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1. Έναρξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05)

***

Edit Herczog (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χθες πραγματοποιήσαμε συζήτηση σχετικά με
τον προϋπολογισμό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης κατέστη σαφές ότι η έκθεση της Επιτροπής
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας δεν είχε παραληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εξετάσαμε
το ζήτημα. Η έκθεση είχε ολοκληρωθεί και διαβιβασθεί εγκαίρως, οπότε μάλλον προέκυψαν
ορισμένα σφάλματα κατά τη διαδικασία.

Ωστόσο, το σημαντικό δεν είναι να βρεθεί ποιος ευθύνεται και τι ακριβώς συνέβη. Εκείνο που
έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να βεβαιωθούμε ότι η έκθεσή μας, η οποία αποτέλεσε επίσης
τη βάση για τον τριμερή μας διάλογο, και στην οποία εντοπιζόταν η μεγαλύτερη διαφοροποίησή
μας σε σύγκριση με το έγγραφο του Συμβουλίου, θα αποσταλεί στα επίσημα έγγραφα του
Συμβουλίου. Για τον λόγο αυτόν, την έφερα μαζί μου και την παραδίδω σε εσάς και στο
Συμβούλιο. Σας παρακαλούμε, λοιπόν, να μεριμνήσετε ώστε η πρόταση της Επιτροπής
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, η οποία εγκρίθηκε ομοφώνως, να παραδοθεί στο Συμβούλιο
εγκαίρως. Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας στο θέμα αυτό.

Πρόεδρος.   – Θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Έξοχα! Η έναρξη της σημερινής συζήτησης
είναι εξαιρετική!

2. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Προετοιμασίες για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Οκτωβρίου)
- Προετοιμασίες για τη συνάντηση κορυφής της G20 (11-12 Νοεμβρίου) -
Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα
μέτρα και πρωτοβουλίες - Βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου
σταθερότητας της Ένωσης, ειδικότερα στην ευρωζώνη (συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση:

- των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις προετοιμασίες για τη συνάντηση
κορυφής της G20 (11-12 Νοεμβρίου),

- των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις προετοιμασίες για τη
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Οκτωβρίου),

- της έκθεσης A7-0267/2010 της κ. Berès σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και
κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (ενδιάμεση έκθεση),
και

- της έκθεσης A7-0282/2010 του κ. Feio που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά
με τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της Ένωσης,
ειδικότερα στην ευρωζώνη.
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Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso,
κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος του Συμβουλίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω,
κύριε Πρόεδρε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για το προπαρασκευαστικό έργο που
επιτελείται στο πλαίσιο του Συμβουλίου ενόψει του προσεχούς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει πλούσια ημερήσια διάταξη. Το κεντρικό θέμα του θα
είναι, αναμφίβολα, η οικονομική διακυβέρνηση. Όπως γνωρίζετε, η επιχειρησιακή ομάδα υπό
την προεδρία του Προέδρου κ. Van Rompuy συνεδρίασε τη Δευτέρα και ενέκρινε την τελική
της έκθεση.

Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει σημαντικές και συγκεκριμένες συστάσεις και προτάσεις, οι οποίες
αναμένεται να μας επιτρέψουν να πραγματοποιήσουμε ποιοτικό άλμα στο πεδίο της ευρωπαϊκής
οικονομικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, οι συστάσεις της αποβλέπουν στη βελτίωση της
δημοσιονομικής πειθαρχίας, τη διεύρυνση της οικονομικής εποπτείας, την ανάπτυξη και επέκταση
του συντονισμού, την ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης κρίσεων και την ενδυνάμωση των
θεσμικών οργάνων.

Όλες αυτές οι συστάσεις μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα μέσω νομοθεσίας. Φυσικά, ευελπιστούμε
ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορέσει να τις στηρίξει, ούτως ώστε η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο να μπορέσουν να σημειώσουν ταχεία πρόοδο ως προς αυτά τα πολύ σημαντικά
θέματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό θα έστελνε ένα θετικό μήνυμα όσον αφορά την πρόθεσή μας
να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα ώστε να αντεπεξέλθουμε στη σημαντική οικονομική πρόκληση
ενώπιον της οποίας βρισκόμαστε.

Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι έθεσαν το θέμα της διερεύνησης άλλων επιλογών, οι οποίες
υπερβαίνουν αυτές τις συστάσεις, αλλά και το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των Συνθηκών.
Αναφέρομαι εν προκειμένω σε θέματα όπως η αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου ή η θέσπιση
νέων κανόνων ψηφοφορίας όπως η αντεστραμμένη πλειοψηφία.

Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για εύκολα ζητήματα, ούτε από τεχνική ούτε από πολιτική άποψη.
Θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της προσεχούς εβδομάδας.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα της ημερήσιας διάταξης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η
προετοιμασία της συνάντησης κορυφής της G20. Πράγματι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα κληθεί
να καθορίσει τη θέση της Ένωσης βάσει των προπαρασκευαστικών εργασιών που διεξήχθησαν
χθες στο Συμβούλιο ECOFIN. Σε γενικές γραμμές, είναι σημαντικό η συνάντηση κορυφής της
G20 στη Σεούλ να δρομολογήσει την επιτάχυνση των προσπαθειών υλοποίησης του πλαισίου
που έχει καθοριστεί για την προώθηση ισχυρότερης, πιο βιώσιμης και πιο ισόρροπης ανάπτυξης.
Ειδικότερα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις σοβαρές παγκόσμιες οικονομικές ανισότητες οι οποίες
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη.

Από το 2008 και μετά, με την έναρξη της κρίσης και τα μέτρα που ελήφθησαν για την
αντιμετώπισή της –με άλλα λόγια, μετά την από μακρού αναμενόμενη ανάδειξη της σπουδαιότητας
της G20– οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Ο λόγος είναι πολύ απλός: η συνάφεια. Εντός ολίγων
μηνών, η ίδια η φύση πολλών αποφάσεων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στους συμπολίτες μας
έχει μετατοπιστεί από το τοπικό ή εθνικό επίπεδο στο διεθνές επίπεδο. Παγκοσμιοποίηση σημαίνει
ότι πρέπει πλέον να δρούμε ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο επί της πλειονότητας
των ζητημάτων.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάστηκε χρόνο για να καταλήξει σε συμφωνία επί
της θέσπισης νέας Συνθήκης, η οποία απέβλεπε επίσης στην ενίσχυση του ρόλου της Ένωσης
στο διεθνές προσκήνιο. Χρειάστηκε να παρέλθει σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας
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δεκαετίας για να επιτύχουμε αυτήν τη Συνθήκη, αλλά μόλις το τελευταίο δεκάμηνο για να
συνειδητοποιήσουμε τη σπουδαιότητά της.

Η G20 έχει αποδειχθεί μάλλον επιτυχής μετά την ίδρυσή της, όμως εκτιμώ ότι η δυσκολότερη
και πιο σημαντική δοκιμασία αναμένεται κατά τις προσεχείς εβδομάδες και τους επόμενους
μήνες, όταν θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τον πολύ σοβαρό κίνδυνο της απώλειας της
δημιουργηθείσας δυναμικής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει σήμερα δύο σημαντικές συναντήσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν
αμφότερες στην Κορέα, η πρώτη εξ αυτών θα λάβει χώρα σε δύο ημέρες. Πρόκειται, πρωτίστως,
για τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών των
χωρών της G20 και, εν συνεχεία, για τη συνάντηση κορυφής της G20, η οποία θα διεξαχθεί στα
μέσα Νοεμβρίου.

Επί της ουσίας, η συμβολή της Ένωσης στην ισχυρή, βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη στηρίζεται:
1) σε φιλικά για την οικονομική μεγέθυνση και διαφοροποιημένα σχέδια δημοσιονομικής
εξυγίανσης· 2) στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την υλοποίηση των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την υποστήριξη, μεταξύ άλλων, της δημιουργίας θέσεων
εργασίας· 3) στο πρόγραμμα μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα και των συναφών
αγορών· και 4) στην ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης. Ως προς την τελευταία
αυτή πτυχή, θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε στη συνάντηση κορυφής του Νοεμβρίου τα
ευρήματα της επιχειρησιακής ομάδας, εφόσον εγκριθούν προηγουμένως από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο.

Θα προσέθετα δε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον για τη διαδικασία
αλληλαξιολόγησης στο πλαίσιο της G20. Ως Ευρωπαίοι, έχουμε την εμπειρία πρακτικών αυτού
του τύπου και γνωρίζουμε πόσο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες μπορούν να αποβούν. Είναι σαφές
ότι όλοι πρέπει να διαδραματίσουν τον ρόλο που τους αναλογεί και να επιδείξουν πραγματική
προθυμία να συνεισφέρουν στο πλαίσιο προαγωγής της ανάπτυξης.

Ο πόλεμος κατά του προστατευτισμού δεν κερδίζεται σε μία και μόνο μάχη, αλλά μέσω της
παραμονής μας σε κατάσταση γενικής επιφυλακής, και τούτο σε καθημερινή βάση. Κατά τα
λοιπά, καίτοι το έργο των τεχνικών φορέων, όπως το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, του οποίου προεδρεύει ο κ. Mario Draghi, σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο,
και η εν γένει ολοκλήρωση, ιδίως σε ορισμένους τομείς, κινείται, κατά τη γνώμη μου, προς την
ορθή κατεύθυνση, εξίσου σημαντική είναι και η μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου.

Οι Ευρωπαίοι είναι διατεθειμένοι να τηρήσουν τις προγενέστερες δεσμεύσεις τους, ιδίως όσες
ανέλαβαν πέρυσι στο Πίτσμπεργκ, ώστε να διασφαλιστεί ότι το νέο ΔΝΤ θα είναι πιο
αντιπροσωπευτικό της νέας διεθνούς οικονομικής πραγματικότητας και ότι, ως εκ τούτου, οι
αναδυόμενες οικονομίες θα διαδραματίζουν εντονότερο ρόλο και θα έχουν συναφώς ισχυρότερο
λόγο. Οφείλω, εντούτοις, να καταστήσω σαφές το εξής: κανείς δεν μπορεί να έχει την απαίτηση
από την Ευρώπη να προβεί μονομερώς σε όλες τις απαιτούμενες υποχωρήσεις προς αυτήν την
κατεύθυνση.

Πρέπει να συνδράμουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες. Έχουμε ήδη καταστήσει γνωστά τα
συγκεκριμένα θέματα επί των οποίων είμαστε πρόθυμοι να διαπραγματευτούμε, όσον αφορά
την αντιπροσώπευση, τη διακυβέρνηση και το δικαίωμα ψήφου. Θεωρούμε ότι πρόκειται για
πρόσφορη βάση ώστε να καταλήξουμε σε συμβιβαστική λύση. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να
κατηγορήσει την Ευρώπη σε περίπτωση που δεν επέλθουν μεταβολές εν προκειμένω.
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Ως Ένωση, έχουμε διαπραγματευτεί μεταξύ μας όλα αυτά τα θέματα, καθώς και μια σειρά κρίσιμων
ζητημάτων και όρων αναφοράς για τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G20, η οποία
πρόκειται να διεξαχθεί την τρέχουσα εβδομάδα. Αυτό το πράξαμε προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα εκφράσουν απλώς την άποψή τους ομόφωνα, αλλά και θα επικεντρώσουν
τις προσπάθειές τους στην προάσπιση και την προαγωγή των πτυχών που αντιπροσωπεύουν τα
ζωτικότερα συμφέροντά τους. Η Προεδρία και η Επιτροπή θα καταβάλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να υπερασπιστούν και να υποστηρίξουν αυτά τα συμφέροντα που απορρέουν
από την κοινή μας θέση, η οποία είναι καρπός πολύμηνων προσπαθειών εκ μέρους όλων των
κρατών μελών.

Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, θεωρητικώς, δεν έχουμε την πρόθεση να πραγματοποιήσουμε
διεξοδική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεδομένου ότι το Συμβούλιο Περιβάλλοντος
ενέκρινε ήδη, στις 14 Οκτωβρίου, ένα εξαιρετικά εμπεριστατωμένο κείμενο με συμπεράσματα
τα οποία καθορίζουν την ευρωπαϊκή θέση. Καθίσταται ολοένα και πιο επείγουσα η ανάγκη να
σημειωθεί πρόοδος ως προς την υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος καταπολέμησης της
κλιματικής αλλαγής μετά το 2012, και, προς τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί
να τάσσεται υπέρ μιας σταδιακής προσέγγισης, η οποία θα βασίζεται στο Πρωτόκολλο του Κιότο
και τα αποτελέσματα της διάσκεψης της Κοπεγχάγης, και η οποία θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις
για ένα λεπτομερές και νομικώς δεσμευτικό διεθνές πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές
κατευθυντήριες γραμμές που σκιαγραφούνται στο τελικό κείμενο της Κοπεγχάγης.

Η διάσκεψη του Κανκούν πρέπει να επιτύχει ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα το οποίο θα λαμβάνει
υπόψη τις ανησυχίες όλων των μερών και θα μας επιτρέπει να κατοχυρώσουμε την πρόοδο που
έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής. Η Ένωση έχει εκφράσει την προτίμησή της υπέρ ενός νομικώς
δεσμευτικού μέσου που θα περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Θα
μπορούσε, ωστόσο, να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας δεύτερης περιόδου δέσμευσης βάσει του
Πρωτοκόλλου του Κιότο, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Η περίοδος αυτή θα
πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας, η οποία θα είναι αποδεκτή από όλες
τις μείζονες οικονομίες του πλανήτη, θα αποτυπώνει τις φιλοδοξίες και την αποτελεσματικότητα
της διεθνούς δράσης και θα ανταποκρίνεται στην επείγουσα ανάγκη για την προστασία της
περιβαλλοντικής ακεραιότητας.

Θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στο θέμα της προετοιμασίας της θέσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ενόψει των συναντήσεων κορυφής με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Ρωσία
και την Ουκρανία. Θα είναι η πρώτη φορά που οι προετοιμασίες των συναντήσεων κορυφής με
τους βασικούς εταίρους της Ένωσης θα συζητηθούν από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων,
σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου. Το
ζητούμενο είναι οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων να διεξαγάγουν ανοικτό διάλογο επί των
βασικών προκλήσεων που εγείρονται στις σχέσεις μας με τους εταίρους μας. Χωρίς να θέλω να
προκαταλάβω την έκβαση του εν λόγω διαλόγου, επιτρέψτε μου να παρουσιάσω εν συντομία
τα καίρια ζητήματα που θα εξεταστούν στο πλαίσιο αυτών των επικείμενων συναντήσεων κορυφής.

Σημαντική θα είναι αναμφίβολα η εστίαση της συνάντησης κορυφής με τις Ηνωμένες Πολιτείες
σε μερικά ζητήματα στρατηγικής σημασίας. Σε γενικές γραμμές, επιβάλλεται να ενισχυθεί η
διατλαντική συνεργασία, η οποία αποτελεί θεμελιώδες μέσο για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών
λύσεων έναντι των κοινών προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Επιπλέον, την επομένη της
συνάντησης κορυφής της G20, η διάσκεψη κορυφής Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών θα
αποτελέσει σημαντική ευκαιρία ώστε να ληφθούν υπόψη αυτά τα αποτελέσματα και να αναπτυχθεί
κοινή προσέγγιση επί αρκετών τρεχόντων οικονομικών ζητημάτων. Πρέπει επίσης να επιδιώξουμε
τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης έναντι των αναδυόμενων οικονομιών.
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Ακόμα, η διάσκεψη κορυφής πρέπει –όπως ελπίζουμε τουλάχιστον– να επιτρέψει την
αναζωογόνηση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου μετασχηματίζοντάς το σε οικονομικό
φόρουμ, το οποίο δεν θα περιορίζεται μόνο σε αμιγώς ρυθμιστικά ζητήματα. Το Συμβούλιο θα
μπορούσε να εξετάσει πρόσφορους τρόπους διαχείρισης της κρίσης και προαγωγής της ανάπτυξης
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, βάσει ενισχυμένης εντολής.

Σκοπεύουμε επίσης να αξιοποιήσουμε τη διάσκεψη κορυφής ώστε να προετοιμαστούμε για το
Κανκούν, και προφανώς αναμένουμε σημαντικό θετικό μήνυμα από τους αμερικανούς εταίρους
μας.

Τέλος, στην ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνονται και σημαντικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής,
κυρίως σχετικά με το Σουδάν και το Ιράν.

Όσον αφορά τη διάσκεψη κορυφής με την Ουκρανία, έχει προγραμματιστεί για σήμερα το
απόγευμα ακόμα μια συζήτηση με την Ύπατη Εκπρόσωπο, οπότε ελπίζω ότι θα με συγχωρήσετε
που δεν θα επεκταθώ περαιτέρω στο εν λόγω θέμα σήμερα το πρωί.

Στη διάσκεψη κορυφής με τη Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να εκφράσει την πλήρη
υποστήριξή της ως προς την εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό, η οποία θα μας επιτρέψει
να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε όλους τους τομείς, ιδίως δε σε καίριους τομείς όπως η
καινοτομία και η ενέργεια.

Αυτές, κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, κυρίες και κύριοι, είναι οι βασικές πτυχές που πρόκειται
να συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της προσεχούς εβδομάδας: πρόκειται όντως για μια
πολύ πλούσια και σημαντική ημερήσια διάταξη.

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα συζητούμε
κατά κύριο λόγο τα θέματα που θα εξεταστούν την προσεχή εβδομάδα από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο. Θα επικεντρωθώ στα θέματα που έχουν, κατά την άποψή μου, τη μεγαλύτερη
σημασία: στην οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά, και, όσον αφορά τις
εξωτερικές μας σχέσεις –εκτός από την πολύ σημαντική διάσκεψη κορυφής με τις ΗΠΑ και τη
διάσκεψη κορυφής με τη Ρωσία–, στις συναντήσεις κορυφής τις οποίες θεωρώ κρίσιμες: τη
συνάντηση κορυφής της G20 στη Σεούλ και τη διάσκεψη κορυφής του Κανκούν για την κλιματική
αλλαγή.

Η μεταρρύθμιση της οικονομικής μας διακυβέρνησης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της βιώσιμης
ανάκαμψής μας, αλλά και της αξιοπιστίας μας. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή έχει υιοθετήσει
ιδιαίτερα φιλόδοξη προσέγγιση ήδη από την έναρξη αυτών των συζητήσεων. Οι προτάσεις που
υπέβαλε η Επιτροπή τον προηγούμενο μήνα αποβλέπουν στον μετασχηματισμό του επείγοντος
χαρακτήρα της κρίσης σε φιλόδοξη νομική πραγματικότητα. Θίγουν τα καίρια ζητήματα που
άπτονται της δυνατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκεί ουσιαστική επιρροή στο πεδίο της
οικονομικής πολιτικής μέσω ικανοποιητικής συντονισμένης δημοσιονομικής εποπτείας, καθώς
και της αντιμετώπισης μακροοικονομικών ανισορροπιών, με στόχο, όπως έχουμε επανειλημμένως
τονίσει, τη δημιουργία πραγματικής οικονομικής Ένωσης στην Ευρώπη.

Επικροτώ θερμά το ενδιαφέρον που έχει επιδείξει το Κοινοβούλιο για τις εν λόγω προτάσεις. μια
πρώιμη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση θα αποδείκνυε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη
να κάνει πράξη το νέο της όραμα. Πρέπει να μεριμνήσουμε για την εφαρμογή αυτών των κανόνων
έως τα μέσα του προσεχούς έτους. Παροτρύνω, συνεπώς, τα κράτη μέλη να επιδιώξουν με όλες
τους τις δυνάμεις την επίτευξη αυτών των σημαντικών στόχων και να υλοποιήσουν επειγόντως
αυτό το πρόγραμμα.
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Μέχρι στιγμής, έχουμε κινηθεί περισσότερο προς την κατεύθυνση της επίτευξης ισχυρότερης
συναίνεσης σε καίριους τομείς δράσης, όπως η ενίσχυση του συμφώνου σταθερότητας και
ανάπτυξης και η αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, χάρη επίσης στις ενέργειες
της επιχειρησιακής ομάδας υπό την προεδρία του Herman Van Rompuy.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των συζητήσεων και τη λήψη όλων των αναγκαίων αποφάσεων, το
αποτέλεσμα αυτής της συνδυασμένης διαδικασίας θα πρέπει να είναι ένα όραμα για την οικονομική
διακυβέρνηση το οποίο θα είναι πολύ πιο ολοκληρωμένο, πολύ πιο εναρμονισμένο με την ανάγκη
πρόληψης πρωτίστως ενδεχόμενων προβλημάτων, και το οποίο θα στηρίζεται σε πολύ πιο στέρεες
βάσεις μέσω της χρήσης κυρώσεων.

Επιτρέψτε μου όμως να είμαι απολύτως σαφής. Το συνολικό αποτέλεσμα πρέπει να συνιστά
ουσιαστική μεταβολή της υφιστάμενης κατάστασης. Πρέπει να δείξουμε στους πολίτες μας ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντλήσει όλα τα αναγκαία συμπεράσματα και διδάγματα από την κρίση.

Απομένει ακόμη να διευθετηθούν ορισμένα άλλα θέματα. Ένα θέμα ιδιαίτερης σημασίας είναι ο
τρόπος αντικατάστασης του υφιστάμενου μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων, ο οποίος
συμφωνήθηκε τον Μάιο, από έναν μηχανισμό μονιμότερου χαρακτήρα μετά τη λήξη ισχύος του
το 2013. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή παρομοίων κρίσεων στο
μέλλον, όμως θα κάνουμε επίσης ό,τι είναι δυνατόν ώστε να είμαστε πολύ καλύτερα
προετοιμασμένοι για κρίσιμες εξελίξεις από ό,τι την τελευταία φορά. Η ετοιμότητα και η ύπαρξη
ενός ισχυρού και μόνιμου μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων μπορούν να αποτρέψουν παρόμοιες
εξελίξεις στο μέλλον.

Η Επιτροπή λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απόψεις που έχουν εκφράσει τα κράτη μέλη που
τάσσονται υπέρ της τροποποίησης της Συνθήκης, η οποία, όπως είναι σε όλους γνωστό, απαιτεί
ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή θα επικεντρώσει την
προσοχή της στα θέματα ουσίας. Εν προκειμένω, αναφερόμαστε στον σχεδιασμό ενός μονίμου
μηχανισμού που θα είναι σε θέση να παράσχει προστασία σε κρίσιμες περιστάσεις,
ελαχιστοποιώντας συγχρόνως τον ηθικό κίνδυνο και διασφαλίζοντας ότι ένας τέτοιος μηχανισμός
θα χρησιμοποιείται μόνον ως έσχατη λύση υπέρ του κοινού συμφέροντος.

Εάν και εφόσον υλοποιηθεί πλήρως, το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας θα
ανταποκρίνεται σε αυτό που χρειαζόμαστε: ένα σύστημα το οποίο θα παρέχει κίνητρα αφενός
στα κράτη μέλη ώστε να ασκούν ορθές οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές και αφετέρου
στους επενδυτές ώστε να εφαρμόζουν υπεύθυνες πρακτικές δανεισμού.

Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αντλούμε χρήσιμα
διδάγματα από την κρίση. Προς το συμφέρον των πολιτών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει σε
εφαρμογή ένα σύστημα διακυβέρνησης το οποίο είναι πλήρως ανανεωμένο σε σύγκριση με την
κατάσταση των πραγμάτων πριν από την κρίση, και τώρα θέτουμε ολόκληρο το εν λόγω σύστημα
σε πολύ πιο σταθερή βάση.

Οι επιδόσεις μας στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά και όσον αφορά το πρόγραμμα
«Ευρώπη 2020» και τον δημοσιονομικό κανονισμό, θα μας προσφέρουν την κατάλληλη βάση
για την επίτευξη προόδου στη συνάντηση κορυφής της G20 στη Σεούλ. Η εν λόγω συνάντηση
κορυφής διεξάγεται σε κρίσιμη συγκυρία. Θα αποτελέσει πραγματική δοκιμασία της ικανότητας
της G20 να προσφέρει τον συντονισμό που χρειάζεται η διεθνής οικονομία μέσω λύσεων
συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύω ότι έχει αυτήν την ικανότητα, και θεωρώ ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει καίρια στην επιτυχή έκβαση της Σεούλ.

Τι θέλουμε να επιτύχουμε στη Σεούλ; Πρώτον, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η G20 διαδραμάτισε
όντως σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης. Το έπραξε μέσω συλλογικής δράσης και,
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δεδομένου ότι εισερχόμαστε σε νέα φάση, πρέπει να συνεχίσουμε να δρούμε συλλογικά και να
συνεργαζόμαστε. Αυτό συνεπάγεται την αποδοχή ότι οι παγκόσμιες ανισορροπίες μάς αφορούν
όλους και ότι όλες οι μείζονες οικονομίες διαδραματίζουν τον δικό τους ρόλο στην εξεύρεση
λύσης. Και, ναι, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πραγματικότητα, ότι δηλαδή οι
συναλλαγματικές ισοτιμίες αποτελούν σημαντικό παράγοντα εν προκειμένω.

Δεύτερον, απαιτείται δράση και όσον αφορά τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Η μεταρρύθμιση του ΔΝΤ, ειδικότερα, ήταν από μακρού αναγκαία. Πρέπει και τα άλλα μέρη να
επιδείξουν την ίδια ευελιξία που έχει επιδείξει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τρίτον, με τη στήριξη του Κοινοβουλίου, βρισκόμαστε εν μέσω μιας θεμελιώδους μεταρρύθμισης
του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και, σε αυτό το σημείο, θέλω να σας ευχαριστήσω και
πάλι για την έμφαση που δώσατε στην ανάγκη ολοκλήρωσης αυτής της προσπάθειας το ταχύτερο
δυνατόν.

Πρέπει να διατηρήσουμε την υφιστάμενη δυναμική και στο πλαίσιο της G20. Έχει σημειωθεί
ικανοποιητική πρόοδος, όμως τώρα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα ακολουθήσει και η υλοποίηση.

Επιθυμώ να συμμετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια και ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Για τον
λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξακολουθήσει να προωθεί σταθερά την επιβολή
φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή
σκοπεύει να διερευνήσει και άλλους τρόπους διασφάλισης της ισότιμης συνεισφοράς του
χρηματοπιστωτικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών
δραστηριοτήτων.

Η προσεχής σύνοδος της G20 θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά στην ημερήσια διάταξή της την
ανάπτυξη. Θα υιοθετηθεί δε πολυετές σχέδιο δράσης για την καθοδήγηση της κοινής μας δράσης
σε αυτό το πεδίο. Εξαρχής, η Επιτροπή υπήρξε έντονος υποστηρικτής αυτής της ιδέας, όπως
άλλωστε και η κορεατική προεδρία. Πρέπει να δείξουμε ότι η ημερήσια διάταξη της G20 για την
ανάπτυξη περιλαμβάνει και ωφελεί εξίσου τις αναπτυσσόμενες χώρες. Συγχρόνως, θέλουμε να
επιτύχουμε τη συνεργασία των αναδυόμενων οικονομιών βάσει ενός διεθνούς αναπτυξιακού
πλαισίου, το οποίο θα συνάδει με τις βασικές αρχές της αναπτυξιακής πολιτικής και θα επιτρέπει
μεγαλύτερο συντονισμό.

