за да гарантира, че административните процедури
не са резултат от профили, създадени съгласно етнически критерии.

Искам да завърша, като приветствам официалния ангажимент, поет миналия петък от
френското правителство, да спази европейското законодателство относно свободата на
движение. Франция и Румъния трябва да работят заедно, за да подпомогнат ромското
социално приобщаване и да получат необходимото финансиране.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, днешното
разискване още веднъж показва колко важно е решението, взето от Европейския парламент
на 9 септември, с други думи, че според нас Франция – една държава-членка – в този случай
нарушаваше основни права, като дискриминираше хора въз основа на етническата им
принадлежност и ние Ви призовахме да предприемете действия. Вие много ясно, с ентусиазъм
и решителност ни разказахте за всичко, което сте направили досега, за което сте получили
силна подкрепа и от нас. По наше мнение обаче, сега Вие направихте крачка назад, защото
необходимостта от инициирането на производство за нарушение на Договора заради
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дискриминация на основата на етнически произход току-що беше потвърдена отново от
документи, които някои оратори вече споменаха и за които днес пишат френските вестници.
Напълно ясно е, че е налице дискриминация на ромите въз основа на етническия им произход
и е накърнена не само тяхната свобода на движение. Ето защо аз още веднъж призовавам
към действие и към започване на производство.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Службите за сигурност, като почти естествена част от своята
превантивна работа, създават бази данни за хора, които са замесени в незаконни дейности.

Базите данни се създават съгласно националните закони, достъпът до събраните данни е
ограничен само до упълномощени лица и събраната информация може да се използва само
с цел защита на обществото от престъпни действия. Аз съм съвсем сигурен, че подобно на
службите за сигурност в други държави, службите във Франция и Нидерландия се
интересуват от анализи на тази информация само във връзка със сигурността, която наистина
им трябва за тяхната работа. Информацията за етническа или расова принадлежност
обичайно не се включва в тях. Разбира се, всяко евентуално прекалено усърдие на службите
за сигурност може да бъде разследвано и мисля, че в зависимост от резултатите трябва да
бъде внимателно разгледано, за да бъде приемливо за Европейския съюз.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Госпожи и господа, Движението за по-добра Унгария (Jobbik)
още през 2006 г. предложи да се даде възможност в криминалните досиета да се посочва
етноса на лицето, така че при необходимост да се обръща внимание на престъпността сред
циганите. Ние все още поддържаме тази позиция. По това време левите либерални медии
казаха, че Jobbik е екстремистка партия. Четири години по-късно виждаме списъци, съставени
във Франция, във връзка с експулсирането на циганите. Виждаме, че в Нидерландия те са
считани за риск за националната сигурност и научаваме, че там също съществуват такива
бази данни. Виждаме също, че във Финландия етническият произход на циганите,
извършители на престъпления, се отбелязва в центровете за задържане.

И сега, позволете ми да поставя въпрос към един от докладчиците тук, госпожата от Словакия,
която се смя толкова гръмко по повод унгарските жертви. Намирам за изключително
лицемерно тя да заклеймява събирането на данни за циганите, докато, като словашки
политик, подкрепя расистки закон за езика, който на етническа основа наказва хора, които
говорят своя майчин език.

Вивиан Рединг,    заместник-председател на Комисията. – (EN) Г-жо председател, с две
думи, делото срещу Франция не е прекратено. То е отложено, защото трябва да изчакаме
практическото прилагане на закона и не можем да издаваме присъди относно правни
предложения. Правните предложения са приемливи, но те трябва да бъдат приложени, за
да можем да приключим делото. Следователно делото все още е отворено.

Относно базата данни, която CNIL, независимият френски орган за защита на личните
данни, проверява съгласно френското законодателство и в този случай съгласно европейските
директиви, ние трябва да разчитаме на независимите национални органи за защита на
личните данни, защото според европейското право те са отговорни за извършването на
анализите. Мисля, че френският независим орган за защита на личните данни показа, че е
напълно способен да прави това.

(FR) Въпреки това аз наистина мисля, че е много важно да си припомним истинските рискови
проблеми.

Като изключим тези във Франция, в Европа има 10 милиона роми, които образуват
най-голямото малцинство в Европа. Аз самата произхождам от държава с 500 000 граждани.
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Има 10 милиона роми, така че можете да оцените мащаба на проблема. Ромите живеят в
повечето държави-членки в крайна бедност. Те са изправени пред проблеми с жилищата,
образованието, здравеопазването и заетостта, и за мен истинският скандал е, че тези проблеми
все още не са решени. Така че аз се надявам, че настоящите дейности ще продължат – мисля,
че те ще бъдат приветствани, защото ние не трябва да толерираме този вид дискриминация.

Настоящите действия най-малкото ще послужат като сигнал за събуждане за
държавите-членки. Не съм забравила, че на срещата на министрите в Кордоба през април
тази година само три от 27-те държави-членки бяха представени на равнище на министри.
Така че една година по-късно ние ще свикаме нова среща на министрите, след като сме
провели подробно проучване заедно с работната група на положението на ромите и на
въпроса дали европейските фондове са усвоени, така че да установим какво се случва в
действителност. Както казах, ще свикаме друга среща на министрите след една година, за
да видим точно какъв ангажимент е поела всяка държава по отношение на националните
стратегии за ромите в по-широката европейска рамка.

Аз се надявам, че настоящото доста грозно положение най-малкото ще послужи за гаранция,
че ромите няма повече да бъдат изтиквани настрана при формулирането на политики за
справяне с крайната бедност.

Ако този път не успеем, когато имаме такава възможност, следващото поколение членове
на Европейския парламент ще трябва да водят същите обсъждания, каквито ние проведохме
през последните няколко седмици. Ние не искаме това да се случи, така че нека действаме
сега.

Председател.   – Разискването приключи.

Carlos Coelho (PPE),    в писмена форма. – (PT) Създаването на етнически профили не е
нова практика в държавите-членки, но тя се разраства през последните години особено след
терористичните атаки в Мадрид и Лондон. Въпреки това единствената държава, която
разглежда този въпрос и създава законодателство във връзка с него, е Обединеното кралство.
Създаването на профили в рамките на конкретни бази данни може да бъде законно и да
има легитимни цели. Но когато критериите, използвани за събиране на данни, се фокусират
изключително върху раса, етнос или религия, те трябва да се считат дискриминационни и
следователно незаконни. За органите е законно да извършват проверки за идентичност и
наблюдение в съответните територии като начин да защитят обществения ред и сигурност
и за да предотвратят престъпление и да наблюдават незаконната имиграция. Физическите
и етническите характеристики на лицата не следва да се разглеждат като индикация, че те
са престъпници или че пребивават в държавата незаконно. Всяко лице трябва да бъде
третирано индивидуално и трябва да има друга причина, различна от неговата расова или
етническа принадлежност, за да бъдат въведени данните за него в база данни или то да бъде
подложено на различно отношение от обществото.

18. Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола

19. Закриване на заседанието

(Заседанието се закрива в 00,10 ч.)
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