Χθες, κατά τη συνομιλία που είχα εδώ, στο Στρασβούργο, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ
κ. Ban Ki-moon, μου ανέφερε συγκεκριμένα αυτήν την πτυχή και εξέφρασε την ιδιαίτερη
ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της εν λόγω ατζέντας.

Τέλος, η G20 πρέπει να ηγηθεί των προσπαθειών προώθησης της εμπορικής ατζέντας. Μακράν
του να αποτελεί εναλλακτική λύση αντί για τον ΠΟΕ, η συμφωνία μας με την Κορέα πρέπει να
εμπνεύσει τους εταίρους μας ώστε να προωθήσουν την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων
του γύρου της Ντόχα, αξιοποιώντας την τρέχουσα συγκυρία.

Ενόψει της επικείμενης διάσκεψης στο Κανκούν, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τη συγκεκριμένη
διάσκεψη. Πρέπει να παραμείνουμε εν προκειμένω εστιασμένοι στους στόχους μας, να φανούμε
φιλόδοξοι για την Ευρώπη, αλλά και για τον πλανήτη εν γένει. Πρέπει να προωθήσουμε τη διεθνή
διαδικασία. Αυτό δεν είναι εύκολο. Γνωρίζουμε ότι, σε ορισμένους από τους βασικούς εταίρους
μας, ο ρυθμός των αλλαγών έχει επιβραδυνθεί αντί να επιταχυνθεί.

Ας μην λησμονούμε ότι, εν τω μεταξύ, θέτουμε σε εφαρμογή το πλέον συγκεκριμένο και
αποτελεσματικό σύστημα περιστολής των εκπομπών στον πλανήτη. Αυτό είναι το ισχυρότερο
χαρτί μας και, όσο περισσότερο πλησιάζουμε στην εφαρμογή του νέου συστήματος εμπορίας
εκπομπών, τόσο ισχυρότερο γίνεται. Η αξιοπιστία μας είναι απαράμιλλη, και στηρίζεται στη
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σθεναρή συναίνεση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και της Επιτροπής
σχετικά με την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Προσερχόμενοι στη διάσκεψη του Κακνούν, ας μεριμνήσουμε ώστε να μην αποσπάσουν την
προσοχή μας ζητήματα διατυπώσεων. Πρέπει να προσέλθουμε στη διαδικασία του ΟΗΕ με
μεγάλη αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Το Κανκούν δεν είναι το τέλος της διαδικασίας,
το καταληκτικό στάδιο, αλλά μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντικό σταθμό της διαδρομής. Η
ΕΕ πρέπει να μεταφέρει ένα σαφές και συνεπές μήνυμα για την περαιτέρω πρόοδο των
διαπραγματεύσεων. Δέον είναι να στοχεύσουμε σε μια σειρά συγκεκριμένων, προσανατολισμένων
στη δράση, μέτρων, τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν εμπιστοσύνη και πίστη στη διαδικασία
και να διευκολύνουν την επίτευξη του τελικού μας στόχου.

Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο απηύθυνα σχετική επιστολή στα μέλη του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα. Διατύπωσα μια θέση, η οποία εκτιμώ ότι είναι
ισορροπημένη και ρεαλιστική, καθώς και ότι συμβάλλει στην προώθηση της διαδικασίας εκ
μέρους μας, χωρίς τη δημιουργία αβάσιμων προσδοκιών. Η Ευρώπη πρέπει πλέον να αναλάβει
ηγετικό ρόλο και να προσδιορίσει τους τρόπους με τους οποίους η διάσκεψη του Κανκούν
μπορεί να πραγματοποιήσει ορισμένα σημαντικά βήματα προόδου, υλοποιώντας σημαντικές
δεσμεύσεις, όπως η χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης και, πάνω από όλα, καθιστώντας σαφές
ότι συνεχίζουμε να αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση.

Η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναπτυχθεί φέτος με εντονότερους ρυθμούς από ό,τι
είχε προβλεφθεί αρχικώς, ωστόσο, δεν έχει εδραιωθεί ακόμα απολύτως η ανάκαμψη· δεν υπάρχουν
περιθώρια εφησυχασμού, όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένως, ιδίως εάν ληφθούν υπόψη τα
πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Όλοι γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίσαμε πραγματικές προκλήσεις τους τελευταίους μήνες, όπως
περιγράφεται με ξεκάθαρο τρόπο στην έκθεση της κ. Berès, επί της οποίας θα συζητήσετε στη
συνέχεια. Επικροτώ τη φιλόδοξη στάση και την ευρεία συναίνεση που επικρατεί στο Σώμα σε
σχέση με τα σημαντικά αυτά ζητήματα, όμως όλοι γνωρίζουμε ότι διανύουμε μια περίοδο όξυνσης
του προβλήματος της ανεργίας, ενώ περιορίζονται συγχρόνως οι δημόσιες δαπάνες. Οι πολίτες
μας εκφράζουν τις ανησυχίες τους, τις οποίες πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη.

Εντούτοις, γνωρίζουμε επίσης ότι κατορθώσαμε να βρούμε λύσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προτείναμε ορισμένες σημαντικές νομοθετικές πράξεις σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση.
Σχεδιάσαμε το πρόγραμμα «Ευρώπη 2020», ήτοι –και θέλω να το υπενθυμίσω αυτό– μια
στρατηγική για την ανάπτυξη, καθότι εκεί έγκειται η λύση, στην ανάπτυξη – την έξυπνη, χωρίς
αποκλεισμούς, βιώσιμη ανάπτυξη. Οι ανησυχίες αυτές αποτυπώνονται επίσης στο κείμενο της
εξαιρετικής έκθεσης του κ. Feio.

Έχουμε προτείνει ευρύ φάσμα μέτρων ρύθμισης της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Επιτρέψτε μου
δε να επικροτήσω τη συναίνεση του νομοθετικού σώματος επί των προτάσεών μας σχετικά με
τη χρηματοπιστωτική εποπτεία. Η αλήθεια είναι ότι, εάν οι περισσότεροι παρατηρητές είχαν
ερωτηθεί πριν από δύο χρόνια αν είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ευρωπαϊκό
εποπτικό σύστημα, στην πλειονότητά τους θα απαντούσαν «όχι, είναι αδύνατον». Έχουμε αποδείξει
πλέον ότι τούτο είναι εφικτό.

Ακολουθούμε ολιστική προσέγγιση ως προς την κάλυψη των διαφορετικών πτυχών του
ζητήματος. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να επισημάνω επίσης τη συμφωνία στην οποία κατέληξε χθες
το Συμβούλιο όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού
κινδύνου. Ευελπιστώ η θέση αυτή να οδηγήσει πλέον στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει επιτέλους να
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επωφεληθεί από αυτήν την πολυαναμενόμενη ρύθμιση και να πρωτοστατήσουμε, για μια ακόμη
φορά, επί του εν λόγω ζητήματος στη Σεούλ.

Σημειώνουμε άλλωστε πρόοδο και σε άλλους τομείς, διότι πρέπει να εγκύψουμε στην πραγματική
οικονομία. Επιτρέψτε μου επίσης να συγχαρώ το παρόν Σώμα για τις προσπάθειές του υπέρ της
θέσπισης νέας οδηγίας για την αντιμετώπιση των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές. Η οδηγία θα παράσχει μεγαλύτερη προστασία στους πιστωτές, στην πλειονότητα
των περιπτώσεων ΜΜΕ, σεβόμενη συγχρόνως την ελευθερία σύναψης συμβάσεων. Οι δημόσιες
αρχές θα υποχρεούνται να εξοφλούν τις πληρωμές τους εντός προθεσμίας 30 ημερών, ειδάλλως
θα καταβάλλουν επιτόκιο 8%. Γνωρίζετε πόσο περίμεναν αυτόν τον κανονισμό οι ΜΜΕ, οι οποίες
συνεχίζουν να αποτελούν τον σημαντικότερο τομέα της οικονομίας μας.

Το έργο μας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Όλες οι προτάσεις πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι
τέλους, όμως αρχίζουν ήδη να αποφέρουν αποτελέσματα. Στόχος μας είναι να εξέλθουμε από
την κρίση και, μέσω της ανάκαμψης, να επιτύχουμε και πάλι τους ρυθμούς ανάπτυξης που
απαιτούνται για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να διασφαλίσουμε ότι η κοινωνική μας
οικονομία της αγοράς εναρμονίζεται με τις συνθήκες του 21ου αιώνα. Σας ευχαριστώ θερμά
για την προσοχή σας.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. GIANNI PITTELLA
Αντιπροέδρου

Pervenche Berès,    εισηγήτρια. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Chastel, κύριε Barroso, η
χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση την οποία διέρχεται ο πλανήτης επί αρκετά
πλέον έτη θα κοστίσει 60 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ παγκοσμίως, ποσό που ισοδυναμεί
με μία ποσοστιαία μονάδα ετήσιας ανάπτυξης. Πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό, διότι αναμένεται
να οδηγήσει την ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 11% έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Αυτό συμβαίνει παράλληλα με έναν νέο νομισματικό πόλεμο, ο οποίος προκαλείται λόγω του
κινδύνου εμφάνισης «ύφεσης με δύο καταβυθίσεις» (double-dip recession), κατά την έκφραση
των οικονομολόγων μας.

Έναντι αυτής της κατάστασης, αποκομίζω από το παρόν Σώμα την αίσθηση ότι έχουμε καθήκον
να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, στην Επιτροπή και το Συμβούλιο,
δηλώνοντας ότι πρέπει να ενώσουμε και πάλι τις δυνάμεις μας γύρω από την προστιθέμενη αξία
του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, και ότι αυτό που διακυβεύεται εν προκειμένω μπορεί να συνοψιστεί
λακωνικά ως εξής: φέρουμε συλλογική ευθύνη και πρέπει να εφαρμόσουμε μια στρατηγική, σε
επίπεδο ΕΕ, η οποία θα μας επιτρέψει, στον τομέα της ενέργειας, να ισχυροποιηθούμε εσωτερικά
και, κατά τον τρόπο αυτόν, να ισχυροποιηθούμε και στις εξωτερικές μας σχέσεις. Πρέπει να
στηριχθούμε στις δυνάμεις μας και, για να το επιτύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε δράση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

Εντούτοις, κύριε Barroso, η δική μας άποψη είναι ότι η οικονομική διακυβέρνηση δεν συνιστά
όραμα. Συνιστά μέσο προώθησης αυτής της στρατηγικής, και με βάση αυτήν τη στρατηγική
αποφασίζουμε ποιοι είναι οι απαραίτητοι πόροι. Οι εν λόγω πόροι είναι, πρωτίστως και κατεξοχήν,
χρηματοδοτικοί. Καλούμαστε βεβαίως να ανταποκριθούμε στην πρόκληση της εναρμόνισης της
αναθεώρησης των δημοσιονομικών προοπτικών με αυτήν την εστίαση σε μια στρατηγική για τη
δημιουργία ευρωπαϊκής ενεργειακής κοινότητας. Είναι αναγκαίο να αξιοποιήσουμε μια πρόταση
την οποία απορρίπτετε: τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα χρειαστεί
επίσης να χορηγηθεί υψηλό ευρωπαϊκό δάνειο για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων
επενδύσεων. Είναι αναγκαίο να αποκατασταθεί η φορολογική ισορροπία στην Ευρώπη, ούτως
ώστε να προάγεται η απασχόληση και οι θέσεις εργασίας αντί του κεφαλαίου, και να είναι φιλική
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προς το περιβάλλον. Κρίνεται απαραίτητος ο συντονισμός των προϋπολογισμών των κρατών
μελών με το ευρωπαϊκό εγχείρημα, ούτως ώστε οι καταβαλλόμενες προσπάθειες να
προσανατολίζονται προς την ίδια κατεύθυνση.

Ως προς το θέμα της διακυβέρνησης, προτείνουμε τον διορισμό ενός «κυρίου Ευρώ» για τη
διασφάλιση αρμονικής και ισόρροπης οικονομικής διακυβέρνησης. Προτείνουμε επίσης να μην
εστιάσουμε την προσοχή μας αποκλειστικά στην κατάσταση των χωρών που εμφανίζουν χρέος,
αλλά να εξισορροπήσουμε αυτήν την προσέγγιση μέσω της αξιολόγησης των χωρών που
παρουσιάζουν πλεόνασμα. Επιπλέον, εκτιμούμε ότι, στο πλαίσιο μιας νομισματικής ένωσης,
απαιτείται συνδιαχείριση και του χρέους, καθώς και ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τη δυνατότητα
της αμοιβαίας ασφάλισης των χρεών. Επιθυμούμε οι δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις –για την
υλοποίηση των οποίων εργάζεστε σκληρά, κύριε Barroso– να εστιάζονται στις ανάγκες των
Ευρωπαίων και όχι μόνο σε στόχους δημοσιονομικής σταθερότητας. Επιθυμούμε τη μεταρρύθμιση
των χρηματοπιστωτικών αγορών κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επανέλθουν στο προσκήνιο οι
έννοιες της δεοντολογίας και των ηθικών αξιών, και να προαχθούν η δημιουργία θέσεων εργασίας
και οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Κανένα ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν πρόκειται να επιτύχει εάν δεν έχει τη στήριξη των κρατών μελών.
Ο μόνος τρόπος για να αποδείξει τι μπορεί να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να κάνει τα
κράτη μέλη να θέλουν να υποστηρίξουν τις προσπάθειές της. Η διεξαγωγή μιας συζήτησης που
επικεντρώνεται αποκλειστικά στο άχαρο καθήκον της επιβολής κυρώσεων δεν πρόκειται να πείσει
τους Ευρωπαίους να θελήσουν την περαιτέρω συμμετοχή των κρατών μελών τους στο εγχείρημα.
Το αίτημά μας είναι να αναληφθεί εντατική δράση βάσει της προστιθέμενης αξίας που προσδίδει
το ευρωπαϊκό εγχείρημα, ούτως ώστε να συνδράμουμε τους Ευρωπαίους να εξέλθουν από την
παρούσα ύφεση και να διασφαλιστεί ότι, στο μέλλον, όλοι στην Ευρώπη θα έχουν δουλειά, δεν
θα ζουν υπό συνθήκες φτώχειας, και θα μπορούν να επανακτήσουν την πίστη τους στο ευρωπαϊκό
εγχείρημα.

Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Ευελπιστώ, κύριε Barroso, ότι θα την συμμεριστείτε και θα
αποδεχθείτε πολλές από τις συστάσεις που διατυπώνουμε στο εν λόγω κείμενο, εξ ονόματος
ολόκληρου του παρόντος Σώματος.

(Χειροκροτήματα)

Diogo Feio,    εισηγητής. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, κύριε Rehn, θα ήθελα να σας
συγχαρώ ιδιαίτερα για τον θετικό διάλογο που διεξήχθη μεταξύ του Κοινοβουλίου και της
Επιτροπής. Κύριοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου, θα ήθελα να ξεκινήσω απευθύνοντας τις
ευχαριστίες μου σε όλους όσοι εργάστηκαν για την παρούσα έκθεση και κατέστησαν δυνατή την
ολοκλήρωσή της, ιδίως όλους τους σκιώδεις εισηγητές, με τους οποίους είχα την ευκαιρία να
ανταλλάξω απόψεις και να επεξεργαστούμε συναινετικές θέσεις. Η επίτευξη συναίνεσης
παρουσίασε αρκετές δυσκολίες, καθώς επικρατούν διαφορετικές τάσεις εντός του Κοινοβουλίου:
το φάσμα απόψεων από την Αριστερά έως τη Δεξιά, οι υποστηρικτές της ενίσχυσης της εθνικής
κυριαρχίας ή μιας σύγχρονης μορφής κυριαρχίας, καθώς και οι υποστηρικτές συγκεκριμένων
θεσμικών οργάνων. Εκφράστηκαν πάρα πολλές απόψεις, πλην όμως διατυπώθηκαν με γνώμονα
έναν και μοναδικό στόχο: την εξεύρεση λύσεων για την παρούσα κρίση.

Η κρίση κατέδειξε ότι η Ευρώπη δεν ανταποκρίθηκε εγκαίρως και, πολλές φορές, δεν
ανταποκρίθηκε δεόντως. Η κρίση κατέδειξε ότι πολλές κυβερνήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνέχισαν να εφαρμόζουν μια πολιτική η οποία δεν στηριζόταν σε πραγματικά στοιχεία. Για
αυτόν ακριβώς τον λόγο απαιτούνται λύσεις, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προαγάγει
αποφασιστικά αυτές τις λύσεις με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Ορισμένες εξ αυτών θα είναι
βραχυπρόθεσμες, ενώ άλλες θα είναι μακροπρόθεσμες.
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Κατ’ ουσίαν, υποβάλλουμε οκτώ συστάσεις. Προτείνεται η ιδέα της πολυμερούς εποπτείας των
μακροοικονομικών εξελίξεων στην Ένωση και στα κράτη μέλη, ούτως ώστε να επιτευχθούν
καλύτερα οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», να δημιουργηθεί μια Ευρώπη ανάπτυξης
και να ενισχυθεί ένα σύμφωνο το οποίο δεν θα αφορά μόνον τη σταθερότητα αλλά θα προάγει
και την ανάπτυξη.

Διατυπώνονται επίσης προτάσεις για την ενίσχυση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης
και τη διεξοδικότατη εξέταση των εξελίξεων όσον αφορά το χρέος, για την προώθηση της
οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ από την Ευρωομάδα και για την καθιέρωση ενός
ισχυρού και αξιόπιστου μηχανισμού πρόληψης και διευθέτησης του υπερβολικού χρέους στη
ζώνη του ευρώ, ο οποίος θα μπορούσε να συνεπάγεται την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού
Ταμείου. Έχουν προταθεί επίσης ιδέες περί της αναθεώρησης των δημοσιονομικών,
χρηματοδοτικών και φορολογικών μέσων της ΕΕ, της ρύθμισης και εποπτείας της
χρηματοπιστωτικής αγοράς με σαφή μακροοικονομική διάσταση, καθώς και της βελτίωσης της
αξιοπιστίας των στατιστικών της ΕΕ.

Τέλος, έχει προταθεί η βελτίωση της εκπροσώπησης της Ένωσης στον τομέα των οικονομικών
και νομισματικών υποθέσεων. Το Κοινοβούλιο επιδεικνύει ή δύναται να επιδείξει
αποφασιστικότητα ως προς όλες αυτές τις πτυχές. Σκοπός μας είναι η βελτίωση του θεσμικού
συντονισμού μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων. Μπορούμε
να συμβάλουμε στη δυνατότητα αυτής της λύσης να προσφέρει καλύτερες απαντήσεις σε
μελλοντικές καταστάσεις κρίσης ή δυσχερειών. Εφεξής, η Ευρώπη διαθέτει μέσα τα οποία της
επιτρέπουν να αντιδρά πιο αποτελεσματικά στον τομέα των οικονομικών· το Κοινοβούλιο
συνέβαλε και θα συνεχίσει να συμβάλλει αποφασιστικά σε αυτήν την προσπάθεια.

Τώρα ξεκινούμε νομοθετικό διάλογο επί έξι προτάσεων τις οποίες κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και ως προς τις οποίες εκτιμώ ότι το Κοινοβούλιο θα διατηρήσει τη δική του θέση. Για αυτόν
ακριβώς τον λόγο θα ήθελα επίσης να εκφράσω την έκπληξή μου για το γεγονός ότι δεν έγινε η
παραμικρή μνεία στη θέση του Κοινοβουλίου και στον διάλογο που διεξήγαγε το παρόν Σώμα
με το Συμβούλιο σε πρόσφατο έγγραφο του Συμβουλίου που κατατέθηκε μόλις χθες.

Ωστόσο, θεωρώ σκόπιμο να ολοκληρώσω την παρούσα παρέμβαση επισημαίνοντας το εξής: το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τις δικές του θέσεις, ανεξαρτήτως των διαφορών μας. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τάσσεται με προσήλωση υπέρ της ισχυρής Ευρώπης, καθώς και της βελτίωσης της
οικονομικής διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερη ευημερία.

Marta Andreasen,    συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. – (EN)
Κύριε Πρόεδρε, στη γνωμοδότησή μου επί της έκθεσης του κ. Feio σχετικά με την οικονομική
διακυβέρνηση και το πλαίσιο σταθερότητας, υπογράμμισα τρεις πτυχές.

Η πρώτη ήταν η ανάγκη επίδειξης αυστηρότητας ως προς την επιβολή κυρώσεων στα κράτη μέλη
που παραβιάζουν το σύμφωνο σταθερότητας. Μόλις προ δύο ημερών, ο πρωθυπουργός της
Γαλλίας και η καγκελάριος της Γερμανίας συμφώνησαν ακόμα και στην ανάγκη τροποποίησης
της Συνθήκης, προκειμένου να θεσπιστούν αυστηρότερες κυρώσεις κατά των χωρών που απειλούν
τη σταθερότητα του ευρώ. Υπογράμμισα επίσης την ανάγκη να καθοριστούν προτεραιότητες
όσον αφορά τις δημοσιονομικές δαπάνες σε περίπτωση που χρειαστεί να διασωθεί η οικονομία
ενός κράτους μέλους. Τέλος, επεσήμανα την ανάγκη αξιολόγησης του αντικτύπου στην
πιστοληπτική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η τελευταία ενήργησε ως
εγγυητής του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης.
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Οι σχετικές παράγραφοι έχουν τροποποιηθεί και δεν περιλαμβάνονται πλέον στο κείμενο της
γνωμοδότησής μου. Υπό τις συνθήκες αυτές, αισθάνομαι υποχρεωμένη να αποποιηθώ της
γνωμοδότησή μου.

David Casa,    συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων. – (MT) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτούργησε υποδειγματικά
ως προς τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να προωθήσει τα μέτρα ρύθμισης και εποπτείας. Αυτό
αντικατοπτρίζεται στη νέα δέσμη μέτρων εποπτείας που καθιστά δυνατό τον εντοπισμό ορισμένων
συστημικών κινδύνων, και μάλιστα εγκαίρως.

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την έννοια της οικονομικής διακυβέρνησης, κανείς δεν μπορεί
να αρνηθεί ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Όποιο κράτος μέλος αμελεί τις
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του, ιδίως σε σχέση με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης,
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, είμαστε υποχρεωμένοι
να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενθαρρύνουμε την αυστηρή τήρηση των
κανόνων που έχουν συμφωνηθεί, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα στο εσωτερικό των
κρατών μελών, τόσο σε δημοσιονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τις συστάσεις που πρότεινα στο κείμενο γνωμοδότησης της
Επιτροπής Απασχόλησης και χαίρομαι που ελήφθησαν υπόψη. Εκτιμώ ότι η έκθεση προβάλλει
με πειστικό τρόπο τα επιχειρήματα υπέρ της βελτίωσης της εποπτείας της απασχόλησης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και υπέρ της ενίσχυσης της Επιτροπής Απασχόλησης.

António Fernando Correia De Campos,    συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι, όλοι αναγνωρίζουμε ότι η παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
μακροοικονομικών μεταβλητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτύχει, ιδίως όσον αφορά τα
δημοσιονομικά πλαίσια και το συσσωρευμένο εθνικό χρέος. Η κρίση έχει καταστήσει πολύ πιο
πιεστική την ανάγκη ενίσχυσης της κοινής αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του
κ. Monti και του κ. Grech. Επιβάλλεται η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού και του υπερεθνικού
εμπορίου, η απλοποίηση των διαδικασιών πληρωμών μέσω του διαδικτύου, η τυποποίηση των
προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και η εναρμόνιση των δημοσιονομικών μέσων, ούτως ώστε
να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να τονωθεί η οικονομία.

Η Ένωση πρέπει να εξέλθει από την κρίση κατά τρόπο βιώσιμο, ο οποίος θα εγγυάται εύρωστη
ανάπτυξη και υπεύθυνους προϋπολογισμούς, αλλά και την εκπλήρωση των στόχων στον τομέα
της απασχόλησης. Πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η συμπερίληψη στο σύστημα εποπτείας
δεικτών όπως το ποσοστό ανεργίας και το ποσοστό απασχόλησης του ενεργού πληθυσμού.

Δεν πρέπει άλλωστε να λησμονηθούν και οι δείκτες υπολογισμού της προόδου ως προς την
εκτέλεση της στρατηγικής «ΕΕ 2020». Η μελέτη σκοπιμότητας που αφορά την έκδοση κοινών
ευρωομολόγων θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για τη διεξοδικότερη εξέταση και την
πρακτική εφαρμογή των δημοσιονομικών μέσων προστασίας έναντι της κερδοσκοπίας.

Θα προτιμούσαμε να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή μελέτη. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού
Νομισματικού Ταμείου αξίζει την υποστήριξή μας και θεωρούμε ότι δεν αποτελεί απλό πειθαρχικό
μέσο, αλλά, πάνω από όλα, μέσο περιορισμού της κερδοσκοπικής χειραγώγησης των αγορών
τίτλων δημοσίου χρέους. Η συνεργασία μας με τον εισηγητή, κ. Feio, υπήρξε γόνιμη και μας
επέτρεψε να συντάξουμε ένα κείμενο το οποίο είναι εμπεριστατωμένο, ισορροπημένο και πλούσιο.

Martin Schulz  , εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, αν ελέγξετε τον
κατάλογο των ομιλητών, θα διαπιστώσετε ότι ο επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφός μου
κ. Jáuregui Atondo. Προτού λάβει τον λόγο, παρακαλώ επιτρέψτε μου να ενημερώσω το Σώμα,
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ως πρόεδρος της πολιτικής μας Ομάδας, ότι σήμερα το πρωί ο κ. Jáuregui Atondo διορίστηκε
υπουργός Προεδρίας της ισπανικής κυβέρνησης. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι μεγάλη τιμή
για την Ομάδα μας. Του απευθύνω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια.

(Χειροκροτήματα)

Ramón Jáuregui Atondo,    συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Συνταγματικών
Υποθέσεων. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά τον φίλο μου κ. Schulz. Έχω στη διάθεσή
μου μόνον ένα λεπτό για να σας δηλώσω ότι φρονώ πως, τους τελευταίους μήνες, η Ευρώπη
σημείωσε καταπληκτική πρόοδο στο πεδίο της οικονομικής διακυβέρνησης.

Όλως περιέργως, η προχθεσινή συνάντηση κορυφής μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας μάς
ανοίγει επίσης νέους ελπιδοφόρους ορίζοντες: την πιθανότητα αναθεώρησης των πλαισίων και
των Συνθηκών μας όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση.

Γνωρίζω ότι το θέμα αυτό φόβισε κάπως τα κράτη μέλη. Εντούτοις, εκτιμώ ότι, ως υπέρμαχοι
της Ευρώπης, γνωρίζουμε ότι, για να επιτευχθεί η οικονομική διακυβέρνηση που καλούμαστε
να σχεδιάσουμε, θα απαιτηθούν πιθανότατα μεταρρυθμίσεις, οι οποίες επιβάλλεται να προκύψουν
κατόπιν συμφωνίας.

Πιστεύω ειλικρινώς, ωστόσο, ότι αυτή η συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας παρέχει
τη δυνατότητα στην έκθεση Feio, την οποία θα εγκρίνουμε αργότερα –όπως προτάθηκε από την
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων–, να λάβει υπόψη την ενδεχόμενη ανάγκη προσαρμογής
του συνταγματικού μας πλαισίου σε μια μορφή διακυβέρνησης η οποία δεν θα αποτελεί απλώς
σύμφωνο σταθερότητας. Θα πρόκειται για εις βάθος διακυβέρνηση, με στόχο την ενοποίηση
των οικονομιών κατά τρόπο που θα αποβλέπει στην ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων
εργασίας και την επίτευξη της ανακατανομής, στην οποία ανέκαθεν προσβλέπαμε ως
Σοσιαλδημοκράτες.

(Χειροκροτήματα)

Joseph Daul,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το κοινό
σημείο των διασκέψεων κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της G20 είναι η ανάγκη
υλοποίησης των αναγκαίων προσαρμογών μετά την οικονομική κρίση

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές οι προσαρμογές συνίστανται στη εξυγίανση των δημοσίων
οικονομικών των κρατών μελών και της ΕΕ και στην προστασία του νομίσματός μας, του ευρώ,
μέσω της εσωτερικής του ισχυροποίησης και της προστασίας της ισοτιμίας του έναντι των άλλων
ισχυρών νομισμάτων. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα κυριαρχήσουν οι συζητήσεις σχετικά με
την ευρωπαϊκή οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) επικροτεί την αρχική πορεία που χάραξε η επιχειρησιακή
ομάδα υπό την προεδρία του κ. Van Rompuy, περιλαμβανομένων των σχεδίων για ένα σύστημα
κυρώσεων κατά των κρατών μελών τα οποία δεν τηρούν τα κριτήρια του συμφώνου σταθερότητας.

Ωστόσο, χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμα, εφαρμόζοντας σε μεγαλύτερο βαθμό την κοινοτική
και λιγότερο τη διακυβερνητική μέθοδο. Επικροτώ το έργο που έχει επιτελέσει η Επιτροπή προς
την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα δε να ζητήσω από το Συμβούλιο να μην λησμονεί ότι το παρόν
Κοινοβούλιο είναι πλέον συννομοθέτης και θα διαδραματίσει στο ακέραιο τον ρόλο που του
αναλογεί στις επικείμενες μεταρρυθμίσεις. Όσο περισσότερο προαχθεί η συνεργασία με το
Κοινοβούλιο στα πρώιμα στάδια τόσο πιθανότερο θα είναι να επιτύχουμε ικανοποιητικά και
έγκαιρα αποτελέσματα. Καλώ τον Πρόεδρο κ. Van Rompuy να γίνει κομιστής αυτού του
μηνύματος.
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Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη πρέπει να προωθήσει αποφασιστικά τις απόψεις της στη συζήτηση
όσον αφορά τις σχετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να
καθορίσει τη θέση μας επί του θέματος αυτού την προσεχή εβδομάδα, πριν από τη διάσκεψη
κορυφής της G20 στη Σεούλ. Η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστεί με τους εταίρους της, ιδίως με
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπενθυμίζοντας στις αναδυόμενες χώρες τις ευθύνες τους.
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τη συνέχιση του νομισματικού ντάμπινγκ και των κοινωνικών
επιπτώσεων που αυτό συνεπάγεται.

Τρία μείζονα θέματα θα συζητηθούν στη διάσκεψη κορυφής της Σεούλ: η μεταρρύθμιση του
διεθνούς νομισματικού συστήματος, φυσικά, αλλά και η σταθερότητα των τιμών των βασικών
προϊόντων –κυρίως των τροφίμων και της ενέργειας– και η παγκόσμια διακυβέρνηση. Η Ευρώπη
μπορεί να κομίσει συγκεκριμένα μηνύματα για τα εν λόγω θέματα, ωστόσο, τα μηνύματα αυτά
θα είναι αξιόπιστα μόνον εφόσον εφαρμόσουμε αποτελεσματικά εσωτερικά, σε επίπεδο
Κοινότητας, μέσα διακυβέρνησης και διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών μας.

Κυρίες και κύριοι, δεν θα μπορέσουμε να ασκήσουμε επιρροή στην παγκόσμια διακυβέρνηση
και δεν πρόκειται να διαδραματίσουμε ουσιαστικό ρόλο στο διεθνές προσκήνιο εάν δεν
καταβάλουμε τη, συχνά αντιδημοφιλή, προσπάθεια να εξυγιάνουμε τα δημόσια οικονομικά μας,
και εάν δεν εμμείνουμε στις προτεραιότητές μας ως προς την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής και την αναπτυξιακή πολιτική.

(Χειροκροτήματα)

Martin Schulz,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παραθέσω
ένα απόσπασμα από τη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο κορυφής
της G20, η οποία διεξήχθη στο Πίτσμπεργκ στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2009 – με άλλα λόγια,
πριν από ένα έτος. Οι αρχηγοί κυβερνήσεων της G20 ανέλαβαν στην εν λόγω συνάντηση κορυφής
τις ακόλουθες δεσμεύσεις: «Δρομολόγηση ενός πλαισίου το οποίο θα καθορίζει τις πολιτικές
και τον τρόπο της κοινής μας δράσης για τη δημιουργία ισχυρής, βιώσιμης και ισόρροπης
παγκόσμιας ανάπτυξης. Απαιτείται βιώσιμη ανάκαμψη η οποία θα δημιουργεί τις υψηλής
ποιότητας θέσεις εργασίας που έχουν ανάγκη οι πολίτες μας». Έξοχα! Υποθέτω ότι και φέτος θα
διατυπωθεί κάποια παρόμοια πρόταση στην επικείμενη διάσκεψη κορυφής, το ίδιο και σε όλες
τις άλλες διασκέψεις κορυφής. Οφείλω λοιπόν να θέσω το εξής ερώτημα: τι ακριβώς έγινε εν τω
μεταξύ για την επίτευξη της ισχυρής, βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης που θα δημιουργήσει
τις θέσεις εργασίας που έχουν ανάγκη οι πολίτες μας; Η περιγραφή είναι ορθή, όμως αυτό που
πραγματικά δημιουργείται είναι μια αντίληψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο –στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο–
σύμφωνα με την οποία οι μονομερείς περικοπές των δημοσίων υπηρεσιών μέσω της μείωσης των
πόρων από τον προϋπολογισμό αποτελούν πανάκεια για τη σταθεροποίηση της ηπείρου μας,
ενώ θα έπρεπε να λαμβάνεται έστω και ελάχιστα υπόψη το γεγονός ότι οι επενδύσεις που προάγουν
την ανάπτυξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας
και, μέσω της αυξημένης οικονομικής μεγέθυνσης, για την τόνωση των κρατικών εσόδων – η
οποία απαιτείται επειγόντως για την εξυγίανση των κρατικών προϋπολογισμών και για τη
δυνατότητα των κρατών να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Αυτό που παρατηρούμε στην
Ευρώπη, συνεπεία μιας κατά το μάλλον ή ήττον μανιχαϊκής προσέγγισης άσπρου και μαύρου,
βάσει της οποίας όλες οι δαπάνες είναι κακές και όλες οι περικοπές καλές, είναι ότι έχουμε
περιπέσει σε μια κατάσταση στην οποία οι χώρες που επλήγησαν βαρύτερα από την κρίση –η
Ιρλανδία και η Ελλάδα– ακολουθούν πορεία ύφεσης ή παρουσιάζουν μηδενική ανάπτυξη. Τα
μέτρα που λαμβάνονται επιτυγχάνουν, στην πράξη, το αντίθετο από ό,τι περιγράφεται στην
παρούσα συζήτηση ως στόχος μας. Η εξέλιξη αυτή είναι τραγική. Καθίσταται δε ακόμα
τραγικότερη από το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι για την κρίση, αυτοί οι οποίοι την προκάλεσαν
εξαρχής –ο χρηματοπιστωτικός τομέας, όσοι επιδίδονται σε αχαλίνωτες κερδοσκοπικές
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δραστηριότητες– δεν υποχρεώθηκαν να λογοδοτήσουν συνεισφέροντας στα κρατικά έσοδα με
μέτρα όπως ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Το μέτρο αυτό μπορεί να
υποστηρίχθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήδη όμως από την περίοδο κατά την οποία άρχισαν οι
προσπάθειες προώθησής του, τοποθετήθηκε αμέσως στον πάγο με το πρόσχημα ότι «δεν θα
καταφέρουμε ποτέ την έγκριση του στο πλαίσιο της G20». Φυσικά και δεν πρόκειται να εγκριθεί
από την ομάδα των G20 αν δεν προσπαθήσουμε καν να το εφαρμόσουμε πρώτα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο!

Η αδικία αυτή είναι ιδιαίτερα τραγική επειδή η αδράνεια των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων
–το γεγονός ότι μας οδηγούν προς τη λανθασμένη κατεύθυνση της κοινωνικής ανισορροπίας–
ενισχύεται διαρκώς. Οι πολίτες που εξεγείρονται στους δρόμους δικαίως ισχυρίζονται ότι οι
κοινωνικές ανισότητες στην Ευρώπη δεν καταπολεμούνται και ότι, απεναντίας, οξύνονται ακόμα
περισσότερο μέσω της εφαρμογής εσφαλμένων πολιτικών. Είναι καθήκον αυτού του Κοινοβουλίου
να αναδείξει με ξεκάθαρο τρόπο αυτήν την κατάσταση και να χαράξει στρατηγικές για την
αντιμετώπισή της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιμένουμε στον φόρο επί των
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η έκθεση της κ. Berès και η έκθεση της συναδέλφου μου
κ. Ποδηματά θα μας δείξουν κατά πόσον το Σώμα είναι διατεθειμένο να δηλώσει: «Γνωρίζουμε
ότι δεν θα είναι εύκολο, όμως εμμένουμε στη θέση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει την
αρχή και να επιβάλει φόρους σε υπερεθνικό επίπεδο στον χρηματοπιστωτικό τομέα, εφόσον δεν
είναι δυνατή η φορολόγησή του σε εθνικό επίπεδο».

Υπάρχει και μια ακόμα πιο ανησυχητική εξέλιξη. Αυτό που συνέβη στην Deauville μεταξύ του
κ. Sarkozy και της κ. Merkel ανατρέπει τελείως τη θεσμική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αναρωτιέμαι πότε θα συναγάγει ο κ. Van Rompuy τα ορθά συμπεράσματα. Του
ζητήθηκε να συνεργαστεί με αυτήν την επιχειρησιακή ομάδα για τον καθορισμό των αναγκαίων
μεταρρυθμίσεων –αυτό αποτελούσε ουσιαστικά δικό σας καθήκον, επομένως είναι μάλλον
ένδειξη θράσους το γεγονός ότι ζητήσατε από τον κ. Van Rompuy να το εκτελέσει–, αλλά το
αποκορύφωμα είναι ότι, ενώ ο δυστυχής εργαζόταν μυστικά, και προτού μπορέσει καν να
παρουσιάσει οτιδήποτε, έρχεται ανέμελα το χαριτωμένο μας ζευγαράκι στην Deauville και
ανακοινώνει: «Λάβαμε ήδη όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις». Αυτό που έκαναν ο Nicolas και
η Angela –αυτή η αυτοδιορισθείσα γαλλογερμανική επιτροπή διαχείρισης– συνιστά επίθεση
κατά των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Χειροκροτήματα)

Εάν βρισκόμουν στη θέση του κ. Van Rompuy, θα τους έλεγα πού να βάλουν το αξίωμά τους.
Δεν είναι δυνατόν να είμαστε αενάως υποτακτικοί και να ανεχόμαστε τέτοιες καταχρήσεις εξουσίας.
Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα: εάν το εκλεκτό μας ζευγαράκι είχε κοιτάξει από την Deauville
στην αντίπερα όχθη της Μάγχης, θα έβλεπε το λευκό των απόκρημνων βρετανικών ακτών, όπου
απαιτείται δημοψήφισμα για τις τροποποιήσεις που θέλουν να επιφέρουν στη Συνθήκη –
τουλάχιστον, αν πιστέψουμε τα λεγόμενα του κ. Cameron. Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι θα
αποδεχόταν ποτέ ο κ. Cameron τις τροποποιήσεις χωρίς να ενσωματωθούν στη Συνθήκη
περαιτέρω φραγμοί που θα επιβραδύνουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία; μια τέτοια κίνηση θα άνοιγε
όντως το κουτί της Πανδώρας. Ελπίζω, λοιπόν, ότι το χαριτωμένο μας ζευγαράκι δεν θα σπάσει
τα μούτρα του.

Επομένως, επαναλαμβάνω: η Ευρώπη οδηγείται σε λανθασμένη κατεύθυνση, τόσο από θεσμική
άποψη όσο και επί της ουσίας.

Guy Verhofstadt,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα
ίσως να ξεκινήσω την παρέμβασή μου από το σημείο στο οποίο σταμάτησε ο κ. Schulz. Εάν
θέλουν να τροποποιήσουν τη Συνθήκη, κρίνεται ενδεχομένως σκόπιμο να ζητήσουμε τη
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διοργάνωση Συνέλευσης. Υπό κανονικές συνθήκες, είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε τη
διοργάνωση Συνέλευσης σε αυτήν την περίπτωση. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο βήμα, νομίζω
όμως ότι τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί ακόμα μέχρις αυτού του σημείου. Εκείνο που απαιτείται
κατά το παρόν στάδιο είναι να εγκριθεί επειγόντως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνία επί της
οικονομικής διακυβέρνησης και επί της ενίσχυσης του συμφώνου σταθερότητας.

Έχει παρέλθει πλέον σχεδόν ένα έτος από την έναρξη της κρίσης του ελληνικού χρέους. Ξεκίνησε
τον Δεκέμβριο του 2009, και είναι πλέον καιρός να καταλήξουμε επί του θέματος αυτού σε ένα
συμπέρασμα, σε μια συμφωνία. Αυτήν τη στιγμή, τίθενται επί τάπητος τρεις προτάσεις. Ας είμαστε
σαφείς εν προκειμένω. Έχουμε λάβει την πρόταση της Επιτροπής, την πρόταση της επιχειρησιακής
ομάδας και, χθες, την πρόταση με βάση τη λεγόμενη «συμφωνία της Deauville». Αυτή είναι η
τρίτη πρόταση που τίθεται προς συζήτηση. Και είναι θετικό, νομίζω, το γεγονός ότι το
Κοινοβούλιο αναλύει τις διαφορές μεταξύ των τριών προτάσεων, προκειμένου να αποφασίσει
αν είναι πρόσφορες.

Προ ολίγων εβδομάδων, η Επιτροπή διατύπωσε, κατά τη γνώμη μου, ικανοποιητικές, τολμηρές
και συνεκτικές προτάσεις. Η πρόταση της επιχειρησιακής ομάδας διαφοροποιείται από αυτές,
διότι υποδεικνύει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει μέτρα βάσει συστάσεων και όχι βάσει
προτάσεων της Επιτροπής. Η διαφορά είναι μεγάλη, καθώς οι συστάσεις μπορούν να
τροποποιηθούν, όχι όμως και οι προτάσεις της Επιτροπής. Επιπλέον, η πρόταση της επιχειρησιακής
ομάδας προβλέπει πιο χρονοβόρα διαδικασία ανάλυσης, στοιχείο που επίσης την διαφοροποιεί
από την πρόταση της Επιτροπής.

Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι η πρόταση της επιχειρησιακής ομάδας διατηρεί τον
ημιαυτόματο χαρακτήρα των κυρώσεων, καθώς και τον κανόνα της αντεστραμμένης πλειοψηφίας
που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από χθες, διαθέτουμε και μια τρίτη πρόταση, «τη συμφωνία της Deauville». Οφείλω να παραδεχτώ
ότι μια συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας μπορεί συχνά να αποβεί χρήσιμη για
την προώθηση των εργασιών του Συμβουλίου, όμως αυτήν τη φορά, απεναντίας, δεν ισχύει κάτι
τέτοιο. Ο λόγος είναι ότι η γαλλογερμανική πρόταση της Deauville συνίσταται απλώς στη
διατήρηση της παραδοσιακής ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία εντός του Συμβουλίου·
επομένως, αντί της απαίτησης ειδικής πλειοψηφίας για την παρεμπόδιση των αυτόματων κυρώσεων
της Επιτροπής, οι εν λόγω προτάσεις απαιτούν την ίδια πλειοψηφία ως προϋπόθεση για την
εφαρμογή των κυρώσεων. Η διαφορά είναι, κατά τη γνώμη μου, τεράστια, καθώς ο ημιαυτόματος
χαρακτήρας των κυρώσεων βάσει της πρότασης της Επιτροπής δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση
της Deauville.

Δεν ξέρω αν γνωρίζετε την Deauville, αλλά, εκτός από την παραλία και κάποια όμορφα
ξενοδοχεία, διαθέτει και καζίνο. Επομένως, θα ήταν ενδεχομένως προτιμότερο να μην μιλούμε
για τη συμφωνία της Deauville, αλλά μάλλον για τον γαλλογερμανικό συμβιβασμό του καζίνου,
διότι περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Βάσει της συγκεκριμένης πρότασης, παρέχεται η δυνατότητα
στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να στοιχηματίζουν επί του ευρώ και επί της ευρωζώνης.

Εάν εξασφαλίσει κανείς αρκετές ψήφους στο Συμβούλιο, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει· μπορεί να
κάνει ό,τι ακριβώς έκανε η Ελλάδα. Εάν έχετε αρκετές ψήφους στο Συμβούλιο, προχωρήστε
ακάθεκτα. Faites vos jeux! Ποντάρετε ελεύθερα.

Είναι ξεκάθαρο ότι το πρώτο σκέλος της συμφωνίας της Deauville δεν αποδυναμώνει μόνο την
πρόταση της επιχειρησιακής ομάδας αλλά, κυρίως, τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής. Θεωρώ
εντελώς ακατανόητη αυτήν τη στάση, ιδίως από την πλευρά της Γερμανίας. Επί δέκα μήνες ζητεί
την επιβολή τολμηρότερων κυρώσεων, χθες όμως έκανε ακριβώς το αντίθετο. Και τούτο
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αποδυναμώνει τις τολμηρές προτάσεις της Επιτροπής. Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει μάλιστα χρονικά
με το γεγονός ότι ο κ. Trichet, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ζητεί
τολμηρότερες λύσεις, τολμηρότερες προτάσεις, πιο τολμηρές μάλιστα και από τις αρχικές
προτάσεις της Επιτροπής.

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω είναι ότι το Κοινοβούλιο έχει ένα βασικό καθήκον: να
ανατρέψει τη συμφωνία της Deauville, αυτόν τον συμβιβασμό του καζίνου. Πρέπει λοιπόν να
εμμείνουμε στις ικανοποιητικές προτάσεις της Επιτροπής και να ασκήσουμε τα απαραίτητα
νομοθετικά μας καθήκοντα.

Daniel Cohn-Bendit,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Chastel, κύριε Barroso, κυρίες και κύριοι, ο κ. Verhofstadt μίλησε έξω από τα δόντια σήμερα!
Ωστόσο, αυτά που είχε να πει ήταν σημαντικά, όπως σημαντική ήταν και η ομιλία του κ. Schulz.
Θα ήθελα και εγώ να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου.

Γνωρίζετε όλοι την ταινία «Ζυλ και Τζιμ»; Λοιπόν, υπάρχει μια γυναίκα – η κ. Merkel. Γνωρίζουμε
ποιος είναι ο Ζυλ – ο κ. Sarkozy. Το πρόβλημα είναι ποιος είναι ο Τζιμ! Είναι ο κ. Cameron ή
ο κ. Barroso; Ιδού το δίλημμα για την Επιτροπή.

Φρονώ ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει πλέον να μιλήσουν μεταξύ τους με ειλικρίνεια,
διότι η πολιτική του Συμβουλίου –έχει δίκιο ως προς αυτό ο κ. Verhofstadt– και η πολιτική του
γαλλογερμανικού του διοικητικού συμβουλίου στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
πολιτική τους δεν αντικατοπτρίζει την ουσία της ΕΕ, και ο ρόλος μας σήμερα είναι να υπερβούμε
τις διαφορές που μας χωρίζουν –επ’ αυτού έχει δίκιο ο κ. Daul– και να διασώσουμε την Ευρωπαϊκή
Ένωση και την κοινοτική μέθοδο. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και όλοι εμείς πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν θα υπάρξουν νικητές σε αυτό το παιχνίδι αν δεν
συμφωνήσουμε επί μιας κοινής προσέγγισης της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, του
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

Κύριε Barroso, σας πιστεύω όταν λέτε ότι επιθυμείτε τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών
συναλλαγών ή των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα· το
πρόβλημα είναι πώς ακριβώς θα επιτύχουμε αυτόν τον στόχο στην πράξη. Δεν αρκεί να δηλώνουμε
«θέλω». «Θέλω» λέει ο τετράχρονος γιος μου. Το ζητούμενο είναι με ποιον τρόπο μπορούμε να
υλοποιήσουμε τον στόχο μας, και νομίζω ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να ζητεί τη διενέργεια μιας
ακόμα μελέτης, όπως έπραξε χθες το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, για να διαπιστωθεί αν η
υποβάθμιση του κλίματος είναι όντως τόσο σοβαρή ώστε να επιβάλλεται η περαιτέρω μείωση
των εκπομπών CO2 στην Ευρώπη – παρότι είναι εντελώς γελοίο να ζητείται η διενέργεια νέας
μελέτης. Όχι. Τι θα προσέφερε στην Ευρώπη μια εκτεταμένη μελέτη των χρηματοπιστωτικών
συναλλαγών, και τι θα της προσέφερε η φορολόγηση αυτών των συναλλαγών; Η επιβολή φόρου
0,01% στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές θα απέφερε 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν επιφέρουμε
μείωση των εθνικών συνεισφορών κατά 30 δισεκατομμύρια ευρώ και, επομένως, μείωση των
εθνικών προϋπολογισμών, κερδίζουμε επιπλέον 50 δισεκατομμύρια ευρώ για τον προϋπολογισμό
της ΕΕ. 120 δισεκατομμύρια μείον 30 δισεκατομμύρια ίσον 90 δισεκατομμύρια ευρώ, συν 50
μας κάνει 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι
απαιτούμενες ευρωπαϊκές πολιτικές μετά τη Λισαβόνα, αλλά και να βγουν κερδισμένοι η Ευρώπη
και τα κράτη μέλη. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ευρωπαϊκού οράματος.

Δεύτερον, κύριε Barroso, όσον αφορά τα ελλείμματα: κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν διαφορετικοί
τύποι ελλειμμάτων. Κάτι αντίστοιχο με τη χοληστερόλη: υπάρχει ένας θετικός και ένας αρνητικός
δείκτης. Ένα έλλειμμα που επενδύει, και επομένως παρέχει σε μια χώρα, ή στην Ευρώπη,
προοπτικές ανάπτυξης, δεν είναι αρνητικό. Εάν επενδύσουμε, όπως κάναμε κατά το παρελθόν,
σε αναχρονιστικές βιομηχανίες που δεν είναι παραγωγικές –αναφέρομαι στον άνθρακα–
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επενδύουμε σε κάτι που σπαταλά χρήματα, διότι είναι μάταιο, και κατ’ αυτόν τον τρόπο βγαίνουμε
ηττημένοι. Εάν, όμως, επενδύσουμε στις πηγές ενέργειας του μέλλοντος και στην παραγωγή του
μέλλοντος, θα βγούμε κερδισμένοι.

Κατά συνέπεια, αυτό που πρέπει να κάνουμε, και το αίτημά μου απευθύνεται εξίσου στους
Φιλελεύθερους, είναι να μην μιλούμε απλώς για «σταθερότητα, σταθερότητα», αλλά να
προβαίνουμε και σε διάκριση μεταξύ του τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να σταματήσουμε
να κάνουμε· να μην μιλούμε απλώς για «έλλειμμα», αλλά να λέμε «αυτό είναι παραγωγικό» ή
«αυτό δεν είναι παραγωγικό». Εάν συμφωνήσουμε, και ξέρω ότι αυτό θα είναι δύσκολο, εάν
καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα είμαστε σε θέση να αντισταθούμε στις διαρκείς
προσπάθειες χειραγώγησης του Συμβουλίου.

Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι πολλές κυβερνήσεις θέλουν να περιορίσουν την πτυχή της
ευρωπαϊκής πολιτικής, ενώ ο ρόλος μας συνίσταται στην προάσπιση και την ενίσχυση αυτής της
πτυχής, διότι, χωρίς αυτήν, δεν θα μπορέσουμε να εξέλθουμε από τη δυσχερή θέση στην οποία
βρισκόμαστε.

Όπως αντιλαμβάνεστε, κύριε Barroso, τα συμφέροντά μας είναι κοινά, όμως αυτό πρέπει να έχει
και πρακτικό αντίκτυπο. Δεν πρέπει, λοιπόν, να ασκείτε πιέσεις στο Κοινοβούλιο, αλλά στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Πρόεδρος.   – Όπως αντιλαμβάνεστε, επέδειξα ιδιαίτερη ευελιξία όσον αφορά τους χρόνους
ομιλίας, εν μέρει επειδή όλες οι ομιλίες ήταν πολύ ευχάριστες, αλλά και γλαφυρές –έγινε λόγος
για το ΔΝΤ, για καζίνα και για χοληστερόλη– και όλα αυτά τροφοδοτούν θαυμάσια την παρούσα
συζήτηση.

Michał Tomasz Kamiński,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Όλοι αφηγούμαστε διάφορα
περιστατικά στις σημερινές μας συζητήσεις, και αυτό μου θυμίζει επίσης ορισμένα ιστορικά
γεγονότα. Έζησα επί 18 χρόνια σε μια χώρα του υπαρκτού σοσιαλισμού, όπου διαδοχικά συνέδρια
του Κόμματος έθεταν διαρκώς νέους οικονομικούς στόχους και έλεγαν στους πολίτες της χώρας
μου –το ίδιο άλλωστε ίσχυε και σε άλλες χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού– ότι τα πράγματα
θα βελτιωθούν, και περιέγραφαν μάλιστα και τα μέτρα για αυτήν τη βελτίωση. Επιπλέον, την
εποχή εκείνη υπήρχε στη χώρα μου και Υπουργείο Εσωτερικού Εμπορίου, παρότι δεν υφίστατο
εσωτερικό εμπόριο.

Ακούγοντας ορισμένες από τις σημερινές ομιλίες, η εντύπωση που μου δημιουργείται είναι ότι
η πρόταση την οποία ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να αποκαταστήσει την
προτεραιότητα των οικονομικών έναντι των πολιτικών προσεγγίσεων· έναντι των πολιτικών
προσεγγίσεων οι οποίες αναμένεται να παρεμποδίσουν οιαδήποτε υγιή οικονομική δράση, διότι
σήμερα οι πολιτικοί σε εθνικό επίπεδο και –όπως πληροφορούμαστε– με λαϊκιστικές σκοπιμότητες,
αρέσκονται να κατηγορούν την Ευρώπη για όλα τα δεινά. Υποστηρίζουν ότι πρέπει να
περιορίσουμε την Ευρώπη και ότι η λύση δεν έγκειται στην Ευρώπη, καθώς αυτό τους απαλλάσσει,
σε ορισμένο βαθμό, των δικών τους ευθυνών στα μάτια των ψηφοφόρων τους. Αν δεν
εφαρμόσουμε μέτρα τα οποία θα κάνουν τις χώρες να αντιληφθούν ότι θα υποστούν σοβαρές
συνέπειες εάν ασκήσουν οικονομικώς παράλογες πολιτικές, δεν πρόκειται να επιτύχουμε τίποτα.
Εν προκειμένω, ωστόσο, απαιτείται επίσης αλληλεγγύη. Στη γαλλογερμανική πρόταση διακρίνω
τον πραγματικό κίνδυνο να περιπέσουμε σε μια κατάσταση, στην οποία οι ισχυρότερες χώρες
θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων, ενώ η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κινηθεί πέραν
ορισμένων ορίων. Η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να περικόψει τις δαπάνες της, η τύχη όμως των
ισχυρότερων χωρών θα είναι πολύ διαφορετική, και θα διαπιστώσουμε αίφνης ότι θα τους
επιτρέπεται να παραβαίνουν αυτούς τους κανόνες για πολιτικούς λόγους. Εκείνο που θέλω να
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πω είναι το εξής: χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη· και αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους
χρειαζόμαστε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Εν κατακλείδι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω ότι γνωρίζω ότι είστε θεματοφύλακας
αυτής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η τελευταία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά
με τη συμφωνία στον τομέα του φυσικού αερίου μεταξύ της Πολωνίας και της Ρωσίας –για την
οποία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω– αποτελεί θαυμάσιο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο
μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά η κοινοτική πτυχή, και μάλιστα προς το συμφέρον χωρών
όπως η Πολωνία. Επαναλαμβάνω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε την
πραγματικότητα με κάποιο μαγικό ραβδί. Εάν φτάσουμε σε σημείο να κυριαρχήσουν οι πολιτικές
λύσεις, ενισχυμένες με τη δόση λαϊκισμού που επικρατεί σήμερα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης,
έναντι των οικονομικών προσεγγίσεων, τότε τα φιλόδοξα σχέδιά σας για ενδυνάμωση της αγοράς
– τα οποία θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα πρόσφορα (ημιτελής πρόταση). Εκτιμώ ότι, ως βουλευτές
του ΕΚ, γνωρίζουμε όλοι ότι πόρρω απέχουμε ακόμα από τη δημιουργία κοινής αγοράς· αρκεί
να δούμε τα τέλη περιαγωγής στους λογαριασμούς των κινητών μας τηλεφώνων κάθε μήνα. Εάν
διαθέτουμε κοινή ευρωπαϊκή αγορά και πρέπει, παρά ταύτα, να καταβάλλουμε τέλη περιαγωγής,
είναι φανερό ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας έως ότου επιτύχουμε τον στόχο μας
για την οικονομική ολοκλήρωση.

Patrick Le Hyaric,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Chastel,
κύριε Barroso, αν κατάλαβα καλά από τα λεγόμενά σας, κύριε Barroso, οι αναλύσεις μας έχουν
εκ διαμέτρου αντίθετα σημεία εκκίνησης, καθώς εσείς δηλώσατε ότι η οικονομική κρίση έχει
παρέλθει, ενώ η πολιτική μας Ομάδα, η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής
Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, εκτιμά ότι επιδεινώνεται. Για την επίλυση
αυτής της κρίσης, συνιστάτε μέτρα λιτότητας βάσει του συμφώνου σταθερότητας, καθώς και
την ενίσχυση, πλέον, των κυρώσεων. Θεωρώ ότι πρέπει να πράξουμε ακριβώς το αντίθετο: να
βελτιώσουμε τις αμοιβές των εργαζομένων, να υιοθετήσουμε νέα δημοσιονομική προσέγγιση
προς ενίσχυσή τους και να φορολογήσουμε τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, να
αναβαθμίσουμε την κοινωνική μέριμνα, να προστατεύσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες και να
ασκήσουμε τολμηρή πολιτική απασχόλησης.

Δυστυχώς, φοβούμαι ότι η στρατηγική σας είναι πιθανόν να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχετε αντιληφθεί την ένταση των διαμαρτυριών των πολιτών σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση; Χθες, για έκτη συνεχόμενη ημέρα, εκατομμύρια άτομα
διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη Γαλλία, με την υποστήριξη του 70% του πληθυσμού. Δεν
αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο που μας απειλεί σήμερα; Στηριζόμενη στον ανταγωνισμό και σε μια
πολιτική πλήρους ελευθέρωσης του εμπορίου, η ευρωπαϊκή ιδέα συγκρούεται κατά μέτωπον με
το χρήμα σε αυτούς τους οικονομικούς πολέμους, καθώς και στους νομισματικούς πολέμους
που πλέον εκτυλίσσονται. Γιατί δεν εξετάζουμε το ενδεχόμενο ενός νέου συστήματος, ήτοι ενός
ταμείου ανθρωποκεντρικής και κοινωνικής ανάπτυξης, αντί του συμφώνου σταθερότητας, σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο θα πρέπει να είναι σε θέση να
αναχρηματοδοτήσει τα χρέη των κρατών μελών και τις εθνικές τράπεζες μέσω της δημιουργίας
χρήματος, με επιτόκια που θα ανταποκρίνονται σε κοινωνικά κριτήρια;

Κατά την εκτίμησή μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία της
διαμόρφωσης νέας παγκόσμιας νομισματικής τάξης, αρχής γενομένης από την αποδοχή της
πρότασης της Κίνας για κοινό διεθνές εμπορικό νόμισμα. Γιατί η Ευρώπη να μην ακολουθήσει
το παράδειγμα της Ταϊλάνδης και της Βραζιλίας, ξεκινώντας με τη φορολόγηση του
συναλλάγματος, ούτως ώστε να αμβλυνθούν οι νομισματικές εντάσεις;
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Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου, φρονώ ότι είναι πλέον καιρός
να εξετάσουμε νέες πρωτοβουλίες και να ακούσουμε τη φωνή των πολιτών μας.

Nigel Farage,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό, κύριε
Barroso, ότι προβαίνετε σε επίδειξη ισχύος, χρησιμοποιώντας τις εξουσίες που σας έχουν
εκχωρηθεί από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, την οποία προωθήσατε εκβιαστικά με αθέμιτα μέσα.
Επί του παρόντος, καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια στο διεθνές προσκήνιο και εντός της
ΕΕ, προκειμένου να αποκτήσετε όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής οντότητας.

Τούτο δε καθίσταται εμφανέστερο από οπουδήποτε αλλού στην πρόσφατη πρότασή σας για
επιβολή άμεσης φορολόγησης στους πολίτες αυτής της ηπείρου από τα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα.

Κατά το παρελθόν, φυσικά, υπήρχε ένα λίαν επιτυχημένο κίνημα ανεξαρτησίας, το οποίο
εξεστράτευσε με το σύνθημα «καμία φορολογία χωρίς αντιπροσώπευση», και εσείς ασφαλώς δεν
είστε αντιπρόσωπος. Δεν σας ψηφίσαμε και δεν μπορούμε να σας απομακρύνουμε από το αξίωμά
σας, εκτιμώ λοιπόν ότι, με αυτόν τον άμεσο φόρο, διαπράξατε ουσιαστικά σοβαρό σφάλμα.

Επιπλέον, η λέσχη σας καθίσταται ολοένα δαπανηρότερη. Μόλις προ διετίας, η καθαρή συνεισφορά
της Βρετανίας ανερχόταν σε 3 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες (3,48 δισεκατομμύρια ευρώ)
ετησίως. Φέτος, ανέρχεται σε 6 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες (6,95 δισεκατομμύρια ευρώ).
Του χρόνου, το ποσό θα ανέλθει στα 8 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες (9,27 δισεκατομμύρια
ευρώ). Το μεθεπόμενο έτος, αναμένεται να αυξηθεί στα 10 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες
(11,74 δισεκατομμύρια ευρώ), και τώρα ακούμε ότι θέλετε να καταργήσετε τη βρετανική
επιστροφή. Θέλετε να απαλλαχθείτε από τη βρετανική επιστροφή, γεγονός το οποίο σημαίνει
ότι, έως το 2013, η συνεισφορά μας θα ανέλθει στα 13 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες
(15,26 δισεκατομμύρια ευρώ). Θα έχει δηλαδή τετραπλασιαστεί σε διάστημα έξι ετών.

Συνειδητοποιώντας όλα αυτά, βλέποντας τον άμεσο φόρο σας, είναι φυσικό οι φορολογούμενοι
της Βρετανίας να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να
συντηρήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβλέπω, όμως, μια ακτίνα ελπίδας: τη συμφωνία της Deauville μεταξύ της κ. Merkel και του
κ. Sarkozy, η οποία σας τρομοκράτησε όλους τόσο πολύ σήμερα. Εύχομαι να υλοποιηθεί. Ας
καταρτίσουμε νέα Συνθήκη. Εσείς ο ίδιος φαίνεται σχεδόν να υποστηρίζετε αυτήν την εξέλιξη.
Ας αποκτήσουμε νέα ευρωπαϊκή Συνθήκη και ας την υποβάλουμε σε δημοψήφισμα σε πολλές
χώρες, ιδίως στη Βρετανία, και ο βρετανικός λαός θα καταλάβει ότι μια τέτοια συμφωνία είναι
πραγματικά ασύμφορη για τη Βρετανία. Θα ψηφίσει υπέρ της εξόδου μας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και θα ξεκινήσει το ξεκαθάρισμα.

Σας ευχαριστούμε. Θα αποχωρήσουμε ευχαρίστως.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας
κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος  8, του Κανονισμού)

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας υποβάλω ένα ερώτημα, κύριε
Farage. Θα έχετε ενδεχομένως την καλοσύνη να μας απαντήσετε. Εκδηλώνετε μεγάλο ενδιαφέρον
για τα χρήματα των βρετανών φορολογουμένων. Όπως και εγώ, στην αρχή της τρέχουσας
κοινοβουλευτικής περιόδου, είχατε τη δυνατότητα να επιλέξετε από ποιον κορβανά θα
καταβάλλονται οι ημερήσιες αποζημιώσεις σας: είτε από τα ταμεία του Ηνωμένου Βασιλείου
είτε από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είχατε, παρακαλώ, την καλοσύνη να αναφέρετε
στο Σώμα εάν οι ημερήσιες αποζημιώσεις σας χορηγούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή
εάν επιλέξατε το εθνικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου;
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Nigel Farage (EFD).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να απορρίψουμε διά παντός
αυτήν την ιδέα των ευρωπαϊκών χρημάτων. Έως ότου θεσπιστεί άμεση φορολόγηση, ακόμα και
τούτη τη στιγμή που συζητούμε, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά χρήματα: είναι δικά μας χρήματα.
Αποτελούμε μείζονα καθαρό συνεισφέροντα σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να
λαμβάνουμε ως αντάλλαγμα κανένα απολύτως οικονομικό όφελος! Πρόκειται για δικά μας
χρήματα!

José Manuel Barroso,    Πρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, κατά κανόνα δεν
παρεμβαίνω, αλλά θα ήθελα να προβώ σε μια παρέμβαση επί της διαδικασίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Farage μου απευθύνει τη δήλωση: «Δεν έχετε εκλεγεί». Ασφαλώς
δεν με έχετε εκλέξει εσείς, έχω όμως εκλεγεί από αυτό το Κοινοβούλιο.

(Χειροκροτήματα)

Εξελέγην από αυτό το Κοινοβούλιο με μυστική ψηφοφορία, και εσείς είστε μέλος αυτού του
Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι η συστηματική διατύπωση του ισχυρισμού ότι εγώ ή η Επιτροπή δεν
έχουμε εκλεγεί συνιστά έλλειψη σεβασμού προς την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο του οποίου
είστε μέλος.

(Χειροκροτήματα)

Francisco Sosa Wagner (NI).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, ας ελπίσουμε ότι η παρέμβασή μου θα
κατευνάσει κάπως τα πνεύματα στην παρούσα συζήτηση.

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορισμένα από τα κράτη μέλη της
εξακολουθούν να είναι μέλη της G20. Παρά την εν λόγω παρατυπία, η οποία αποδυναμώνει
αναμφίβολα την εικόνα της Ευρώπης στον κόσμο, καλό θα ήταν να τηρείτο τουλάχιστον, σε
γενικές γραμμές, κοινή στάση σε αυτό το παγκόσμιο φόρουμ.

Ποια θα έπρεπε να είναι, κατά τη άποψή μου, αυτή η κοινή στάση; Κατά την ταπεινή μου γνώμη,
πιστεύω τα ακόλουθα: πρώτον, η επίτευξη γενικής συμφωνίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της κρίσης δεν μπορεί να καθυστερήσει με την έγκριση απλώς μιας οικονομικής
συμφωνίας· δεύτερον, η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει το ευρώ ως νόμισμα αναφοράς ή, αν
προτιμάτε, ως νόμισμα σταθεροποίησης για την αποτροπή του ενδεχομένου αναταραχών στην
αγορά, οι οποίες θα μπορούσαν να μας συμπαρασύρουν και να μας αναγκάσουν να επαναλάβουμε
τα σφάλματα που διαπράχθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα· τρίτον, το ευρώ πρέπει
να αποτελέσει τον προάγγελο όλων αυτών που πρέπει να αντιπροσωπεύει η Ευρώπη στο πλαίσιο
των δημοκρατικών αξιών και των δημόσιων ελευθεριών.

Συνοψίζοντας, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, στην
εποχή αυτού του παγκόσμιου παιχνιδιού, εκείνοι που χάνουν είναι όσοι παίζουν μόνο με εθνικά
χαρτιά.

Othmar Karas (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, κυρίες και κύριοι, η παρούσα
συζήτηση καταδεικνύει ένα πράγμα: η συμφωνία της Deauville μάς εμποδίζει να υπερβούμε την
κρίση, αποτελεί βήμα οπισθοδρόμησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας αποκαλύπτει ότι
αμφότερα τα μέλη αυτού του χαριτωμένου ζευγαριού δεν διδάχθηκαν απολύτως τίποτα από την
ανάρμοστη συμπεριφορά της Γαλλίας και της Γερμανίας το 2002 και το 2005, όταν οι χώρες
αυτές άρχισαν να υπονομεύουν το σύμφωνο σταθερότητας. Απεναντίας, διαπιστώνουμε επί του
παρόντος τη συνέχιση της ίδιας ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Θέλουμε να ξεπεράσουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Επιθυμούμε μια ευρωπαϊκή απάντηση
στον εθνικισμό και τα δικαιώματα αρνησικυρίας που έχουν ενσωματωθεί στους περισσότερους
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ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Αυτό πράξαμε στην περίπτωση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών
αγορών. Αυτό πράττουμε και στο κείμενο της έκθεσης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτό
πράττουμε επίσης με την έκθεση Feio, καθώς και με το καθημερινό μας νομοθετικό έργο. Ας
επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό και ας μην επιτρέψουμε να αποσπαστεί η προσοχή
μας από άλλα θέματα, μεταξύ άλλων και σε τούτη τη συζήτηση. Πρέπει να κινηθούμε προς τα
εμπρός. Πρέπει να βρούμε τις απαιτούμενες λύσεις. Η έκθεση των πέντε πολιτικών Ομάδων
στέλνει ένα σαφές μήνυμα. Δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα την κρίση. Οι δημοσιονομικές και
νομισματικές πολιτικές δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι επιθυμούμε τη μείωση των ελλειμμάτων ως αναγκαία προϋπόθεση για
την εξασφάλιση του μέλλοντός μας. Η μείωση των ελλειμμάτων δεν γίνεται με το ψαλίδι. Πρέπει
να προκύψει ως αποτέλεσμα μεταρρυθμίσεων, επενδύσεων, εξοικονόμησης πόρων και αλλαγών.
Η παρούσα έκθεση παρέχει τη σαφή απάντηση ότι θέλουμε να ενισχυθεί η Ευρώπη στο πλαίσιο
των προσπαθειών για την εξεύρεση λύσης. Ας προχωρήσουμε αποφασιστικά στο επόμενο βήμα
της ολοκλήρωσης – στη δημιουργία μιας οικονομικής ένωσης, τη δημιουργία μιας κοινωνικής
ένωσης, τη δημιουργία μιας ένωσης άμυνας και ασφάλειας, και ας καταστήσουμε την εσωτερική
αγορά εγχώρια αγορά για όλους τους πολίτες μας. Η λύση έγκειται στην κοινότητα της Ευρώπης
– την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδός της επιχειρησιακής ομάδας και της Deauville
έχει αποτύχει.

Stephen Hughes (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως ακούσαμε, η επιχειρησιακή ομάδα
υπό την προεδρία του Herman Van Rompuy έχει ολοκληρώσει την έκθεσή της. Περιλαμβάνει
προτάσεις για την επίλυση της κρίσης και τη δημοσιονομική πειθαρχία: με άλλα λόγια, άπτεται
εν μέρει μόνο του προβλήματος.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πρόκειται απλώς για προτάσεις. Είμαι βέβαιος ότι οι υπουργοί
του Συμβουλίου ECOFIN, που κυριάρχησαν στις διαδικασίες αυτής της επιχειρησιακής ομάδας,
θα προτιμούσαν αυτό να είναι και το τέλος της όλης υπόθεσης, όμως δεν είναι. Είναι μόνον η
αρχή. Βρισκόμαστε ακόμα στην αφετηρία της νομοθετικής διαδικασίας. Ευελπιστώ όλα τα θεσμικά
όργανα να αντιληφθούν ότι η επεξεργασία των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει πλέον να ολοκληρωθεί με απολύτως δημοκρατικό τρόπο σε
συνεργασία με το Συμβούλιο.

Η επιχειρησιακή ομάδα δήλωσε ότι σκοπός της ήταν να επιτύχει ένα γιγάντιο άλμα όσον αφορά
την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της οικονομικής διακυβέρνησης. Εκτιμώ ότι η πρότασή
της αντιπροσωπεύει μάλλον βήμα οπισθοδρόμησης από την άποψη της ευημερίας και της
προόδου στην Ευρώπη. Προτείνεται η ενίσχυση των μέσων, αλλά μόνον εκείνων των μέσων που
εστιάζονται στη δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτό συνιστά πρόβλημα. Ο οικονομικός συντονισμός
ουδόλως περιορίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία και η οικονομική ένωση δεν πρόκειται να
επιτευχθεί όσο δεν αναγνωρίζεται ορθώς αυτή η ισορροπία. Θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε
στρεβλές οικονομικές πολιτικές, οι οποίες δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη άλλους αξιόλογους
πολιτικούς στόχους για την άσκηση μακροοικονομικής πολιτικής, και αναφέρομαι συγκεκριμένα
στην οικονομική μεγέθυνση, τις επενδύσεις και την απασχόληση.

Κύριε Barroso, δεν χρειαζόμαστε μια ακόμα επιχειρησιακή ομάδα για να μας υποδείξει
ισορροπημένη σειρά μέτρων πολιτικής. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι η Επιτροπή να ασκήσει
πλέον το δικαίωμα πρωτοβουλίας της ώστε να καταθέσει τις προτάσεις που θα άπτονται των
ζητημάτων της οικονομικής μεγέθυνσης, των επενδύσεων και της απασχόλησης.

Όσον αφορά τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, εκτιμώ ότι το Κοινοβούλιο φέρει τεράστια
ευθύνη για τις εξελίξεις των προσεχών μηνών. Πρέπει να επιφέρουμε ορισμένες αλλαγές με
γνώμονα την έκθεση Feio που θα ψηφιστεί σήμερα. Φρονώ ότι απαιτούνται εν προκειμένω τρεις
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κυρίως αλλαγές: η διαδικασία των υπέρογκων υπολοίπων πρέπει να είναι αρκετά ευρεία ώστε να
καλύπτει τις αγορές εργασίας, περιλαμβανομένων των ποσοστών ανεργίας, και, προς τον σκοπό
αυτόν, το Συμβούλιο Απασχόλησης πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες στις οποίες
είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο· η ποιοτική αξιολόγηση των επιπέδων δημοσίου χρέους και οι εξελίξεις
στο διορθωτικό σκέλος του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης πρέπει επίσης να λαμβάνουν
πλήρως υπόψη τα επίπεδα και τις εξελίξεις των δημοσίων επενδύσεων· και η διασύνδεση με τη
στρατηγική «ΕΕ 2020» σε ολόκληρο το φάσμα του νέου συστήματος πρέπει να είναι ρητή και
να εκφράζεται με επιχειρησιακούς όρους στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Ως προς τη διακυβέρνηση, θα μπορούσα να προβώ σε δύο μόνο παρατηρήσεις στο παρόν πρώιμο
στάδιο. Το Συμβούλιο πρέπει να ηγηθεί του συστήματος και να αναλάβει την τελική πολιτική
ευθύνη για το σύνολό του, καθώς και να εξασφαλίσει την ενδεδειγμένη συμμετοχή όλων των
συναφών συνθέσεων του Συμβουλίου –όχι μόνο του ECOFIN– όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μετέχει στο σύνολο της διαδικασίας, ώστε να
διασφαλιστεί ο υψηλότερος δυνατός βαθμός δημοκρατικής νομιμοποίησης. Αρκεί να εξετάσετε
την πρόταση σχετικά με το «ευρωπαϊκό εξάμηνο» για να διαπιστώσετε τον βαθμό στον οποίο
απουσιάζει από όλα αυτά ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Ορισμένοι εξ ημών, από όλες τις πολιτικές
Ομάδες, επεξεργαζόμαστε ενισχυμένες προτάσεις όσον αφορά την κοινοβουλευτική συμμετοχή.
Ευελπιστώ ότι οι προτάσεις αυτές θα γίνουν δεκτές από τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, ούτως
ώστε η εν λόγω διαδικασία να αποκτήσει τη δημοκρατική νομιμοποίηση που χρειάζεται.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Το προηγούμενο έτος απέδειξε ότι η ΕΕ μπορεί να λαμβάνει
σημαντικές αποφάσεις υπό αντίξοες συνθήκες. Δυστυχώς, οι τελευταίες ημέρες υπήρξαν
απογοητευτικές. Τη στιγμή που η ΕΕ χρειάζεται σαφείς και αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες,
η Γαλλία και η Γερμανία διστάζουν. Αυτό μας ανησυχεί. Το μήνυμά μας είναι το εξής: μην
πειράζετε την πρόταση του κ Rehn!

Εκφράζω ανεπιφύλακτα τις ευχαριστίες μου στην κ. Berès και τους συναδέλφους μου στην Ειδική
Επιτροπή για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση, οι οποίοι απέδειξαν ότι,
εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορούμε να υπερβαίνουμε τα κομματικά στεγανά και να
βρίσκουμε κοινές λύσεις προς το συμφέρον της Ευρώπης. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων
και Δημοκρατών για την Ευρώπη έχει προτείνει μια τροπολογία σύμφωνα με την οποία, εφόσον
επιβληθεί φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, πρέπει, εξ αντικειμένου, να εφαρμοστεί
σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση να εφαρμοστεί σε παγκόσμια
κλίμακα.

Δεν πρέπει να επιτραπεί στον εθνικισμό να αποκτήσει εκ νέου ερείσματα στην Ευρώπη. Πρόκειται
για μια οικονομία της αγοράς με σαφή όρια και ελεύθερο εμπόριο το οποίο δημιουργεί ευημερία.
Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη πιο ενωμένη, πιο ανοικτή, πιο ισχυρή – χρειαζόμαστε, πολύ απλά,
περισσότερη Ευρώπη.

Οι προτεινόμενες επιλογές ως προς την επιβολή κυρώσεων θα ισχύουν αρχικώς μόνο για τις
χώρες της ευρωζώνης. Με αυτό το σκεπτικό, επιθυμούμε μια διατύπωση η οποία να περιλαμβάνει
και τα 27 κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, υποβάλλω προφορική τροπολογία στην έκθεση Feio η
οποία ευελπιστώ ότι θα έχει τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Ο εισηγητής και η Ομάδα της
Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν
δηλώσει ότι είναι πρόθυμοι να την δεχθούν. Θα διαβάσω το κείμενο στα αγγλικά:

(EN) «Κατά το μέτρο του δυνατού, και τα 27 κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθούν στον μέγιστο
βαθμό όλες τις προτάσεις οικονομικής διακυβέρνησης, αναγνωρίζοντας ότι, για τα κράτη μέλη
που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, αυτό εν μέρει θα αποτελεί εθελούσια διαδικασία».
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(SV) Η παρούσα συγκυρία δεν προσφέρεται για τη δημιουργία μιας ΕΕ η οποία κινδυνεύει να
διχάσει πραγματικά την Ένωση.

Pascal Canfin (Verts/ALE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso, κύριε Rehn, ελπίζω
ειλικρινώς ότι θα λάβετε υπόψη τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σε σχέση με τα θέματα που συζητούμε σήμερα –τις εκθέσεις Berès και Feio– καθώς, βεβαίως,
εργαζόμαστε πλέον ως συννομοθέτες στο πεδίο της οικονομικής διακυβέρνησης. Μπορώ να σας
δηλώσω ότι, τουλάχιστον σε συνεργασία με τέσσερις φιλοευρωπαϊκές πολιτικές Ομάδες στο
Κοινοβούλιο, έχουμε προσπαθήσει πραγματικά να καταλήξουμε σε συμβιβαστική λύση, η οποία
θα αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Μόλις επιστρέψαμε άλλωστε από τις συζητήσεις στις
οποίες προσπαθήσαμε να διευθετήσουμε τα εναπομείναντα προβλήματα.

Ορισμένοι μιλούν για τον προϋπολογισμό, άλλοι αναφέρονται σε φορολογικά μέτρα και κάποιοι
άλλοι κάνουν λόγο για διακυβέρνηση. Εκείνο που απαιτείται σήμερα είναι η Επιτροπή –και είναι
δικό σας καθήκον να το πράξετε, προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε ό,τι
μπορούμε, αλλά οφείλετε να αναλάβετε και εσείς δράση– να προτείνει μια συνολική δέσμη
μέτρων: κάτι που θα εντάσσεται στο πνεύμα της έκθεσης Monti, και θα εναρμονίζεται επίσης με
τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Michel Barnier στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Αναμένω
μια συνολική δέσμη μέτρων από τον κ. Barroso, η οποία πρέπει να μας δείχνει τον δρόμο για
την έξοδό μας από την οικονομική κρίση. Δεν πρέπει να περιορίζεται απλώς στη μακροοικονομική
διακυβέρνηση, αλλά να μελετηθούν, λόγου χάρη, τρεις ή τέσσερις φάκελοι για τα
μακροοικονομικά θέματα, τη φορολογία και τον προϋπολογισμό, και να πούμε εντέλει ότι «αυτή
είναι η δέσμη μέτρων».

Είμαι βέβαιος ότι, αν πράξετε κάτι τέτοιο, η πρωτοβουλία σας θα υποστηριχθεί από την ευρύτατη
πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν εξετάσουμε μόνο το θέμα των δημοσίων
οικονομικών, παραδείγματος χάριν, πριν από δύο ή τρία χρόνια, η ίδια η Επιτροπή και οι υπηρεσίες
της δήλωναν ότι, σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες χώρες, η Ισπανία τηρούσε πιο αυστηρά το
σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και ότι τα δημόσια οικονομικά της Ισπανίας ήταν υγιή.
Το πρόβλημα είναι ότι η αστάθεια προέκυψε από άλλη πλευρά και τώρα η Ισπανία βρίσκεται σε
πολύ άσχημη κατάσταση, όπως και η Ιρλανδία. Βλέπουμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι η επικέντρωση
της προσοχής μας μόνο στα δημόσια οικονομικά δεν πρόκειται να μας βοηθήσει να υπερβούμε
την κρίση.

Οι συμβιβαστικές λύσεις τις οποίες προτείνουμε στις διάφορες εκθέσεις που εξετάζονται σήμερα
στο Σώμα, και για τις οποίες θα ψηφίσουμε αύριο, συνοψίζουν την ουσία αυτών των ζητημάτων.
Είναι ένας τρόπος να δηλώσουμε ότι, ναι, οφείλουμε όντως να ενισχύσουμε τη δημοσιονομική
πειθαρχία. Φυσικά και πρέπει να την ενισχύσουμε. Εντούτοις, αν θέλουμε αυτή η δημοσιονομική
πειθαρχία να μην οδηγήσει σε διάλυση του κοινωνικού ιστού, αλλά μόνο σε περικοπές των
δημοσίων δαπανών, χρειαζόμαστε ταυτόχρονα μια ευρωπαϊκή δέσμη δημοσιονομικών μέτρων
η οποία θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις, και μια δέσμη φορολογικών μέτρων η οποία θα επιτρέψει
στα κράτη μέλη να επιβάλουν ορισμένους φόρους.

Επομένως, το τελευταίο ερώτημά μου, το οποίο απευθύνω στον κ. Rehn, αλλά κυρίως στον
κ. Barroso, είναι το ακόλουθο: τάσσεστε ειλικρινώς υπέρ της κοινής φορολογικής βάσης των
επιχειρήσεων; Την υποστηρίζετε πραγματικά; Εδώ και μια δεκαετία, έχει τεθεί στο αρχείο από
την Επιτροπή, και δεν ασχοληθήκατε καθόλου με το θέμα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι λοιπόν
καιρός να το πράξετε.

(Χειροκροτήματα)

20-10-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL24



Roberts Zīle (ECR).   – (LV) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Barroso (ο οποίος έχει
αποχωρήσει από την αίθουσα).

Πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τους συναδέλφους σκιώδεις εισηγητές και τον
πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής, κ. Klintz, για τις συμβιβαστικές θέσεις τις οποίες καταφέραμε
να υποστηρίξουμε από κοινού. Θα αναφερθώ μόνο σε δύο πτυχές της έκθεσης, τις οποίες δεν
θεωρώ ικανοποιητικές, και δεν αφορούν ούτε τη Γερμανία ούτε τη Γαλλία. Καταρχάς, λόγω
επιθετικών διασυνοριακών επενδύσεων, μετά το 2004, το ιδιωτικό χρέος των νοικοκυριών σε
πολλά νέα κράτη μέλη έχει αυξηθεί, ακόμα δε και δεκαπλασιαστεί. Επιπλέον, στη συντριπτική
τους πλειονότητα, αυτά τα δάνεια εκδόθηκαν υπό όρους βάσει των οποίων ο κίνδυνος της
συναλλαγματικής ισοτιμίας μετακυλίεται αποκλειστικά στους δανειολήπτες. Αυτό συνεπάγεται
ότι οι κυβερνήσεις των εν λόγω χωρών έχουν ελάχιστα περιθώρια ελιγμών κατά την άσκηση
μακροοικονομικής πολιτικής πέραν της επιβολής περικοπών στις δημόσιες δαπάνες και αυξήσεων
στη φορολογία. Συγχρόνως, το πρωταρχικό μέλημα των νοικοκυριών είναι να αποπληρώσουν
απλώς τα δάνειά τους με όρους ευρώ. Δυστυχώς, το θέμα αυτό θίγεται ελάχιστα στο κείμενο της
έκθεσης.

Η δεύτερη παρατήρησή μου, που συνδέεται με την πρώτη, είναι η εξής: φανταστείτε τώρα ένα
τέτοιο νέο κράτος μέλος, του οποίου το ΑΕγχΠ έχει μειωθεί σε επίπεδα αντίστοιχα της
προενταξιακής περιόδου –ήτοι σε επίπεδα προ του έτους 2004, μόνο που τώρα το ιδιωτικό
χρέος έχει δεκαπλασιαστεί, ενώ το δημόσιο χρέος έχει πενταπλασιαστεί– και αυτό το κράτος
μέλος μπορεί εύκολα να συναγάγει από την υπό εξέταση έκθεση ότι ακόμα και η πολιτική συνοχής
μπορεί να τροποποιηθεί, κατά τέτοιον τρόπο μάλιστα ώστε το κύριο κριτήριο να μην είναι πλέον
το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, αλλά η διαχείριση της κρίσης σε συγκεκριμένη επικράτεια, κάτι που
θα μπορούσε να έχει εξαιρετικά σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, οι δηλώσεις της Γερμανίας και της
Γαλλίας στη λεγόμενη συμφωνία της Deauville είναι απαράδεκτες και αποκαλύπτουν τα
πραγματικά πρόσωπα αυτών που κινούν πραγματικά τα νήματα για την προάσπιση των
συμφερόντων των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ομίλων. Οι δηλώσεις αυτές
χαρακτηρίζονται επίσης από αδημονία, υπεροψία και επιθετικότητα έναντι της αντίδρασης των
εργαζομένων και των πληθυσμών που έχουν πληγεί από τις νεοφιλελεύθερες και αντικοινωνικές
πολιτικές τους –το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και την πολιτική ανταγωνισμού–
στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία ή την Πορτογαλία, όπου προγραμματίζεται ήδη γενική
απεργία για τις 24 Νοεμβρίου.

Είναι καιρός οι κυβερνώντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωρίσουν την αποτυχία αυτών των
νεοφιλελεύθερων πολιτικών, οι οποίες αυξάνουν την ανεργία, οξύνουν τις κοινωνικές ανισότητες
και τη φτώχεια, και προκαλούν ύφεση στις χώρες με πιο ασθενείς οικονομίες, όπου οι επιταγές
της ΕΕ είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε πραγματική κοινωνική καταστροφή.

Δυστυχώς, δεν γίνεται καμία προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχουν καταρρεύσει όλες
οι υποσχέσεις περί τερματισμού των φορολογικών παραδείσων, ορθής φορολόγησης των
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και κατάργησης των κερδοσκοπικών χρηματιστηριακών
προϊόντων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διαμαρτυρόμαστε εν προκειμένω: εκφράζουμε τη φωνή των
πολλών εκατομμυρίων εργαζομένων που απειλούνται από τη φτώχεια, των ανέργων, των
ηλικιωμένων που λαμβάνουν άθλιες συντάξεις, των νέων και των ανθρώπων που έχουν χάσει τη
δουλειά τους, καθώς και των παιδιών τα οποία διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και από τα οποία
θέλουν να στερήσουν ένα αξιοπρεπές μέλλον.
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Είναι καιρός να αποδεσμευθούμε από αυτές τις πολιτικές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να
δημιουργήσουμε επιτέλους μια πραγματικά κοινωνική Ευρώπη: μια Ευρώπη προόδου και
ανάπτυξης.

Juozas Imbrasas (EFD).   – (LT) Θα ήθελα να πω λίγα λόγια σχετικά με το έργο της ειδικής
επιτροπής για την κρίση. Έχει επιτελέσει όντως ικανοποιητικό έργο και έχει διατυπώσει πολύ
καλές συστάσεις και προτάσεις. Φυσικά, υπό ιδεώδεις συνθήκες, θα υπήρχε χώρος για όλες αυτές
τις προτάσεις και συστάσεις στα έγγραφα τα οποία συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι
ουσιώδες να μην λησμονήσει η Επιτροπή ποια είναι τα πλέον θεμελιώδη και σημαντικά ζητήματα.
Ένα από αυτά είναι η καθιέρωση ενός ρυθμιστικού και εποπτικού συστήματος, το οποίο δεν θα
απαλλάσσει από τον έλεγχο καμία χρηματοπιστωτική αγορά, κανένα χρηματοοικονομικό μέσο
και κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η Επιτροπή πρέπει να επικεντρώσει τις ενέργειές της στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη διασύνδεσή τους με μέτρα καταπολέμησης της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού. Όλες οι προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να
εστιάζονται, πάνω από όλα, στην απασχόληση των νέων. Για την έξοδο από την κρίση απαιτούνται
επίσης έκτακτες αποφάσεις για τη δημιουργία υποδομών στα πεδία των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, της πράσινης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης στους τομείς των μεταφορών και
των κατασκευών, καθώς και για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου ενέργειας. Θα ήταν
θετικό εάν, σε έναν ακριβώς χρόνο από τη σημερινή συνεδρίαση, θα μπορούσε η Επιτροπή να
προσέλθει στο Σώμα και να μας ανακοινώσει: «Οι διατάξεις του ψηφίσματος που μας προτείνατε
δεν απέμειναν νεκρό γράμμα· προσαρμόσαμε αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις της ειδικής
επιτροπής για την κρίση και έχουμε ήδη επιτύχει αποτελέσματα».

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Όπως συνέβη και στην προηγούμενη σημαντική συζήτηση
που διεξήχθη αυτήν την εβδομάδα εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα στη συζήτηση
για τη φτώχεια, οι πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν για μια ακόμα φορά την έκπληξή
τους για το γεγονός ότι η κατάσταση των ευρωπαίων πολιτών δεν βελτιώνεται· απεναντίας,
επιδεινώνεται διαρκώς. Η φτώχεια αυξάνεται σταθερά, το ίδιο και η δυστυχία, η ανεργία και η
έλλειψη στέγης. Εκφράζεται δε τέτοια έκπληξη για το φαινόμενο αυτό, σαν να θεωρείται συνέπεια
μιας απροσδόκητης φυσικής καταστροφής ή τσουνάμι. Όχι, είναι αποτέλεσμα αποφάσεων τις
οποίες έχουν λάβει οι ίδιοι οι ευρωπαίοι πολιτικοί. Η αυξανόμενη φτώχεια και δυστυχία είναι το
άμεσο αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής την οποία εσείς –εξαιρουμένων των πολέμιών
της– έχετε εφαρμόσει, και αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Η φτώχεια και η δυστυχία θα συνεχίσουν
να αυξάνονται εάν δεν επιλέξετε διαφορετικό σύστημα αξιών.

Θα μπορούσε να παρομοιάσει κανείς αυτές τις δύο εκθέσεις με ένα σενάριο, στο οποίο ένα ιατρικό
συμβούλιο αποφαίνεται ότι η θεραπεία που έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής σε έναν ασθενή του
προκάλεσε βλάβες και επιδείνωσε την κατάστασή του, και ακολούθως αποφασίζει ότι πρέπει να
συνεχιστεί η θεραπεία που καθορίστηκε με βάση τη διάγνωση, ότι πρέπει να συνεχιστούν οι ίδιες
ακριβώς ενέργειες, αλλά με αυστηρότερη εποπτεία και τιμωρία του ασθενούς σε περίπτωση μη
συμμόρφωσής του, εάν, λόγου χάρη, δεν λάβει τη φαρμακευτική του αγωγή. Το ζητούμενο εν
προκειμένω είναι μια συνειδητή επιλογή μεταξύ διαφορετικών συστημάτων αξιών. Μέχρι στιγμής,
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιλέξει σκοπίμως ένα σύστημα αξιών βάσει του οποίου προσπαθεί να
λαμβάνει τις ορθές αποφάσεις μόνο με γνώμονα το χρήμα και το κέρδος, τις ορθές αποφάσεις
προς όφελος των πολυεθνικών εταιρειών και των τραπεζών, και ποτέ προς όφελος του λαού και
της κοινωνίας. Επεδίωκε ανέκαθεν το ορθό στο πλαίσιο του αχαλίνωτου ανταγωνισμού, ο οποίος
δεν περιορίζεται από προβληματισμούς όσον αφορά τη δικαιοσύνη και την ηθική· ουδέποτε
επεδίωξε το ορθό στο πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Η προσέγγιση
αυτή πρέπει να αλλάξει και, από τώρα και στο εξής, να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις.
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Corien Wortmann-Kool (PPE).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, παρά ορισμένες θετικές ενδείξεις,
ο κίνδυνος επιδείνωσης της κρίσης δεν έχει εκλείψει. Το τραπεζικό σύστημα παραμένει ασταθές
και αρκετά κράτη μέλη κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο των δημοσιονομικών τους ελλειμμάτων
εάν δεν ληφθούν μέτρα. Κατά συνέπεια, χρειαζόμαστε επειγόντως μια οικονομική ένωση.

Κύριε Πρόεδρε, η επιχειρησιακή ομάδα δεν έχει παρουσιάσει ακόμα συγκεκριμένα αποτελέσματα,
εντούτοις, ως εισηγήτρια του παρόντος Σώματος για το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης,
θα ήθελα να δηλώσω στον Επίτροπο κ. Rehn το εξής: μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα. Την
ίδια δήλωση απευθύνω και στο Συμβούλιο. Μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα, αλλά μόνο βάσει
των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι διατεθειμένο το Συμβούλιο να το δεχτεί αυτό;

Θα ήθελα επίσης να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου κατά της προταθείσας τροποποίησης
της Συνθήκης, διότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντιπερισπασμός, ο οποίος
θα μας υποχρεώσει απλώς να αναβάλουμε τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Πρέπει πλέον να
καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας.
Το Κοινοβούλιο έχει αναλάβει πλέον νέο ρόλο συννομοθέτη όσον αφορά το σύμφωνο
σταθερότητας και ανάπτυξης, και θα αξιοποιήσει πλήρως αυτόν τον ρόλο για τη δημιουργία
εύρωστης οικονομικής ένωσης, με εξίσου εύρωστο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κρίση είχε
πολύ σοβαρό αντίκτυπο στις κοινωνίες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Αν εξετάσουμε τις συνέπειες
σε κοινωνικό επίπεδο, θα καταλήξουμε αμέσως στο συμπέρασμα –το οποίο αποτελεί τη βάση
μεγάλου μέρους των προσπαθειών της Επιτροπής– ότι τα χειρότερα έπονται. Η ανεργία αναμένεται
να αυξηθεί και οι ασθενείς ενδείξεις ανάκαμψης που καταγράφονται σε ορισμένες χώρες δεν
επαρκούν για να εγγυηθούν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συνεπώς, πρέπει να
αποδεχτούμε το γεγονός ότι θα καταστεί αναγκαίο να αντιμετωπίσουμε την οξύτατη κοινωνική
συνιστώσα αυτής της κρίσης, η οποία προέκυψε από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά
εξαπλώθηκε ραγδαία στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.

Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να εξοπλιστούμε με πρόσθετα μέσα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να
υπερασπιστούμε τους πολίτες που αναμένεται να υποστούν το βαρύτερο πλήγμα. Προσεχώς θα
συζητήσουμε μια πρόταση οδηγίας πλαισίου για την καθιέρωση ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, την οποία θεωρώ πολύ σημαντική για την
καταπολέμηση της φτώχειας, αφενός, και για την ενίσχυση όλων όσοι θα προσβληθούν από το
δηλητηριώδες κεντρί αυτής της κρίσης κατά τις προσεχείς εβδομάδες και τους επόμενους μήνες,
αφετέρου.

Ωστόσο, ο καλύτερος τρόπος για την καταπολέμηση μιας κρίσης είναι η εφαρμογή πολιτικών
ανάπτυξης. Η ανάπτυξη απαιτεί πόρους, στοχοθετημένες επενδύσεις και σαφές πρόγραμμα
προτεραιοτήτων, στην υλοποίηση των οποίων θα πρέπει να προσανατολιστεί σημαντικό μέρος
των διαθέσιμων πόρων. Ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν επαρκεί. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή
δήλωσε σαφώς ότι απαιτούνται πρόσθετοι πόροι για επενδύσεις στον τομέα των υποδομών,
καθώς και επενδύσεις που θα αποβλέπουν ειδικότερα στην ποιότητα του ανταγωνισμού και την
απασχόληση. Αυτή η οδός οδηγεί στην έκδοση ευρωομολόγων και στη φορολόγηση των
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο οι λύσεις που προτείναμε –και ευελπιστώ το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη διατύπωσή τους–
είναι σημαντικές, αλλά και καινοτόμες.

Wolf Klinz (ALDE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στο αποκορύφωμα της
χρηματοοικονομικής κρίσης, οι χώρες της G20 υποσχέθηκαν να αναλάβουν από κοινού δράση
για τη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Σήμερα, δύο χρόνια μετά, πόρρω
απέχουμε ακόμα από την εξεύρεση συνολικής λύσης. Σε πολλές περιπτώσεις, τα μέτρα που έχουν
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εγκριθεί αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση εθνικών συμφερόντων και σκοπιμοτήτων. Η αρχική
δυναμική έχει ατονήσει και πολύ συχνά επιστρέφουμε στην πεπατημένη οδό του παρελθόντος.
Ο Mervyn King από την Τράπεζα της Αγγλίας επεσήμανε πολύ εύστοχα ότι «δεν έχει αναδειχθεί
ακόμα η ανάγκη ανάληψης δράσης υπέρ του συλλογικού συμφέροντος». Στην ενδιάμεση έκθεσή
της, η Ειδική Επιτροπή για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση διευκρινίζει
ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Πρέπει να εντείνουμε τη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσής, πρέπει να εναρμονίσουμε περισσότερο τις οικονομικές και δημοσιονομικές
πολιτικές μας και πρέπει να υλοποιήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα υποδομών στους τομείς
της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Χρειαζόμαστε μια λειτουργική εσωτερική
αγορά και αγορά εργασίας, και οφείλουμε να διασφαλίσουμε τους αναγκαίους πόρους για την
επίτευξη των απαιτητικών στόχων που καθορίζονται στη στρατηγική «ΕΕ 2020» όσον αφορά
την ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης, εάν θέλουμε να είμαστε σε
θέση να αξιοποιήσουμε τη δυναμική του τομέα των ΜΜΕ. Απαιτείται ενίσχυση της κοινοτικής
μεθόδου και περιορισμός των διακυβερνητικών πρακτικών. Τυχόν στασιμότητα στο συγκεκριμένο
ζήτημα θα ισοδυναμεί με οπισθοδρόμηση· δεν πρόκειται να διατηρήσει την καθεστηκυία τάξη.

Η κρίση χρέους στην Ευρώπη καταδεικνύει σαφώς ότι η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη δεν
επιτυγχάνονται χωρίς πειθαρχία. Οι προτάσεις του Επιτρόπου κ. Rehn και της επιχειρησιακής
ομάδας του κ. Van Rompuy έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της πειθαρχημένης δράσης των
κρατών μελών. Μετά λύπης διαπιστώνω ότι, τις προάλλες, στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί
Οικονομικών παραμέρισαν αυτές τις προτάσεις κατ’ εντολή του γαλλογερμανικού μας ζεύγους
– πρόκειται για χαμένη ευκαιρία και μελανή ημέρα για τους πολίτες μας, οι οποίοι δικαίως
αισθάνονται για μια ακόμα φορά προδομένοι από τους πολιτικούς.

Kay Swinburne (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, τα θέματα που συζητούμε από κοινού σήμερα
το πρωί έχουν ένα έντονο κοινό χαρακτηριστικό, καθώς αφορούν τη συνεχιζόμενη αντίδρασή
μας στην οικονομική κρίση και την αναζήτηση τρόπων με τους οποίους θα καταστήσουμε
αποτελεσματικότερη τη διαχείριση κινδύνων, είτε αυτή αφορά τους κινδύνους του δημόσιου
χρέους και τους κινδύνους των χρηματοπιστωτικών αγορών και προϊόντων μας είτε τους κινδύνους
λόγω παγκόσμιων ανισορροπιών. Ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για τη συμπεριφορά των
τραπεζών μας ή για τη συμπεριφορά των Υπουργείων Οικονομικών των κρατών μελών, πρέπει
να διασφαλίσουμε την εφαρμογή κοινών υψηλών προτύπων συμπεριφοράς ως προς την τήρηση
μιας σειράς συμφωνηθέντων κανόνων.

Πρέπει να επιβληθεί αυστηρότερη οικονομική και δημοσιονομική πειθαρχία τόσο στον ιδιωτικό
όσο και στον δημόσιο τομέα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι, στην προσπάθεια αναζήτησης
ευκαιριών οικονομικής μεγέθυνσης της ΕΕ, τα μέσα χρηματοδότησης που θα χρησιμοποιούνται
από την ΕΕ και τα κράτη μέλη θα είναι υψίστης ποιότητας και όσο το δυνατόν διαφανέστερα. Η
χρήση καινοτόμων μεθόδων χρηματοδότησης πρέπει να προσεγγιστεί με προσοχή, και οι απόπειρες
της ΕΕ για μόχλευση του προϋπολογισμού της πρέπει να ληφθούν υπόψη, έχοντας επίγνωση
όλων των κινδύνων που τούτη συνεπάγεται, καθώς και του ενδεχόμενου ηθικού κινδύνου.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποτελεί μείζον στοιχείο εκτός
ισολογισμού, το οποίο βασίζεται στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Η μόχλευση
του προϋπολογισμού της ΕΕ για την έκδοση «ομολόγων έργων» από την ΕΤΕπ πρέπει να υπόκειται
σε εντατική εποπτεία. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα και η μόχλευση
συνεπάγονται ιδιαίτερους κινδύνους. Δεν υπάρχει δωρεάν χρήμα και δεν υπάρχουν εύκολες
λύσεις.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL).   – Κύριε Πρόεδρε, μιλώντας εκ μέρους της Ομάδας της
GUE για την έκθεση Berès σχετικά με την κρίση και εξηγώντας γιατί δεν θα την ψηφίσουμε, θέλω
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να σας πω, επειδή πλεόνασαν οι ιστορικές αναφορές, ότι το σημερινό κείμενο, σε σχέση με το
αρχικό κείμενο που είχε καταθέσει η εισηγήτρια, μοιάζει σαν τους παλιούς πάπυρους, σαν τις
παλιές περγαμηνές που πάνω στην αρχική τους γραφή έξυναν και έγραφαν καινούρια κείμενα,
ενώ στο κείμενο έμεναν υπολείμματα, αυτό που λέγεται παλίμψηστο. Με το άγριο «ξύσιμο» που
έγινε στην αρχική, τίμια και ειλικρινή, προσπάθεια της εισηγήτριας να καταγράψει τις αιτίες της
κρίσης και να δώσει τολμηρές προτάσεις, «ξύσιμο» που έγινε από την Ομάδα της Συμμαχίας των
Σοσιαλιστών και της ευρωπαϊκής δεξιάς, προέκυψε ένα κείμενο όχι πια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του μόνου δημοκρατικού θεσμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα ένα κείμενο
της Επιτροπής. Δηλαδή, ένα κείμενο που αποκρύβει τις αιτίες της κρίσης και δεσμεύει την πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πρωτοβουλίες Μέρκελ, Σαρκοζί και Task Force.

Κάναμε προτάσεις για να βελτιωθεί το κείμενο. Κριτικάραμε το σύμφωνο σταθερότητας και τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχουμε καταθέσει τροπολογίες για να δούμε,
αν όσοι μιλούν και σήμερα για λαθεμένο δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοούν το ίδιο πράγμα.
Η δική μας πρόταση εμπνέεται, κύριοι συνάδελφοι, από τις σημερινά κινήματα στη Γαλλία, από
τα κινήματα των εργαζομένων στη Γερμανία, που μειώνονται τα εισοδήματά τους για να κάνει
δωροδοκίες η Siemens, από τα κινήματα των εργαζομένων στην Ελλάδα που αντιμετωπίζονται
σήμερα σαν πειραματόζωα. Ένα κείμενο, λοιπόν, που έχει καταλήξει με τέτοια μορφή, δεν
μπορούμε να το δεχτούμε.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να είχαμε ακούσει
τη συμβουλή του νομπελίστα οικονομολόγου Maurice Allais, ο οποίος είχε ζητήσει τον σαφή
διαχωρισμό μεταξύ των επιχειρηματικών, των πιστωτικών και των κερδοσκοπικών τραπεζών,
σύμφωνα με τις αρχές του αμερικανικού νόμου Glass-Steagall, στοιχείο τα οποίο δεν συζητείται
στην παρούσα έκθεση.

Όσον αφορά την πρόταση επιβολής φόρου στους ευρωπαίους φορολογούμενους, η απάντησή
μου είναι η εξής: «Κανένας φόρος στην Ευρώπη!» Αν αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εγκριθεί, να είστε βέβαιοι ότι σύντομα θα αποκτήσουμε το δικό μας κίνημα «Tea Party»: θα
υπάρξουν μαζικές διαμαρτυρίες. Οι ευρωπαίοι πολίτες δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν
για υπηρεσίες που δεν τους παρέχονται, και έχουν απόλυτο δίκιο.

Συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε τις τράπεζες. Τι κάνουν, όμως, οι τράπεζες εν μέσω της
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης; Αγοράζουν τίτλους, ακόμα και τίτλους που
περιλαμβάνουν επικίνδυνα παράγωγα και ούτω καθεξής. Εξακολουθούν να αγοράζουν τέτοιους
τίτλους. Και τι κάνει η ΕΚΤ ενόσω συμβαίνουν όλα αυτά; Η ΕΚΤ –η οποία ιδρύθηκε ως όργανο
υπεράνω πάσης αμφισβήτησης– επιτρέπει τη συνέχιση αυτών των πρακτικών. Είναι σαφές, κατά
τη γνώμη μου, ότι ζούμε σε μια Ευρώπη τραπεζιτών. Εφόσον ακόμα και οι ηγέτες της Μασονίας
υποστηρίζουν ότι αυτό αληθεύει, μπορούμε κάλλιστα να υποστηρίξουμε το ίδιο και εμείς.

Φρονούμε ότι υπάρχει μόνον ένας τρόπος αποτελεσματικής καταπολέμησης της κερδοσκοπίας:
η πραγματοποίηση των συναλλαγών κατά τη χρονική στιγμή που καταβάλλεται το κόστος των
διαπραγματεύσεων, και μόνο σε μετρητά. Η κ. Merkel τόλμησε να το πει και την υποχρέωσαν
κακήν κακώς να σιωπήσει. Κάποιον λόγο θα πρέπει να είχαν.

Sirpa Pietikäinen (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχουν περάσει μόλις δύο χρόνια από την
έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης και μόλις έξι μήνες από την υπόθεση της Ελλάδας, ωστόσο
βλέπουμε να εξανεμίζεται κάθε προθυμία για ανάληψη δράσης στα εθνικά μας κράτη.

Σήμερα, με τις εκθέσεις Berès και Feio, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα.
Χρειαζόμαστε πιο σύγχρονες οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές. Χρειαζόμαστε
περισσότερη Ευρώπη, και χρειαζόμαστε βελτιωμένο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, με
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ενισχυμένους μηχανισμούς. Η τελευταία απόφαση του Συμβουλίου ECOFIN αποτελεί κόλαφο
για τους ευρωπαίους πολίτες. Δεν είναι επαρκής. Πρέπει να ενισχύσουμε τη στρατηγική υπέρ
της ανάπτυξης, ούτως ώστε να καταστεί βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη στην παρούσα συγκυρία,
ενώ απαιτούνται καλύτεροι μηχανισμοί διακυβέρνησης για τη στρατηγική «ΕΕ 2020».
Χρειαζόμαστε περισσότερη και καλύτερη ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση όσον αφορά τα
εθνικά μέτρα στήριξης αυτής της πορείας, όπως ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών,
τον οποίο καλώ την Επιτροπή να εξετάσει πολύ προσεκτικά, μεταξύ άλλων και σε ευρωπαϊκό
πλαίσιο. Χρειαζόμαστε καλύτερη και ισχυρότερη ενωμένη Ευρώπη, η οποία θα εκφράζει ομόφωνα
την άποψή της στο διεθνές προσκήνιο. Απαιτείται βελτίωση του δημοσιονομικού κανονισμού,
και έχουμε ακόμα μακρύ δρόμο εμπρός μας.

Εν κατακλείδι, χρειαζόμαστε μια πρωτοβουλία από την Επιτροπή. Χρειαζόμαστε μια Επιτροπή
που θα δρα υπέρ των συμφερόντων των ευρωπαίων πολιτών, και όχι μια σειρά από επιχειρησιακές
ομάδες.

Udo Bullmann (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Chastel, κύριε Επίτροπε, η περίοδος
που διανύουμε θα μπορούσε να αποτελεί περίοδος λύσεων, εκ του αποτελέσματος, όμως,
διαπιστώνουμε ότι δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο. Οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για
την υποτιθέμενη μεταρρύθμιση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης δεν συνιστούν
σοβαρή λύση· για μια ακόμα φορά, πρόκειται για τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή – για το
ελάχιστο που μπορούσε να συμφωνηθεί. Συγχαίρω την Επιτροπή. Εξακολουθείτε να συμμετέχετε
στις συζητήσεις – τα κράτη μέλη δεν συμμερίζονται την ίδια άποψη. Συγχαίρω επίσης το
Συμβούλιο. Πέτυχε τους στόχους του, η Γαλλία και η Γερμανία κατέληξαν στη συμφωνία τους
– δεν ξέρουμε αν είναι καλή ή κακή, αλλά τουλάχιστον έχουμε βγει πλέον από το τέλμα.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Σημαίνουν ότι, το προσεχές έτος, εάν καταρρεύσουν και πάλι οι ρυθμοί
οικονομικής μεγέθυνσης, θα επιστρέψουμε σε τούτο το βήμα και δεν θα έχουμε να προσφέρουμε
καμία λύση για την οικονομική κατάσταση. Πού είναι η ενότητα, η νομική διάταξη, στην οποία
προτείνετε τρόπους για να αντλήσουμε από κοινού διδάγματα ώστε να εξέλθουμε από την κρίση
χρέους; Αυτό είναι το σημείο στο οποίο η πολιτική μου Ομάδα θεωρεί ότι υπάρχει κενό, και
αυτό είναι το θέμα που πρόκειται να συζητήσουμε στο παρόν Σώμα. Ναι, συμφωνούμε με τους
βουλευτές οι οποίοι επιθυμούν μεγαλύτερη προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις. Αυτό επιθυμούμε
και εμείς. Τότε, όμως, πρέπει να συζητήσουμε επί της ουσίας. Εάν δεν είστε διατεθειμένοι να
παράσχετε σταθερότερες βάσεις για τον πραγματικό προσανατολισμό της δημοσιονομικής μας
πολιτικής, δεν αντιλαμβανόμαστε τον λόγο για τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση
επί της στρατηγικής «ΕΕ 2020». Πρόκειται ήδη για χάρτινη τίγρη – μπορούμε να την πετάξουμε
από σήμερα κιόλας στον κάλαθο των αχρήστων, εάν δεν σκοπεύετε να συζητήσετε πιο
εμπεριστατωμένα μαζί μας την ουσία της εν λόγω στρατηγικής.

Θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά. Και, ναι, υπάρχει ειδοποιός διαφορά μεταξύ των επενδύσεών
μας σε δυσκίνητη γραφειοκρατία και των επενδύσεών μας στους τομείς των πηγών ενέργειας και
των θέσεων εργασίας του μέλλοντος. Ποιο είναι το ουσιαστικό σημείο των προτάσεών σας επί
του οποίου μπορούμε να κάνουμε αυτήν τη διαφορά; Αυτό προσδοκούμε. Αυτή η συζήτηση
δεν έχει διεξαχθεί ακόμα. Αυτός θα είναι για εμάς ο αποφασιστικός παράγοντας.

Επιπλέον, δεν πρόκειται να δεχτούμε έναν κατάλογο δεικτών που στηρίζεται στη νομοθεσία. Το
παρόν Κοινοβούλιο δεν δέχεται να το εμπαίζουν. Θέλουμε να συζητήσουμε κατά πόσον η
απασχόληση και η ανεργία αποτελούν σημαντική συνιστώσα της δημοσιονομικής ανάπτυξης ή
όχι, και θέλουμε να διεξαγάγουμε αυτήν τη συζήτηση πριν από την έγκριση της νομοθεσίας.

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η υφιστάμενη χρηματοοικονομική
κρίση παρέχει τη δυνατότητα να σημειωθεί αισθητή πρόοδος στη διαδικασία της ευρωπαϊκής
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ολοκλήρωσης. Θα περιορίσω την παρέμβασή μου στο θέμα της δημιουργίας κοινού ευρωπαϊκού
δημόσιου ταμείου για τις χώρες της ευρωζώνης. μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε σαφή βελτίωση
του θεσμικού πλαισίου της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης.

Γνωρίζω ότι το θέμα είναι πολύ λεπτό για ορισμένες χώρες, όμως θα χρειαστεί να το
αντιμετωπίσουμε σοβαρά κατά τα προσεχή έτη. Το ευρωπαϊκό δημόσιο ταμείο θα βελτίωνε τον
συντονισμό των πολιτικών τόνωσης της οικονομίας που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Ένα τέτοιο
ταμείο θα μπορούσε επίσης να εκδίδει ευρωομόλογα για τη χρηματοδότηση της κατασκευής
ευρωπαϊκών υποδομών. Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ιδίους πόρους ενόψει της μελλοντικής
μείωσης των προϋπολογισμών των κρατών μελών της ΕΕ. Η ύπαρξη ευρωπαϊκού δημόσιου
ταμείου, το οποίο θα μπορούσε να εισπράττει ορισμένους φόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα
επέτρεπε τη μείωση των εθνικών συνεισφορών στην ΕΕ.

Χωρίς πραγματική αυτονομία στον τομέα των εσόδων, δεν πρόκειται να επιτευχθεί πραγματική
αυτονομία στον τομέα των δαπανών. Η ίδρυση κοινού ευρωπαϊκού δημόσιου ταμείου συνιστά
πολιτική απόφαση. Το σημείο στο οποίο προσκρούει αυτή η συζήτηση είναι η απουσία πολιτικής
βούλησης, ή μάλλον, για να είμαστε ακριβέστεροι, η απουσία πολιτικής βούλησης εκ μέρους
της Γερμανίας. Τη δεκαετία του 1990, η Γερμανία είχε το πολιτικό όραμα να προωθήσει τη
δημιουργία του ευρώ, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στη διαδικασία επανένωσής της.
Κατά τη γνώμη μου, η Γερμανία πρέπει τώρα να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο και να κινηθεί
προς την κατεύθυνση ενός κοινού ευρωπαϊκού δημόσιου ταμείου.

Ivo Strejček (ECR).   – (CS) Αν παρακολουθήσατε από νωρίς την παρούσα συζήτηση, νομίζω
ότι θα συμφωνήστε πως έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε
κρίσιμη καμπή. Από τη μια πλευρά, υπάρχουν εκείνοι που τάσσονται υπέρ της ισχυρής κοινοτικής
προσέγγισης. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια μειονότητα –ομολογουμένως– στο Σώμα η
οποία πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει εφεξής να λειτουργεί περισσότερο βάσει
διακυβερνητικών αρχών. Η εικόνα συμπληρώνεται από την πρόταση για τη θέσπιση διαφόρων
μορφών ευρωπαϊκών φόρων, αν και αποκαλείται καινοτόμο μέσο χρηματοδότησης. Η πρόταση
αυτή συνάδει με τις εκκλήσεις για ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταφορά περισσότερων
εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφαιρώντας τις από τα κράτη μέλη. Είναι κρίμα που κανείς
δεν έχει υποστηρίξει ακόμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αρχίσουν
να περιορίζουν τα προγράμματά τους, να μειώσουν τον αριθμό των, συχνά αμφιλεγόμενων,
οργανισμών τους και να μεταρρυθμίσουν την κοινή γεωργική πολιτική.

Jürgen Klute (GUE/NGL).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως παρουσιάζεται στην παρούσα
συζήτηση, η οικονομική διακυβέρνηση εστιάζεται αποκλειστικά στην εξοικονόμηση πόρων και
την πολιτική ανταγωνισμού. Όπως μόλις επεσήμανε ο αξιότιμος βουλευτής από την Ισπανία,
δεν έχει θιγεί καθόλου το πρόβλημα του προσανατολισμού της Γερμανίας προς τις εξαγωγές.
Εντούτοις, πρόκειται σαφέστατα για μείζονος σημασίας πρόβλημα, τόσο στη ζώνη του ευρώ
όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Η γερμανική πολιτική ανταγωνισμού ασκείται εις
βάρος της εσωτερικής ζήτησης στη Γερμανία. Αυτό ουδόλως συζητείται. Πάνω από όλα, όμως,
ασκείται επίσης εις βάρος των μισθών. Πρόκειται για πραγματική μάχη στο πεδίο των αμοιβών
– για μισθολογικό ανταγωνισμό. Αυτό το είδος ανταγωνισμού ασκεί τεράστιες πιέσεις στις
γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες, στις ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις και στους
ευρωπαίους εργαζομένους. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε η έκθεση Feio θίγουν καθόλου
αυτό το πρόβλημα. Για να μπορεί να θεωρηθεί σοβαρή οιαδήποτε μορφή οικονομικής
διακυβέρνησης επιλεγεί πρέπει να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα σε αυτόν τον τομέα και όχι να
αποσιωπά.
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Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Chastel, κύριε Επίτροπε, το 1968, οι
φίλοι του συναδέλφου βουλευτή κ. Cohn-Bendit έγραφαν στους τοίχους του Παρισιού «λόγια,
όχι έργα». Σήμερα, οι πολίτες ζητούν το αντίθετο: έργα, όχι λόγια. Ακούμε πολλά λόγια, όμως
οι συμπολίτες μας δεν βλέπουν αποτελέσματα. Η βραδύτητα που χαρακτηρίζει την αντίδραση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να μας ικανοποιεί ενόψει των επιτακτικών αναγκών στις
οποίες οφείλουμε να αντεπεξέλθουμε.

Πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί, με πνεύμα ενότητας για την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, θα
ήθελα να πω λίγα λόγια για τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Και εδώ, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά
εμπρός μας όσον αφορά την προάσπιση της αρχής της συναπόφασης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ευχαρίστησε επανειλημμένως το Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του, όμως το Κοινοβούλιο
δεν βρίσκεται εδώ απλώς για να διαδραματίζει δευτερεύοντα, υποστηρικτικό, ρόλο ή για να
επικυρώνει τις αποφάσεις που λαμβάνει το Συμβούλιο χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα να
τις συζητήσει προηγουμένως. Το Κοινοβούλιο είναι ισότιμο του Συμβουλίου. Είναι καιρός να
το αναγνωρίσουμε, και η συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση θα αποτελέσει τη λυδία
λίθο σε αυτήν τη διαδικασία.

Τέλος, όσον αφορά την επικείμενη συνάντηση κορυφής της G20, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει
να παρουσιάσει ενιαίο μέτωπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω διεθνές όργανο θα
διαδραματίσει τον ρόλο που του αναλογεί, και δεν θα περιοριστεί απλώς σε ατέρμονες συζητήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ
Αντιπροέδρου

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καταρχάς θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον κ. Feio για τις προσπάθειες συνεργασίας και το πνεύμα συναίνεσης που
χαρακτηρίζει την έκθεσή του. Ωστόσο, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε ήταν ότι σε
ορισμένα θέματα –και σε αυτά περιλαμβάνεται και η χρηματοπιστωτική εποπτεία– το Κοινοβούλιο
μπορεί να διαμορφώσει ενιαία ισχυρή θέση υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, και ότι αυτή η
ισχυρή θέση του πρέπει να αναγνωριστεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Εξάλλου, το
ζήτημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία δρομολογείται νομοθετική
δέσμη έξι προτάσεων, οι οποίες άπτονται εξαιρετικά ευαίσθητων τομέων, στους οποίους το
Κοινοβούλιο διαθέτει αρμοδιότητες συναπόφασης.

Θα φανούμε εξίσου δραστήριοι, αλλά δεν πρόκειται να ενδώσουμε. Θα επιδείξουμε πνεύμα
διαλόγου, όμως δεν είμαστε διατεθειμένοι να εγκαταλείψουμε τους στόχους τους οποίους
υπερασπιζόμαστε. Ο κ. Feio υπογραμμίζει ορισμένες πτυχές οι οποίες σχετίζονται με το θέμα
αυτό στην έκθεσή του. μια από αυτές συνίσταται στο γεγονός ότι η οικονομική διακυβέρνηση
δεν αποτελεί απλώς μια σειρά από κυρώσεις. Η οικονομική μεγέθυνση και η απασχόληση
χρειάζονται επίσης ιδιαίτερες πρωτοβουλίες. Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση
των εντεινόμενων εσωτερικών αποκλίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτούνται συγκεκριμένες
προτάσεις όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Απαιτούνται σταθερές λύσεις για
τη διαχείριση του κρατικού χρέους.

Βρισκόμαστε σε σημείο στο οποίο η εμπιστοσύνη εξαρτάται από την ικανότητα της Επιτροπής
και του Συμβουλίου να ανταποκριθούν στα πραγματικά μελήματα των πολιτών, και αυτά είναι
η ανεργία, η ανάπτυξη και η συνοχή.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, απαιτείται βελτίωση της οικονομικής
διακυβέρνησης, με εφαρμογή συστημάτων πιο έγκαιρης προειδοποίησης και ταχείας παρέμβασης.
Οι παραδοσιακοί στόχοι ως προς το χρέος και το έλλειμμα έχουν παραβιαστεί από πολλές χώρες,
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αλλά δεν θα μπορούσαν να μας προειδοποιήσουν για την κρίση που απειλεί την Ισπανία ή την
Ιρλανδία. Απαιτείται να ληφθούν και άλλα μέτρα.

Η οικονομική επιστήμη, εντούτοις, δεν είναι θετική επιστήμη και δεν περιορίζεται απλώς σε
αριθμούς. Η σοβιετική ιστορία μάς υπενθυμίζει ότι, αυτός καθαυτόν, ο κεντρικός υπολογισμός
της παραγωγής γεωργικών ελκυστήρων δεν ενδυναμώνει την οικονομία, και η επιβολή φόρων
από μια κεντρική εξουσία ή η δημιουργία ενός κεντρικού δημόσιου ταμείου δεν προσφέρουν
μόνον ουτοπικές λύσεις.

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο παρόν στάδιο. Η
απειλή επιβολής προστίμων σε ένα σχεδόν χρεοκοπημένο κράτος αποτελεί απειλή άνευ
αντικειμένου, οι δε υποσχέσεις για διαρκείς διασώσεις των οικονομιών των χωρών της ευρωζώνης
θα δημιουργούν πάντα ηθικό κίνδυνο. Γνωρίζω ότι κάποιους τους ανησυχούν οι γαλλογερμανικές
συμφωνίες, ίσως όμως να έχουν δίκιο. Εάν η αγορά δανείζει τα χρήματα, τότε ενδεχομένως θα
πρέπει η αγορά να υποστεί και τις ζημίες, όχι ο φορολογούμενος.

Danuta Maria Hübner (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ως είθισται, η πραγματικότητα και οι
ενέργειές μας έχουν και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το
παρελθόν και τις αιτίες της κρίσης, και φρονώ ότι η Ένωση έχει μελετήσει επαρκώς το θέμα,
σήμερα όμως καλούμαστε να εστιάσουμε την προσοχή μας στο μέλλον. Η υπό χάραξη παγκόσμια
και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση αφορά το αύριο και, επομένως, δεν περιορίζεται απλώς
στην αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης.

Η Ευρώπη δεν υπάρχει εν κενώ. Όταν προσπαθούμε να διορθώσουμε την κατάσταση στην Ευρώπη,
το πράττουμε στο πλαίσιο παγκόσμιων συνθηκών, οι οποίες είναι σήμερα πολύ διαφορετικές
από ό,τι το 2008. Η G20 τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της δημοσιονομικής διάσωσης πριν από δύο
χρόνια, όμως η ομοφωνία της υποκινήθηκε από τον φόβο. Επί του παρόντος είναι διχασμένη.
Δεν υπάρχει κοινό παγκόσμιο συμφέρον. Είναι πολλές οι δυνάμεις που επιδρούν στην παγκόσμια
ανάκαμψη και την αποκατάσταση της ισορροπίας στην παγκόσμια οικονομία. Μείζονα ρόλο
διαδραματίζουν οι θεμελιώδεις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες επηρεάζουν έντονα την
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο, η σημασία των νομισμάτων και των συναλλαγματικών
ισοτιμιών ως μηχανισμών παγκόσμιας προσαρμογής έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Ένα νέο παγκόσμιο
νομισματικό σύστημα αναδύεται με πρωτόγνωρη ταχύτητα, και ο αριθμός των παραγόντων
αυξάνεται.

Για να αποφευχθεί το καταστροφικό ενδεχόμενο των ασύμμετρων προσαρμογών, απαιτείται
επειγόντως διάλογος και συλλογική δράση. Αν τα καταφέρουμε, το ερώτημα που τίθεται είναι
κατά πόσον η Ευρώπη θα μπορέσει να διαδραματίσει τον ρόλο που της αναλογεί σε αυτήν τη
συλλογική δράση. Εκείνο που απουσιάζει από τη συγκεκριμένη προσπάθεια είναι μια τολμηρή
μεταρρύθμιση για τον εξορθολογισμό της εξωτερικής αντιπροσώπευσης της ζώνης του ευρώ.
Όσο καθυστερούμε αυτήν τη μεταρρύθμιση, απεμπολούμε σταδιακά τη δυνατότητά μας να
ασκούμε διεθνή οικονομική επιρροή. Υπό τις παρούσες παγκόσμιες συνθήκες, η Ευρώπη δεν
έχει αυτήν την πολυτέλεια.

Robert Goebbels (S&D).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη βρίσκεται σε
άσχημη κατάσταση και το ίδιο ισχύει και για ολόκληρο τον κόσμο.

Νωρίτερα, ο ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου υπογράμμισε ότι η παγκοσμιοποίηση μάς
υποχρεώνει να ενεργούμε σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, παρατηρώντας τι
εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο διεθνές προσκήνιο, καθίσταται σαφές ότι απουσιάζουν
αυτές ακριβώς οι συγκεκριμένες ενέργειες.
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Σε κάθε σύνοδο κορυφής, οι ισχυροί και οι λιγότερο ισχυροί που υποτίθεται ότι μας κυβερνούν
περιφέρουν τα πεφυσιωμένα εγώ τους και ηδονίζονται με τα δικά τους πομπώδη λόγια, ενώ το
βασικό συμπέρασμα κάθε τέτοιας συνόδου είναι ότι θα συνεδριάσει και στο μέλλον.

Επιπλέον, η λεγόμενη παγκόσμια διακυβέρνηση, την οποία υποτίθεται ότι ενσαρκώνει η G20,
δεν έχει το παραμικρό έρεισμα στο διεθνές δίκαιο και λειτουργεί εκτός του συστήματος των
Ηνωμένων Εθνών. Η G20 έχει αυτοανακηρυχθεί σε διεθνή παράγοντα: λειτουργεί χωρίς γραπτούς
κανόνες και είναι μια λέσχη πλουσίων κρατών τα οποία έχουν συγκεντρώσει γύρω τους κάποιες
από τις λεγόμενες αναδυόμενες χώρες, περιλαμβανομένων υποδειγματικών δημοκρατιών όπως
η Σαουδική Αραβία.

Νωρίτερα, ο Martin Schulz παρέθεσε ένα απόσπασμα μίας από αυτές τις κούφιες δηλώσεις της
G20. Θα μπορούσαμε να πράξουμε το ίδιο με τις δηλώσεις που δημοσιεύονται μετά τις
ευρωπαϊκές μας συνόδους κορυφής. Ατέρμονες υποσχέσεις και κενά λόγια που δεν ακολουθούνται
ποτέ από ανάληψη δράσης. Το αποκορύφωμα δε είναι ότι η Ευρώπη υπόκειται πλέον σε μίνι
γαλλογερμανικές συνόδους, στο πλαίσιο των οποίων αυτό το αταίριαστο ζευγάρι Merkel-Sarkozy
ισχυρίζεται ότι μας δείχνει τον δρόμο.

Ο Guy Verhofstadt μίλησε πριν από λίγο για καζίνο και τυχερά παιχνίδια. Μπαίνω στον πειρασμό
να προσθέσω: «όχι άλλα στοιχήματα!» Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει να ενώσουν τις
δυνάμεις τους ώστε να μην σπαταληθούν οι ευρωπαϊκές μάρκες και να διατηρηθεί η κοινοτική
μέθοδος.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω συγχαίροντας την εισηγήτρια,
κ. Berès, για την έκθεση την οποία συζητούμε σήμερα, καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν στην
εκπόνησή της. Ως μέλος της Ειδικής Επιτροπής για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και
Κοινωνική Κρίση, συνεισέφερα στο θέμα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τους ως κατευθυντήριας δύναμης για την ανάκαμψη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη μελλοντική της οικονομική μεγέθυνση και ευημερία.

Στην πραγματικότητα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περισσότερες από 20 εκατομμύρια
ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, αν καθεμία από αυτές μπορούσε να δημιουργήσει μια θέση εργασίας, αυτό
θα συνεπαγόταν αντίστοιχη μείωση της ανεργίας. Η υπό εξέταση έκθεση παρουσιάζει τις συστάσεις
της ως οικονομικές στρατηγικές για την έξοδο από την κρίση· θα επισημάνω, λοιπόν, τις βασικές
της συστάσεις.

Η πρώτη συνίσταται στην ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, αποφεύγοντας
περιορισμούς του ανταγωνισμού και διασφαλίζοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ σε πιστώσεις.
Ακολουθεί το θέμα της χορήγησης φορολογικών κινήτρων ή ακόμα και επιδοτήσεων σε ΜΜΕ,
προκειμένου να διατηρήσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Προτείνεται επίσης
η θέσπιση νέας «πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις», με ισχυρότερη κοινωνική συνιστώσα. μια
άλλη πρόταση είναι η δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου ανώτερων συμβούλων για τη διάδοση
των γνώσεών τους. Έπεται η καινοτομία ως ο ισχυρότερος μηχανισμός προώθησης της
οικονομικής μεγέθυνσης και, ως εκ τούτου, αναδεικνύεται η ανάγκη άρρηκτης σύνδεσης μεταξύ
της βιομηχανίας και της καινοτομίας. Άλλη πρόταση είναι η δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων
μεταξύ του βιομηχανικού κλάδου και του ακαδημαϊκού κόσμου. Τέλος, προτείνεται η διαμόρφωση
ενός εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
αλλά και στην ανάγκη δημιουργίας νέων επαγγελματικών προσόντων για την κάλυψη νέων
θέσεων εργασίας.

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Κύριε Πρόεδρε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Barroso δήλωσε
στην αρχή της συζήτησης ότι η οικονομική διακυβέρνηση έχει σημειώσει τόσο σπουδαία πρόοδο
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ώστε, πριν από δύο μόλις χρόνια, κανείς δεν θα μπορούσε να την είχε καν προβλέψει. Αυτό
αληθεύει, και για αυτό αξίζει πάντα τον κόπο να ελέγχεται εάν ο συρμός συνεχίζει να ακολουθεί
την ενδεδειγμένη τροχιά, εφόσον η ταχύτητα δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Στην έκθεση Berès
πραγματοποιείται μια τέτοια ανάλυση, η οποία είναι μάλιστα εξαιρετική.

Τώρα που η επιτροπή της κ. Berès συνεχίζει τις εργασίες της, αξίζει ενδεχομένως να ακουστεί
και η άποψη των διαφωνούντων με την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική: παραδείγματος
χάριν, ο νομπελίστας οικονομολόγος Paul Krugman. Υποστηρίζει ότι οι υπουργοί Οικονομικών
μοιάζουν με μάγους γιατρούς που θυσιάζουν στον βωμό θέσεις εργασίας. Πρέπει να ακούσουμε
αυτούς τους ανθρώπους, εάν θέλουμε να στραφούμε από την εικονική στην πραγματική οικονομία,
οπότε θα χρειαστούμε επίσης δείκτες που θα αφορούν την πραγματική οικονομία, όπως η
απασχόληση και η φτώχεια.

Με απογοήτευσε ο ισχυρισμός του κ. Schmidt ότι η φορολόγηση επί της μεταφοράς κεφαλαίων
δεν μπορεί να δοκιμαστεί και να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θεωρώ αυτή τη δήλωσή
του εξαιρετικά απογοητευτική, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι το συμπέρασμά του ήταν ότι
χρειαζόμαστε «περισσότερη Ευρώπη».

Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) Με την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής για τη Χρηματοπιστωτική,
Οικονομική και Κοινωνική Κρίση ζητούμε, πρωτίστως, μια ευρωπαϊκή λύση, ισχυρή πολιτική
και πνευματική ηγεσία με ευρωπαϊκή συνιστώσα, εκτεταμένη ενοποίηση και ολοκλήρωση της
κοινής ευρωπαϊκής αγοράς προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών.

Καταλήξαμε σε μείζονος σημασίας συναίνεση όσον αφορά κρίσιμα θέματα όπως το σύμφωνο
σταθερότητας και ανάπτυξης, ο μηχανισμός του για την επιβολή κυρώσεων, η πορεία των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η δημοσιονομική εξυγίανση και οι στρατηγικές επενδύσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των δράσεων προτεραιότητας με ιδιαίτερη σημασία περιλαμβάνονται
όσες αφορούν την πολιτική συνοχής και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η πολιτική συνοχής πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής μας
πολιτικής. Θα υποστηρίξω την προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης και των διευρωπαϊκών
δικτύων, που με τη σειρά τους θα συμβάλουν στην αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας
και θα προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι άλλωστε
ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική μας ανάπτυξη, οικονομική μεγέθυνση και ευημερία. Πρέπει
να καθιερωθεί ένας νέος ορισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο οποίος θα παρέχει εξίσου
δυνατότητες, αφενός, πιο στοχοθετημένης πολιτικής στήριξης της επιχειρηματικότητας και,
αφετέρου, λήψης κατάλληλων μέτρων με σκοπό τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και
της γραφειοκρατίας.

Ελπίζω ειλικρινώς ότι οι προτάσεις και οι συστάσεις μας θα οδηγήσουν στη λήψη συγκεκριμένων
μέτρων από την Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, κυρίως, από τα κράτη μέλη, διότι δεν έχουμε χρόνο
για χάσιμο. Οφείλουμε στους πολίτες μας πρόσφορες, ταχείες λύσεις ώστε να εξέλθουμε από
την κρίση ταχύτερα και δυναμικότερα.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Η οικονομική ύφεση έπληξε τα κράτη μέλη σε διαφορετικό βαθμό
σοβαρότητας. Ωστόσο, η διαφοροποίηση αυτή δεν εκτείνεται πέραν των ορίων της ζώνης του
ευρώ, όπως θα ήταν εύλογο να υποτεθεί από οικονομική άποψη. Δυστυχώς, το ενιαίο νόμισμα
δεν έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε οικονομική ευθυγράμμιση. Στην πραγματικότητα, συνέβη
ακριβώς το αντίθετο. Επί του παρόντος, υπάρχουν πολύ εντονότερες διαφορές μεταξύ των χωρών
της ευρωζώνης από ό,τι κατά την περίοδο κυκλοφορίας του ευρώ. Αυτό είναι εξαιρετικά
επικίνδυνο.
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Είναι προφανές ότι οι δείκτες του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης δεν είναι ακριβείς ή
αποτελεσματικοί. Για τον λόγο αυτόν, η αυτόματη επιβολή κυρώσεων δεν πρόκειται, αυτή
καθαυτή, να αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο θα έχει ακόμα μικρότερο αντίκτυπο
στο σύνολο των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδέχεται δε να συμβεί και το
αντίθετο ακόμα, διότι η εφαρμογή οικονομικών στερεοτύπων ως αυτοσκοπών αναμένεται να
δημιουργήσει νέα προβλήματα.

Η λύση είναι σαφής. Οι οικονομίες των κρατών μελών πρέπει να συγκλίνουν στο μέτρο του
δυνατού, ούτως ώστε τα ίδια μέτρα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των ίδιων
αποτελεσμάτων παντού. Αυτό σημαίνει ευρύτερη εφαρμογή πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ,
πολλαπλασιασμό των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αύξηση
του προϋπολογισμού και ενίσχυση της δημοσιονομικής ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης του ποσοστού των ιδίων εσόδων της.

Frank Engel (PPE)  . – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η κρίση πόρρω απέχει ακόμα από τη λήξη της, και
αυτό το μαρτυρούν οι αναταραχές σε χώρες όπως η Γαλλία. Εκτιμώ ότι, στην Ευρώπη, η κρίση
έχει μετατραπεί πλέον σε κρίση ολοκλήρωσης. Ένα ακόμα θαυμάσιο παράδειγμα παρέχει η
«συμφωνία της Deauville», η οποία υπονομεύει την κοινοτική μέθοδο και αντικατοπτρίζει τις
αυταπάτες μεγαλείου που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά ορισμένων κρατών
μελών. Στο τέλος, όμως, ποιος από όλους μας θα συνεχίσει να θεωρείται ισχυρός;

Εάν αντιλαμβάνομαι σωστά, το 2050, η Ευρώπη θα εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το 6-7%
του παγκοσμίου πληθυσμού, ενώ η οικονομική της ισχύς θα καταρρέει. Θα μπορέσουμε άραγε
να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, συνεχίζοντας να
ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας κατ’ αυτόν τον τρόπο, ή μήπως αυτό θα το κατορθώσουμε
επιλέγοντας τη συνεργασία και τη διακυβέρνηση της Ευρώπης βάσει της κοινοτικής μεθόδου;
Η Ευρώπη θα χρειαστεί πόρους για να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση: νέους και καινοτόμους
πόρους. Η συζήτηση σχετικά με τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές αποτελεί καλή
ευκαιρία για να συζητήσουμε αυτούς τους πόρους και να προσπαθήσουμε να τους περιγράψουμε:
με όρους έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και με βάση την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Ποιος ο λόγος να δημιουργηθεί μια 28η ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία, εάν προστεθεί απλώς
στις υφιστάμενες υπηρεσίες χωρίς να τις περιορίζει; Αυτό θα πρέπει να το πράξουμε στοχεύοντας
στην εκχώρηση περιθωρίων ενοποίησης στα κράτη μέλη, παρέχοντας συγχρόνως στην Ευρώπη
τους απαραίτητους πόρους για να μπορέσει επιτέλους να ασκήσει πολιτικές οι οποίες θα
σημαίνουν κάτι για τους πολίτες της. Αυτό προσδοκούν άλλωστε από εμάς.

Burkhard Balz (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, χωρίς να θέλω να φανώ αλαζονικός,
παρακολουθώντας τη συζήτηση που διεξάγεται σήμερα το πρωί στο Σώμα, νομίζω πως μπορούμε
να συμπεράνουμε ότι τους τελευταίους μήνες καταβλήθηκαν όντως ορισμένες ουσιαστικές
προσπάθειες. Η Ειδική Επιτροπή για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση
επιτέλεσε επίσης σημαντικό έργο τη χρονιά που πέρασε. Αυτό είναι εμφανές από τις 1.600
τροπολογίες που κατατέθηκαν επί του αρχικού σχεδίου της έκθεσης. Η θητεία της επιτροπής
αυτής έχει πλέον παραταθεί για ένα ακόμα έτος. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι απολύτως
ορθό. Η κρίση απέχει πολύ ακόμα από τη λήξη της. Η Ιρλανδία μόλις απέφυγε τη χρεοκοπία, τα
δημόσια οικονομικά της Ελλάδας είναι βέβαιο ότι δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί και η εν γένει
κατάσταση δεν μας επιτρέπει επ’ ουδενί λόγω να εφησυχάσουμε. Κατά συνέπεια, οι δημοσιονομικές
και οικονομικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν και είναι ακόμα πολύ νωρίς για τον
τερματισμό της συζήτησης σχετικά με τα αίτια της κρίσης και τα συμπεράσματα που πρέπει να
συναχθούν.
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Θα συνιστούσε λοιπόν ατόπημα να δηλώσουμε ότι το έργο της επιτροπής για την κρίση έχει επί
της ουσίας ολοκληρωθεί, και να τερματίσουμε συναφώς τη θητεία της. Απεναντίας, πρέπει να
συνεχίσουμε τις εργασίες μας με βάση τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Για τον λόγο
αυτόν, πιστεύω ότι η ενδιάμεση έκθεση που έχει κατατεθεί είναι αποδεκτή σε όλους. Αυτό το
καταδεικνύει άλλωστε η ευρεία συναίνεση που εξασφαλίστηκε επί του παρόντος κειμένου στην
αρμόδια για την κρίση επιτροπή. Βεβαίως, το κείμενο θα μπορούσε να έχει διατυπωθεί κάπως
πιο συνοπτικά και εύστοχα σε ορισμένα σημεία, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη τον πραγματικό
χαρακτήρα αυτής της έκθεσης – πρόκειται για προσωρινή απάντηση στα προβλήματα.

Εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία από τη διατύπωση επιμέρους εδαφίων είναι το γεγονός ότι,
στο δεύτερο σκέλος της εργασίας της επιτροπής, προχωρούμε πέρα από τις προκαταρκτικές
εργασίες μας. Πρέπει να εξετάσουμε πώς και πού μπορούν να υποστηριχθούν οι συζητήσεις της
επιτροπής για την κρίση στον διάλογο που πρόκειται να ακολουθήσει στις νομοθετικές επιτροπές.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, άκουσα πολύ προσεκτικά
τις διάφορες παρεμβάσεις σήμερα το πρωί, αλλά φρονώ ότι είναι σκόπιμο να φωτίσουμε λίγο
περισσότερο τα ζητήματα ώστε να προβούμε σε διάκριση μεταξύ των μέσων –τα οποία,
παρεμπιπτόντως, θεωρώ ότι έχουν σχεδιαστεί και εναρμονιστεί πολύ ικανοποιητικά– και της
στρατηγικής και της εσωτερικής μας ενότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά τα μέσα, εκτιμώ ότι έχει σημειωθεί καθοριστική πρόοδος και ότι, ως εκ τούτου,
κινούμαστε προς την ορθή κατεύθυνση. Εκείνο που δεν μπορώ να κατανοήσω είναι η στρατηγική.
Με άλλα λόγια: ακολουθούμε όλοι την ίδια προσέγγιση; Ανέκαθεν μιλούσαμε για σταθερότητα,
τώρα όμως είναι καιρός –έστω και με μεγάλη καθυστέρηση– να μιλήσουμε για ανάπτυξη.
Συμφωνώ απολύτως με τις απόψεις περί σταθερότητας και θυσιών, εάν όμως δεν επιδιώξουμε
συγχρόνως την οικονομική μεγέθυνση μέσω της δημιουργίας απασχόλησης –που είναι το κρίσιμο
ζήτημα αυτήν την περίοδο– πιστεύω ότι δεν θα έχουμε επιτελέσει ορθά το έργο μας.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο Πρόεδρος κ. Barroso απηύθυνε λόγο από τούτο
το βήμα σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης, και νομίζω ότι πρέπει να του το υπενθυμίσουμε,
παρουσιάζοντας σαφώς τη στρατηγική της Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Σήμερα
το πρωί δεν άκουσα καμία αναφορά στη συγκεκριμένη στρατηγική.

Επιτρέψτε μου επίσης να επισημάνω ότι θα ήταν ασυγχώρητο σφάλμα να προσπαθήσουμε να
συγκαλύψουμε την προφανή αναρχία που επικρατεί μεταξύ των κρατών μελών πίσω από την
έννοια της επικουρικότητας, την οποία επικαλούμαστε υπερβολικά συχνά και συνήθως με άστοχο
τρόπο.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητά μέλη του
Συμβουλίου, την τελευταία διετία υπέφεραν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
υπέφεραν άμεσα από τις συνέπειες της κρίσης. Δεν είναι άλλωστε μικρός ο αριθμός των πολιτών
της χώρας μου, της Λεττονίας, οι οποίοι υπέφεραν εξίσου από αυτήν την κρίση. Τα οικονομικά
έσοδα μειώθηκαν κατά 20%, η δε ανεργία αυξήθηκε εξίσου ραγδαία. Οι συμπολίτες μου
αντελήφθησαν ότι, ενόψει των υφιστάμενων εκτάκτων συνθηκών, έπρεπε να εγκριθούν έκτακτες
λύσεις. Ποιες ήταν αυτές οι λύσεις; Προκειμένου να εξυγιανθούν τα δημόσια οικονομικά μας,
οι πολίτες της χώρας μου, οι Λεττονοί, υπέμειναν μειώσεις των μισθών τους σε ποσοστό άνω
του 30%, σε συνδυασμό με αυξήσεις της φορολογίας. Χάρη σε αυτά τα μέτρα, επανήλθε η
ισορροπία στα οικονομικά της Λεττονίας. Γιατί λοιπόν αγανακτώ; Αγανακτώ επειδή διαβάζω
σήμερα ότι η Γερμανία και η Γαλλία, αντί να επιδιώκουν την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής
εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποβλέπουν πρακτικά στην αποδυνάμωσή της. Αυτό σημαίνει
λοιπόν ότι οι θυσίες των συμπολιτών μου απέβησαν μάταιες; Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν
να ανεχθούμε αυτήν την κατάσταση, η οποία θα επιτρέψει σε ορισμένα μεγάλα κράτη μέλη να
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συνεχίσουν να φέρονται ανεύθυνα. Πρέπει να ενισχύσουμε την πρόταση της Επιτροπής, ούτως
ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει ισχυρή χρηματοπιστωτική εποπτεία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή
σας.

Gunnar Hökmark (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα
πράγμα: συγκεκριμένα, ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση αφορά κυρίως τις οικονομίες των
ΗΠΑ και της Ευρώπης. Σε άλλες περιοχές του κόσμου καταγράφονται υψηλοί ρυθμοί οικονομικής
μεγέθυνσης, όχι όμως στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Πρωτίστως, αυτό οφείλεται στις υπερβολικές
δαπάνες και στην απουσία οικονομικής μεγέθυνσης. Εκτιμώ ότι αυτή είναι μία από τις
σπουδαιότερες προκλήσεις εν προκειμένω.

Πρέπει να δρομολογήσουμε την οικονομική μεγέθυνση, όμως, στην προσπάθεια αυτή, απαιτείται
σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ
ανησυχητικό –συμπληρώνοντας τα όσα ελέχθησαν ήδη από προηγούμενους ομιλητές– το γεγονός
ότι ορισμένοι ευρωπαίοι ηγέτες μιλούν τώρα για πιο χαλαρούς και ευέλικτους κανόνες όσον
αφορά το σύμφωνο σταθερότητας και προκρίνουν την τροποποίηση της Συνθήκης. Δεν νομίζω
ότι αυτό που χρειάζεται τώρα η Ευρώπη είναι μια δεκαετία συζητήσεων για τροποποιήσεις στη
Συνθήκη. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε περισσότερο πολιτική κατακερματισμού, παρά ολοκλήρωσης
και ανταγωνιστικότητας.

Πρέπει να ενισχύσουμε το σύμφωνο σταθερότητας με όσο το δυνατόν περισσότερες αυτόματες
κυρώσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, με εμπιστοσύνη
και ευταξία, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις υπέρ του μεγαλύτερου ανοίγματος των οικονομιών
μας, με σκοπό την οικονομική μεγέθυνση – να ανοίξουμε δηλαδή τα ευρωπαϊκά σύνορα και να
ενθαρρύνουμε την προώθηση του ανταγωνισμού. Αυτήν την πορεία πρέπει να ακολουθήσουμε
και αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε στη σύνοδο της G20. Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος της
ευρωπαϊκής ημερήσιας διάταξης.

Θεόδωρος Σκυλακάκης (PPE). -   Κύριε Πρόεδρε, στην έκθεση Berès για την οικονομική
κρίση, την οποία μεταξύ άλλων συζητούμε σήμερα, επισημαίνεται στην παράγραφο 32, ότι
ορισμένα κράτη μέλη, και εδώ υπονοείται σαφώς και η χώρα μου, η Ελλάδα, δεν έχουν επί του
παρόντος τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πραγματικά σχέδια ανάκαμψης και όλες οι
δυνατότητες επιλογής περιορίζονται μέχρι το 2012 σε περικοπές των δημοσίων δαπανών,
αυξήσεις της φορολογίας και μείωση του χρέους. Η θέση αυτή έχει τεράστια σημασία για την
Ελλάδα, μεταξύ άλλων, διότι στο εσωτερικό της χώρας υπάρχουν δυνάμεις που ισχυρίζονται
εντελώς το αντίθετο.

Προσωπικά, θα ήθελα να υποστηρίξω τη θέση αυτή της έκθεσης Berès καθώς σε χώρες, όπου το
έλλειμμα και το χρέος είναι πολύ μεγάλα και ακόμη περισσότερο σε χώρες, οι οποίες έχουν χάσει
την πρόσβαση στη διεθνή αγορά κεφαλαίων, η ανάκαμψη περνά αναγκαστικά από τη μείωση
των ελλειμμάτων. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν δεν μειώσεις τα ελλείμματα, δεν μπορείς να
έχεις πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Αν δεν έχεις πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, δεν μπορείς
να πετύχεις ανάκαμψη. Είναι ένα πικρό ποτήρι, ιδίως για τους πολίτες, αλλά πρέπει να έχουμε
το θάρρος να λέμε στους πολίτες την αλήθεια.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα περιορίσω όντως τον χρόνο ομιλίας μου σε ένα
λεπτό. Σήμερα το πρωί διατυπώθηκαν δύο δηλώσεις στις οποίες θέλω να επικεντρώσω την
προσοχή μου. Η μια ήταν η δήλωση της κ. Danuta Hübner, η οποία υποστήριξε ότι η Ευρώπη
δεν υπάρχει εν κενώ, και η δεύτερη ήταν του κ. Chastel, ο οποίος δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν
μπορεί να προβεί μονομερώς σε όλες τις απαιτούμενες υποχωρήσεις.
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Νομίζω ότι είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να σκληρύνει τη στάση της, ιδίως απέναντι στις
χώρες της G20 και τα Ηνωμένα Έθνη. Επί του παρόντος, παρουσιάζουμε 11% ανεργία, 20%
ανεργία μεταξύ των νέων, τεράστιο δημόσιο χρέος και εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν υπό
συνθήκες φτώχειας· εάν, λοιπόν, οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου δεν είναι διατεθειμένες να
μοιραστούν το βάρος, τότε πρέπει να δηλώσουμε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στις χώρες
μας να απολέσουν την ανταγωνιστικότητα τους, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η φτώχεια εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεύτερον, θέλω να δηλώσω ότι, στο εσωτερικό της Ευρώπης, δεν πρέπει μόνο να εκφράζουμε
ομόφωνα τις απόψεις μας, αλλά και να δρούμε σύσσωμοι· δεν πρέπει να συνεχιστεί η δράση του
αυτοδιορισθέντος «διοικητικού συμβουλίου» που αναφέρθηκε νωρίτερα στη συζήτηση. Έχουν
τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τα επιχειρήματά τους στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την
έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας
της Ένωσης, καθώς και την ευγνωμοσύνη μου για το εξαίρετο έργο του εισηγητή, κ. Feio, κατά
την εκπόνησή της. Είμαι πεπεισμένος ότι οι νέες πρωτοβουλίες, όπως η δέσμη μέτρων
χρηματοπιστωτικής εποπτείας και το «ευρωπαϊκό εξάμηνο», θα μας επιτρέψουν να αποφύγουμε
περαιτέρω κρίσεις, ή τουλάχιστον να αμβλύνουμε τον αντίκτυπό τους.

Ωστόσο, εκτιμώ ότι το μείζον ζήτημα εν προκειμένω είναι να επιμείνουμε στα μέτρα που
αποβλέπουν στη βελτίωση του συντονισμού και της διαφάνειας των πολιτικών στρατηγικών
όσον αφορά τις οικονομίες των κρατών μελών. Θα ήθελα δε να υπογραμμίσω τη σημασία της
δημιουργίας άρτιου πλαισίου δημοσιονομικής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών,
περιλαμβανομένης της ευθυγράμμισης των κατηγοριών δαπανών των εθνικών προϋπολογισμών
με τις αντίστοιχες κατηγορίες του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό θα επέτρεπε τη διενέργεια
διαφωτιστικών και συστηματικών αναλύσεων επί των ευρωπαϊκών δημοσίων δαπανών.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να πω λίγα λόγια
σχετικά με τις γαλλογερμανικές προτάσεις. Κατά την άποψή μου, η αντίδρασή μας πρέπει εντέλει
να είναι θετική. Διαμαρτυρόμαστε συχνά για την απουσία της γαλλογερμανικής πρωτοβουλίας
μετά το 2007. Συγχρόνως, είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτές οι γαλλογερμανικές προτάσεις
περιέχουν ένα στοιχείο υποτέλειας από την πλευρά της Γαλλίας, δεδομένου ότι σχεδιάστηκαν
προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο εμφάνισης προβλημάτων στη Γαλλία λόγω της
δυσχερούς δημοσιονομικής και οικονομικής της κατάστασης.

Είναι εξίσου σημαντικό να επισημανθεί ότι, σε αντίθεση με την έκθεση Berès, οι προτάσεις αυτές
δεν περιλαμβάνουν θετικές συστάσεις που να μας επιτρέπουν να επιτύχουμε πραγματική
οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Η κρίση αποτελεί εξαιρετικά σύνθετο φαινόμενο,
ζητώ λοιπόν να μου επιτραπεί να διατυπώσω ορισμένες μόνο παρατηρήσεις, καθώς ο διαθέσιμος
χρόνος είναι περιορισμένος.

Πρώτον, δίδεται υπερβολική έμφαση στο κριτήριο του δημοσίου χρέους στο εσωτερικό των
εθνικών οικονομιών, ενώ υπάρχουν και άλλοι δείκτες που είναι εξίσου σημαντικοί. Συγχρόνως,
ένα ορισμένο ποσοστό δημοσίου χρέους είναι αναπόφευκτο σε περιόδους κρίσης, στον βαθμό
που οι κυβερνήσεις οφείλουν να αντισταθμίσουν τα ελλείμματα στον ιδιωτικό τομέα με προώθηση
της οικονομικής δραστηριότητας στον δημόσιο τομέα ή, για την ακρίβεια, μέσω της παροχής
δημόσιων κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα, τα οποία ενδέχεται να αναχαιτίσουν την αύξηση της
ανεργίας. Αυτό συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, επειδή, όταν επικαλούμαστε όλα αυτά τα μεγέθη,
λησμονούμε τους ανθρώπους που δεν προκάλεσαν την κρίση· λησμονούμε την ανεργία και την
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επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης το γεγονός ότι, χωρίς
πανευρωπαϊκό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού
τομέα, η έξοδος από την κρίση θα είναι πολύ δύσκολη.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να απευθύνω μια τελευταία έκκληση ή αίτημα, κύριε Επίτροπε. Επί σειρά
ετών, ζητώ να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης όσον αφορά
τους φορολογικούς παραδείσους.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, προτείνω στο μέλλον να ζητήσουμε
να καθιερωθεί ένας εκπρόσωπος για τα οικονομικά θέματα. Πρέπει να αποκτήσουμε ύπατο
εκπρόσωπο για θέματα οικονομικής πολιτικής, όπως ακριβώς διαθέτουμε Ύπατη Εκπρόσωπο
για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στο μέλλον, θα μπορούσαμε να συγχωνεύσουμε τα αξιώματα
του κ. Rehn και του κ. Barnier.

Όσον αφορά ένα άλλο ζήτημα τώρα: είναι κρίμα που δεν μπορούμε να εκφράζουμε ομόφωνη
άποψη στις συνόδους της G20. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικουρεί τη Γαλλία, τον κ. Sarkozy και
την προεδρία της G20. Στο μέλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει μια θέση, ένα πρόσωπο
σε αυτήν τη συνάντηση, και πρέπει να διατυπώνουμε ομόφωνα τις απόψεις μας.

Sven Giegold (Verts/ALE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χθες το απόγευμα, συνέπασχα πραγματικά
με τον κ. Rehn κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, βλέποντάς τον να προσπαθεί να
παρουσιάσει αυτήν τη γαλλογερμανική συμφωνία, η οποία δεν στηριζόταν ουσιαστικά μόνο στη
δική του πρόταση. Μετά τα διδάγματα που αντλήσαμε από τη δέσμη μέτρων εποπτείας, νομίζω
ότι έχουμε διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μπορούν να
συνεργαστούν για την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. Αυτό, κατά τη γνώμη μου,
πρέπει να πράξουμε και στην προκειμένη περίπτωση.

Ως προς το θέμα των διαδικασιών που αφορούν το έλλειμμα και το χρέος, καθώς και των
προτάσεών σας σχετικά με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, είναι πραγματικά κρίσιμο,
προκειμένου να καταλήξουμε σε θετική συμφωνία, να καταμεριστούν τα βάρη μεταξύ των χωρών
που παρουσιάζουν πλεόνασμα και των χωρών που εμφανίζουν έλλειμμα, ούτως ώστε να ανακάμψει
το ευρώ. Το μόνο πράγμα που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι, στην πλειονότητά τους, οι
βουλευτές του παρόντος Σώματος είναι πρόθυμα να υποστηρίξουν τις προτάσεις σας.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, εφόσον το γαλλογερμανικό «διευθυντήριο»
δεν εκπροσωπείται πλέον στην παρούσα Αίθουσα, θα απευθύνω τα τρία ερωτήματά μου σχετικά
με το πρόσφατο παραλήρημα των κυρώσεων στην Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Το πρώτο αφορά την ιδέα των εντόκων καταθέσεων: πώς στο καλό αιτιολογείτε την προσθήκη
χρέους επί άλλου χρέους για την καταπολέμηση του χρέους;

Το δεύτερο ερώτημα αφορά το ενδεχόμενο αναστολής της λειτουργίας των διαρθρωτικών
ταμείων, η μοναδική συνέπεια της οποίας θα είναι να υπονομευθεί η μεσοπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, αυξάνοντας κατά τον τρόπο αυτόν το επιτόκιο του χρέους και, κατά
συνέπεια, το ύψος του βραχυπρόθεσμου χρέους.

Απομένει το τρίτο ερώτημα: τι θα λέγατε να θεσπίσουμε κυρώσεις κατά της ανοησίας και του
αμαρτήματος της αλαζονείας;

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, λάβαμε υποσχέσεις για
οικονομική μεγέθυνση, αλλά ο ανταγωνισμός τον οποίο υφίστανται οι ευρωπαϊκές χώρες από
τις αναπτυσσόμενες οικονομίες θα οδηγήσει σε καταστροφή των παραγωγικών μονάδων και των
θέσεων εργασίας στις χώρες μας.
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Ο μόνος τρόπος για να τις ανταγωνιστούμε είναι να υποβαθμίσουμε το βιοτικό επίπεδο των
εργαζομένων μας. Πρέπει να απορρίψουμε την παγκοσμιοποίηση, να προστατεύσουμε τις
οικονομίες μας και να σταματήσουμε να τροφοδοτούμε την ισχύ των ανταγωνιστών μας.

Λάβαμε υποσχέσεις για βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Εντούτοις, οι
οικονομίες των κρατών μελών είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και μια ενιαία οικονομική
«συνταγή» δεν πρόκειται να ανταποκριθεί στις ανάγκες 27 διαφορετικών χωρών. Κάθε χώρα
πρέπει να καθορίσει μόνη της τη μορφή διακυβέρνησης που έχει ανάγκη.

Η οικονομική κρίση ξεκίνησε από τις δραστηριότητες των τραπεζών, όμως η αντίδραση των
κυβερνήσεων ήταν να προστρέξουν προς διάσωσή τους. Πρέπει να ελέγξουμε τις τραπεζικές
δραστηριότητες που δημιουργούν πιστώσεις, ήτοι τις δραστηριότητες που δημιουργούν χρήμα.
Οι τράπεζες πρέπει να υπηρετούν τις οικονομίες μας και να μην τους επιτρέπεται να ακολουθούν
τις δικές τους στρατηγικές, οπωσδήποτε πάντως δεν πρέπει να αποτελούν τους κατεξοχήν
αποδέκτες των ενισχύσεών μας.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Έχουμε βιώσει τη δριμύτερη κοινωνική και οικονομική κρίση
στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κύρια αίτια της οποίας περιλαμβάνουν τις παγκόσμιες
ανισότητες, τις χαλαρές δημοσιονομικές ρυθμίσεις και την ενδοτική οικονομική πολιτική των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκτιμώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστέρησε κάπως να
αντιδράσει στις συνέπειες της κρίσης. Οι πρώτες αντιδράσεις των κρατών μελών δεν ήταν
εναρμονισμένες μεταξύ τους. Στο μέλλον, θα χρειαστούμε κατάλληλους μηχανισμούς οικονομικής
διαχείρισης για την αντιμετώπιση περιόδων κρίσεων. Χάριν της ασφάλειάς μας, πρέπει να
μεριμνήσουμε ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις. Κατά
τη γνώμη μου, το έργο της Ειδικής Επιτροπής για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και
Κοινωνική Κρίση εξακολουθεί να είναι αναγκαίο, καθώς η κρίση δεν έχει λήξει και δεν έχουν
σταθεροποιηθεί ακόμα οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα κράτη μέλη πρέπει να εναρμονίσουν
τις δημοσιονομικές τους πολιτικές και να τις ασκούν από κοινού. Η εσωτερική αγορά είναι ένας
από τους απολύτως απαραίτητους μοχλούς οικονομικής μεγέθυνσης, και ως εκ τούτου η
στρατηγική «ΕΕ 2020» πρέπει να επικεντρωθεί στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και την
απασχόληση. Πρέπει να ενδυναμώσουμε τη θέση των ΜΜΕ, διότι η δραστηριότητά τους αποτελεί
κατ’ ουσίαν την κινητήρια δύναμη για την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D). -   Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όντως
σε ένα σταυροδρόμι. Η διεθνής οικονομική κρίση συρρίκνωσε την ανάπτυξη, επιδείνωσε την
ανεργία, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τα μέτρα διάσωσης ήταν θετικά, παρά τις
σοβαρές αδυναμίες. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πως απαιτείται περισσότερη κοινοτική αλληλεγγύη
και συντονισμός μεταξύ των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από την Επιτροπή περισσότερη Ευρώπη, λιγότερη
γραφειοκρατία, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργία περισσότερων θέσεων
εργασίας, περισσότερους οικονομικούς πόρους για χρηματοδότηση έργων σε νευραλγικούς
τομείς, πιο ισχυρό ρυθμιστικό, εποπτικό και συντονιστικό σύστημα των οικονομικών,
φορολογικών και κοινωνικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποστηρίζω και εγώ την ανάπτυξη ενός κοινού Νομισματικού Ταμείου για να ελέγχει
αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Τέλος, περήφανη για τον κύπριο
νομπελίστα, Χριστόφορο Πισσαλίδη, καλώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τον προσκαλέσει για
να αναλύσει τις απόψεις του σχετικά με την αντιμετώπιση της ανεργίας και των σύγχρονων
προκλήσεων.
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Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθυνθώ στην
Επιτροπή και το Συμβούλιο για να υπογραμμίσω απλώς τις τρεις αδυναμίες που παρουσιάζουν,
κατά τη γνώμη μας, οι προτάσεις για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.

Η πρώτη αδυναμία συνίσταται στο ότι επιβάλλεται εξαιρετικά αυστηρή πειθαρχία όσον αφορά
τα ελλείμματα και το χρέος και εξαιρετικά χαλαρή πειθαρχία όσον αφορά τις επενδύσεις, και
αναφέρομαι ειδικότερα στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Στην πραγματικότητα, απαιτείται εξίσου
αυστηρή πειθαρχία σε αμφότερους τους τομείς, διότι η λιτότητα, αυτή καθαυτή, δεν μπορεί να
αναζωογονήσει την οικονομική δραστηριότητα.

Η δεύτερη αδυναμία αφορά το γεγονός ότι, εφόσον επιθυμούμε διακαώς να ασκούμε έλεγχο επί
των δαπανών, πρέπει να μεριμνούμε επίσης για την παραγωγή του αναγκαίου εισοδήματος. Το
έχω υπογραμμίσει πολλές φορές στο παρελθόν: δεν μπορούμε να συντονίσουμε τον
προϋπολογισμό χωρίς να συντονίσουμε συγχρόνως τη φορολογία.

Η τρίτη αδυναμία έγκειται σε ένα στοιχείο, το οποίο αποτελεί, κατά την άποψή μας, ένδειξη
δημοκρατικού ελλείμματος, και θεωρώ ότι αποτελεί λίαν ανησυχητικό στοιχείο των προτάσεων
της επιχειρησιακής ομάδας. Φαίνεται ότι, κατά τη γνώμη της επιχειρησιακής ομάδας, το
Κοινοβούλιο δεν υφίσταται, και θεωρώ τη στάση αυτή απαράδεκτη.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εστιάσω την ομιλία μου στις
προετοιμασίες των επικείμενων συνόδων κορυφής της G20. Οι προηγούμενοι ομιλητές είπαν
όλα όσα μπορούσαν να λεχθούν για την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, για την ανάγκη
ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, για την ενίσχυση του συμφώνου
σταθερότητας και ανάπτυξης, καθώς και για τη μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και, βεβαίως, των εθνικών κοινοβουλίων στις διαδικασίες.

Θα ήθελα να επισημάνω εν συντομία δύο προκλήσεις ενώπιον των οποίων βρίσκονται τα κράτη
μας και τα μέλη της G20· προκλήσεις οι οποίες πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αντιμετωπιστούν
στο πλαίσιο των επικείμενων συναντήσεων της G20.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τον νομισματικό πόλεμο και για την αστάθεια των τιμών των βασικών
προϊόντων. Σε σχέση με τα δύο αυτά θέματα, τα οποία απειλούν πραγματικά την παγκόσμια
ανάπτυξη και προκαλούν σοβαρές ανισορροπίες στον πλανήτη μας, εκτιμώ ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της και να υποστηρίξει ορισμένες κοινές θέσεις, ούτως ώστε
να μπορεί να διατυπώσει ομόφωνη άποψη στις επικείμενες συνόδους της G20, στη σύνοδο που
θα διεξαχθεί στη Σεούλ και στις συνόδους που θα ακολουθήσουν, αλλά και στο διεθνές προσκήνιο
με ευρύτερο τρόπο.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Προς το παρόν, φαίνεται ότι οι συνέπειες της κρίσης
πόρρω απέχουν ακόμα από τη λήξη τους. Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα να σας επισημάνω, εν
προκειμένω, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική οικονομικής και κοινωνικής
συνοχής και, ασφαλώς, την εξίσου σημαντική και απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση που
αποτελεί.

Η πολιτική αυτή έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο στοιχείο της δέσμης μέτρων οικονομικής ανάκαμψης,
παρέχοντας προστιθέμενη αξία και υποστηρίζοντας τις προσπάθειες υπέρ της προώθησης του
εκσυγχρονισμού και της βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης, αποτελώντας συγχρόνως μέσο
επίδειξης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Φρονώ ότι χρειαζόμαστε, πάνω από όλα, εκτεταμένες
επενδύσεις σε όλα τα είδη υποδομών, είτε αφορούν τις μεταφορές είτε την ενέργεια ή τις
τηλεπικοινωνίες. Χρειαζόμαστε σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίων από μια σειρά πηγών
χρηματοδότησης, ιδιωτικών και δημοσίων, καθώς και μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, οι οποίες εκτιμώ ότι δεν αξιοποιούνται ακόμα πλήρως.
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Rachida Dati (PPE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ
τον συνάδελφό μας, κ. Feio, για την ποιότητα της έκθεσής του και για τις φιλόδοξες προτάσεις
που περιέχει. Αυτό καταδεικνύει άλλωστε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει πλήρως
σε μια συζήτηση η οποία είναι αποφασιστική για το μέλλον της Ευρώπης, και δεν μπορούμε παρά
να εκφράσουμε ικανοποίηση για το γεγονός αυτό.

Επιπλέον, η κρίση στην Ελλάδα αποκάλυψε τις αδυναμίες που υπονομεύουν την οικονομική
διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς το θέμα αυτό, υπογραμμίζω, λοιπόν, την
πρόταση του κ. Feio για την καθιέρωση μόνιμου μηχανισμού οικονομικής σταθερότητας. Πρέπει
να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα στη ρίζα του.

Φρονώ ότι η λύση εν προκειμένω έγκειται επίσης στην ενίσχυση του συμφώνου σταθερότητας
και ανάπτυξης, και κυρίως του μηχανισμού επιβολής κυρώσεων. Αυτό είναι επιβεβλημένο, εάν
επιθυμούμε να επιτύχουμε τη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση των εθνικών προϋπολογισμών,
πολιτική που δεν είναι πάντοτε δημοφιλής. Είναι περιοριστική, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Η χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση
έχει πλήξει όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Ωστόσο, οι δύσκολοι αυτοί καιροί ανέδειξαν με
ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια τον κακό συντονισμό και την ανεπαρκή αποτελεσματικότητα των
διαφόρων εθνικών σχεδίων οικονομικής ανάκαμψης. Επιπλέον, είναι γεγονός ότι ορισμένα κράτη
μέλη δεν είχαν τη δυνατότητα να χαράξουν πραγματικά εθνικά σχέδια οικονομικής ανάκαμψης,
τα οποία θα περιελάμβαναν μέτρα προώθησης της ανάπτυξης και της απασχόλησης, διότι μείωσαν
τις δημόσιες δαπάνες τους ακόμα περισσότερο κατά την περίοδο της ύφεσης και αύξησαν τη
φορολογία ώστε να μειώσουν το εθνικό χρέος. Δυστυχώς, σε κάποια κράτη μέλη, τούτο
συντελείται εις βάρος των μέσων πολιτών. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι
η κρίση ανέδειξε με ξεκάθαρο τρόπο τις κοινωνικές ανισότητες μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών
ομάδων. Παραδείγματος χάριν, οι γυναίκες κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από τους άνδρες να
βρεθούν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντλήσει
τα αναγκαία διδάγματα από αυτήν την κρίση και να εφαρμόσει τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει
εγκρίνει σε όλους τους τομείς, μέσω του συντονισμού κοινών δράσεων με τα κράτη μέλη.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, πριν ακόμα προλάβουμε να ρυθμίσουμε, έστω
και κατά το ήμισυ, τη δράση των καρχαριών στα μονοπώλια των χρηματιστηριακών αγορών,
βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το πρόβλημα μιας παγκόσμιας κούρσας υποτίμησης νομισμάτων
η οποία, παρά τη σημερινή ελαφρά προσαρμογή της Κίνας, δεν έχει ακόμα αποφευχθεί. Κάτι που
αποτελεί συμφορά για εμάς στην Ευρώπη –ήτοι η υποτίμηση ή η παρέμβαση στις αγορές
συναλλάγματος– αποτελεί πλέον ένα πρόβλημα το οποίο μας επιβάλλεται πλέον υποχρεωτικά
από τη παγκοσμιοποίηση. Οι ΗΠΑ θέλουν να μειώσουν το δημόσιο χρέος, οι Ιάπωνες θέλουν
να τονώσουν την οικονομία και οι Κινέζοι θέλουν να αυξήσουν τις εξαγωγές. Αυτή η ήπια
νομισματική πολιτική την οποία ασκούν άλλες οικονομικές δυνάμεις, όπως είναι φυσικό, βλάπτει
την Ευρώπη, καθώς και άλλες χώρες, και, ως εκ τούτου πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αποτελέσει
ένα από τα μείζονα θέματα συζήτησης της συνόδου κορυφής της G20.

Εξάλλου, είναι εύκολο να κατακλύζονται οι παγκόσμιες αγορές από την εισαγωγή φθηνών
κινεζικών προϊόντων όταν το νόμισμα της εν λόγω χώρας είναι υποτιμημένο. Αυτό το είδος
διαρκούς παρέμβασης στρεβλώνει την αγορά· πρόκειται δε για εξαιρετικά επικίνδυνο παιχνίδι,
το οποίο, στη χειρότερη περίπτωση, θα μπορούσε να λυγίσει ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.

Μολονότι οι προοπτικές επιτυχίας είναι αμφίβολες, στη σύνοδο κορυφής επιβάλλεται να τεθούν
υπό συζήτηση σχέδια για την επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.
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Pervenche Berès,    εισηγήτρια. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους
βουλευτές για τις παρεμβάσεις τους. Θα απαντήσω σε μερικές από τις παρεμβάσεις αυτές.

Πρώτον, στον κ. Zīle. Θεωρώ πολύ σημαντικά τα σχόλιά του όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της
πολιτικής συνοχής. Πρέπει να αξιολογήσουμε αυτήν την πολιτική συνοχής, να διερευνήσουμε
αν, κατά την περίοδο των ετών που παρήλθαν μετά την προσχώρηση, αποδείχθηκε ορθό το
στοίχημα ότι οι εσωτερικές ανισότητες θα μπορούσαν εν μέρει να αμβλυνθούν με την εκτέλεση
αυτών των ταμείων, και να προβούμε σε αντικειμενική αξιολόγηση ώστε να αντλήσουμε διδάγματα
για το μέλλον.

Πολλοί βουλευτές –τους οποίους ευχαριστώ– μίλησαν για την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Αυτό είναι εξ ολοκλήρου ζήτημα στρατηγικής
της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία φαίνεται να επίκειται ξέσπασμα
νομισματικών πολέμων. Πρέπει να εκφραζόμαστε με ενιαία ευρωπαϊκή φωνή, τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την εσωτερική μας ισχύ για να προβάλουμε
ισχυρό και ενιαίο μέτωπο στις σχέσεις μας με τον υπόλοιπο κόσμο.

Έπειτα, συμφωνώ με το σχόλιο του συναδέλφου μου Robert Goebbels, ότι δηλαδή, πράγματι,
η G20 δεν αποτελεί τη λύση στην οποία προσβλέπουμε όσον αφορά την παγκόσμια διακυβέρνηση,
στο πλαίσιο της οποίας θα έχουν όλοι λόγο και θα υπάρχει περιθώριο λειτουργίας των
απαιτούμενων αρχών διαιτησίας. Αυτό μας υπενθυμίζει τη χθεσινή ομιλία του Γενικού Γραμματέα
των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε τη μελλοντική μας
πορεία στους κόλπους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μέσω της ριζικής μεταρρύθμισης του
εν λόγω οργανισμού και της διακυβέρνησής του.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, προς ολοκλήρωση της συζήτησης, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των
δημοσίων επενδύσεων, και να επαναλάβω συναφώς τις επισημάνσεις του συναδέλφου βουλευτή
κ. Lamberts. Στην έκθεσή μας, ζητούμε την ετήσια αναθεώρηση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
των αναγκών ως προς τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και τη θέσπιση δεικτών επιδόσεων,
οι οποίοι θα μας επιτρέψουν στην πράξη να ασκούμε μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεων
υπέρ της δημιουργίας θέσεων εργασίας και, ως εκ τούτου, υπέρ των συμφερόντων των ευρωπαίων
πολιτών. Η στρατηγική αυτή θα θεμελιώνεται σε ένα βιώσιμο όραμα και στην έννοια της
αλληλεγγύης, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Χειροκροτήματα)

Diogo Feio,    εισηγητής. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους
τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους, ακόμα και εκείνους που δεν έλαβαν ακόμα τον
λόγο έως τη λήξη της συζήτησης. Έφτασε η στιγμή να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Εφεξής,
μετά από αυτήν την ψηφοφορία, η οποία ευελπιστώ να οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα, το
Κοινοβούλιο θα έχει τοποθετηθεί με συγκεκριμένο τρόπο επί του θέματος της οικονομικής
διακυβέρνησης. Η θέση αυτή θα υπερασπίζεται το πνεύμα της Ένωσης: μεγαλύτερη διαφάνεια
και περισσότερη δημοσιότητα. Θα υπερασπίζεται την οικονομική διακυβέρνηση ως στόχο για
την ανάπτυξη και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη βελτίωση του μεταξύ
τους συντονισμού, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Εν ολίγοις, θα υποστηρίζει μια Ευρώπη ενισχυμένης αλληλεγγύης, ετοιμότητας και
αποτελεσματικότητας· μια Ευρώπη για όλους, με διαφορετικές φωνές μεν, οι οποίες όμως θα
είναι ενορχηστρωμένες· μια Ευρώπη με θέσεις του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του
Κοινοβουλίου. Η Ευρώπη της οικονομικής διακυβέρνησης δεν είναι η Ευρώπη των διμερών
συνόδων κορυφής: είναι η Ευρώπη των θεσμικών φωνών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της
δυνατότητας έκφρασης των πολιτών.
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Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ο κρίσιμος ρόλος του παρόντος Σώματος και των εθνικών
κοινοβουλίων σε αυτό το πεδίο. Πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένο όραμα για την αναγκαία
μακροοικονομική εποπτεία των κρατών μελών, πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένο όραμα ως
προς τον τρόπο εφαρμογής της στρατηγικής «ΕΕ 2020», και πρέπει να μεριμνήσουν ιδιαίτερα
για το θέμα της ενίσχυσης του συμφώνου Σταθερότητας και ανάπτυξης. Το Κοινοβούλιο έχει
διατυπώσει σειρά προτάσεων σε σχέση με τα υπόλοιπα όργανα.

Επομένως, έχουμε φτάσει στο σημείο –σταματώ εδώ, κύριε Πρόεδρε– το οποίο μας επιτρέπει να
συζητήσουμε τα θέματα που μας απασχολούν με δυναμισμό και ενότητα.

Olli Rehn,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να
ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές, την κ. Berès και τον κ. Feio, καθώς και τους αξιότιμους
βουλευτές για αυτήν την πολύ ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση.

Κατανοώ ότι ο αριθμός των παρεμβάσεων ανταποκρίνεται στη σπουδαιότητα των θεμάτων τα
οποία συζητούμε. Επιτρέψτε μου ορισμένα σχόλια, απαντήσεις και επισημάνσεις σχετικά με τη
συζήτηση και τις εκθέσεις, ξεκινώντας από το διεθνές προσκήνιο.

Στην παγκόσμια οικονομία, οι ανισορροπίες που υφίσταντο πριν από την κρίση επανεμφανίζονται,
και αυτό θέτει σε κίνδυνο τη βιώσιμη ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επομένως,
είναι επιβεβλημένο να μπορέσει η G20, πρώτα η υπουργική διάσκεψη αυτήν την εβδομάδα, και
έπειτα η συνάντηση κορυφής που θα διεξαχθεί σε δύο εβδομάδες, να επιτύχει τον αποτελεσματικό
συντονισμό της διεθνούς πολιτικής προκειμένου να αποκατασταθεί η παγκόσμια ανάπτυξη.

Όλες οι χώρες πρέπει να συμβάλουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας: στις χώρες με
πλεόνασμα, ενισχύοντας την εγχώρια ζήτηση, και στις χώρες με έλλειμμα, προωθώντας τη
μεγέθυνση των εξαγωγών. Το θέμα αυτό αφορά εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην παγκόσμια
οικονομία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται υπέρ ενός ισχυρού και σταθερού διεθνούς χρηματοοικονομικού
συστήματος, στο οποίο οι συναλλαγματικές ισοτιμίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα θεμελιώδη
μεγέθη της οικονομίας. Αυτό είναι αναγκαίο στοιχείο του στόχου της G20 για εξισορρόπηση
της παγκόσμιας ανάπτυξης με στόχο τη βιώσιμη ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Για τους ίδιους λόγους, επιβάλλεται να μεταρρυθμίσει και να ενισχύει η ΕΕ την εσωτερική της
οικονομική διακυβέρνηση. Οι εκθέσεις τις οποίες εκπόνησαν η κ. Berès και ο κ. Feio συνεισφέρουν
σημαντικά σε αυτήν την προσπάθεια, και οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής, όταν εγκριθούν,
θα αντιπροσωπεύουν ένα γιγαντιαίο άλμα προς την κατεύθυνση της πραγματικής και
αποτελεσματικής οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Τέθηκαν ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τις απόψεις της Επιτροπής για την επιβολή τελών και
φόρων επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Συζήτησα το θέμα αυτό με τον Πρόεδρο
κ. Barroso και κρίναμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε τη θέση μας, καθότι υπήρξαν επ’ αυτού
ορισμένες δηλώσεις οι οποίες έχουν δημιουργήσει σύγχυση.

Βρισκόμαστε εν μέσω ριζικής μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, ενώ
πρέπει παράλληλα να διατηρήσουμε την αναγκαία δυναμική στην G20. Η Επιτροπή έχει καταθέσει
πρόταση, καταρχάς, για ένα τέλος σταθερότητας ή ένα τραπεζικό τέλος που θα ενθαρρύνει και
θα ωθήσει τον ιδιωτικό τομέα, τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, να συμμετάσχει στο
κόστος το οποίο προκάλεσε η κρίση και να συμβάλει στην επίλυση μελλοντικών κρίσεων.

Αυτό έχει προταθεί προς συζήτηση και, σε ορισμένα κράτη μέλη, εφαρμόζεται ήδη.
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Δεύτερον, η Επιτροπή επιθυμεί να συμβάλει ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην κάλυψη του
κόστους της κρίσης και, προς τούτο, η ΕΕ –και η Επιτροπή– έχουν δεσμευθεί να προωθήσουν
την επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τρίτον, η Επιτροπή πρότεινε, εν τω μεταξύ, ως εναλλακτική επιλογή για την εξασφάλιση ιδίων
πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ότι θα μπορούσε ο χρηματοπιστωτικός τομέας να συνεισφέρει
με δίκαιο τρόπο σε επίπεδο ΕΕ, μέσω ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων.

Αυτή είναι η άποψή μας. Έχουμε προτείνει τη θέσπιση τραπεζικού τέλους, ή τέλους σταθερότητας·
έχουμε θίξει το ενδεχόμενο φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων ως πηγής
ιδίων πόρων· και, τρίτον, έχουμε εκφράσει τη δέσμευσή μας να ασκήσουμε πιέσεις για τη θέσπιση
φορολογίας επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην έκθεση του κ. Feio υπάρχει μια πρόταση περί σύστασης ευρωπαϊκού νομισματικού ταμείου.
Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της καθιέρωσης ενός μονίμου μηχανισμού πρόληψης και επίλυσης
κρίσεων, ο οποίος πρέπει να έχει δύο πλευρές, δύο στοιχεία, δύο συνιστώσες. Πρέπει να δίδεται
έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην επίλυση των κρίσεων, διότι είναι σκόπιμο να είμαστε
προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα.

Όσον αφορά την επίλυση των κρίσεων, δηλώσαμε ήδη με σαφήνεια τον Μάιο ότι η δημιουργία
ενός εύρωστου πλαισίου διαχείρισης κρίσεων στη ζώνη του ευρώ αποτελεί αναγκαιότητα, και η
Επιτροπή σκοπεύει, εν ευθέτω χρόνω, να καταθέσει προτάσεις για έναν μόνιμο μηχανισμό επίλυσης
κρίσεων.

Επισημάνθηκαν ορισμένες γενικές αρχές, ειδικότερα ότι η πρόληψη και επίλυση κρίσεων πρέπει
να συμβαδίζουν, και ότι κάθε απόφαση για παροχή οικονομικής ενίσχυσης πρέπει να υπόκειται
σε αυστηρούς όρους.

Ένας τέτοιος μόνιμος μηχανισμός πρέπει να ελαχιστοποιεί τον ηθικό κίνδυνο και να παρέχει
κίνητρα στα κράτη μέλη υπέρ της άσκησης υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, ενθαρρύνοντας
συγχρόνως τους επενδυτές να εφαρμόζουν υπεύθυνες πρακτικές δανεισμού.

Ο κ. Schmidt πρότεινε μι τροπολογία σχετικά με την προαιρετική συμμετοχή κρατών μελών που
δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ στο καθεστώς κυρώσεων. Γνωρίζετε ότι, σε πρώτο στάδιο,
προτείνουμε ένα καθεστώς για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ· σε ένα δεύτερο όμως στάδιο,
αυτό θα αφορά και τα 27 κράτη μέλη. Η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί και να εγκρίνει την τροπολογία
αυτή, η οποία αποβλέπει στη συμμετοχή των κρατών μελών που βρίσκονται εκτός της ευρωζώνης
στο καθεστώς κυρώσεων σε προαιρετική βάση.

Έχουμε σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ομάδας και επιτύχαμε
σύγκλιση με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης,
εστιάζοντας κυρίως στην αποτροπή και την προληπτική δράση, δίδοντας έμφαση στη βιωσιμότητα
του χρέους, και καταλήγοντας σε συμφωνία επί μίας μεθόδου αντιμετώπισης των
μακροοικονομικών ανισορροπιών και καθιέρωσης αποτελεσματικού μηχανισμού επιβολής.

Παρότι επετεύχθη σύγκλιση απόψεων υπέρ των προτάσεων της Επιτροπής στην επιχειρησιακή
ομάδα, η κανονική νομοθετική διαδικασία μόλις τώρα αρχίζει. Μέχρι στιγμής, είδαμε μόνον την
αρχή. Βρισκόμαστε ίσως στο τέλος της αρχής, όμως τώρα ξεκινά η πραγματική κανονική
νομοθετική διαδικασία, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης, καλείται όντως να
διαδραματίσει κρίσιμο και αποφασιστικό ρόλο.

Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας, καλούμε δε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να λάβουν
τις νομοθετικές αποφάσεις έως το καλοκαίρι του προσεχούς έτους, ούτως ώστε το νέο σύστημα
οικονομικής διακυβέρνησης να τεθεί σε ισχύ έως το προσεχές καλοκαίρι, το 2011, οπότε θα

20-10-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL46



πραγματοποιηθεί και ο επόμενος μεγάλος γύρος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των
μέτρων.

Πρόκειται ουσιαστικά για θέμα αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ενίσχυση
της οικονομικής διακυβέρνησης, και συμφωνώ απολύτως με την άποψή σας ότι η κοινοτική
μέθοδος είναι αυτή που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί ομαλά και να παράγει
αποτελέσματα.

Σας άκουσα πολύ προσεκτικά ως προς αυτό το θέμα. Εκτιμώ την αταλάντευτη προσήλωσή σας
στην κοινοτική μέθοδο, με προεξάρχουσες τις ομιλίες του κ. Daul, του κ. Schulz, του κ.
Verhofstadt και του κ. Cohn-Bendit, αν και δεν μπορώ να αγγίξω τα ίδια επίπεδα ρητορικής
καλλιέπειας με τη «συμφωνία της Deauville» ή τον «συμβιβασμό του καζίνου».

Εν πάση περιπτώσει, ας αποδείξουμε λοιπόν για μια ακόμα φορά, από κοινού, ότι η κοινοτική
μέθοδος μπορεί να προσφέρει πρακτικά αποτελέσματα, και τώρα πρέπει όντως να προσφέρει
τέτοια αποτελέσματα, ήτοι το νέο σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης, και ας συμπληρώσουμε
κατά τον τρόπο αυτόν την ισχυρή νομισματική ένωση με μια ισχυρή και αποτελεσματική
οικονομική ένωση, με στόχο τη δημιουργία πραγματικής και ολοκληρωμένης οικονομικής και
νομισματικής ένωσης.

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι
σύντομος, και θα ευχαριστήσω καταρχάς τους δύο εισηγητές, την κ. Berès και τον κ. Feio, εξ
ονόματος του Συμβουλίου. Είναι εκφραστές της συμμετοχής του Κοινοβουλίου στη συζήτηση
αυτού του πολύ σημαντικού θεματικού τομέα. Θα ήθελα επίσης να σας απευθύνω έκκληση να
αναλύσετε χωρίς καθυστέρηση πρωτοβουλίες σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση
–πρωτοβουλίες της Επιτροπής που θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε την ευρωπαϊκή
οικονομική διακυβέρνηση– και, ειδικότερα, σχετικά με την αρχή της συναπόφασης.

Θεωρώ ότι το Συμβούλιο είναι στη διάθεση του Κοινοβουλίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή
η επίτευξη ουσιαστικής προόδου ως προς την εφαρμογή αυτών των προτάσεων.

Πρόεδρος.   – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Paolo Bartolozzi (PPE),    γραπτώς. – (IT) Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για τη
σημαντική συμβολή αυτών των προσπαθειών στη χάραξη μιας σειράς μέτρων τα οποία πρέπει
να ληφθούν για την έξοδο από την παρούσα κρίση και την αποτροπή περαιτέρω κρίσεων.

Δεδομένου ότι τα όρια του συστήματος αυτορρύθμισης υπογραμμίστηκαν σε ανησυχητικό
βαθμό από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, καθίσταται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη
να επιλέξουμε ένα παγκόσμιο σύστημα ελέγχου. Η παρούσα φάση οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής αστάθειας, η σοβαρότερη εδώ και δεκαετίες, οδήγησε σε κρίση απασχόλησης
και κοινωνική κρίση τέτοιας έκτασης, ώστε να απαιτείται αποφασιστική δράση για την εξάλειψη
των αρνητικών της συνεπειών και τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά τις ευκαιρίες που
δημιουργούνται σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Η κρίση των τελευταίων ετών δοκίμασε σκληρά τις περισσότερες προηγμένες οικονομίες. Η
ανάκαμψη παραμένει αργή για ορισμένες χώρες ακόμα και σήμερα, και η συνεχιζόμενη αστάθεια
των χρηματοπιστωτικών αγορών αναδεικνύει την ανάγκη για παγκόσμιο συντονισμό και επιλογή
κατάλληλων οικονομικών και βιομηχανικών στρατηγικών σε κεντρικές πτυχές της προσπάθειας
καταπολέμησης της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η διεθνής εποπτεία πρέπει, στην πράξη, να
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προαγάγει τη σταθεροποίηση των εύρωστων χρηματοπιστωτικών αγορών και να συντηρήσει την
τρέχουσα πορεία ανάκαμψης, διασφαλίζοντας τη δυναμική ανάπτυξη των επιπέδων ζήτησης και
απασχόλησης.

Elena Băsescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η τρέχουσα οικονομική κρίση αποδεικνύει ότι το
πρότυπο οικονομικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει επί του παρόντος η ΕΕ δεν λειτούργησε
αρκετά αποτελεσματικά, οπότε δεν κατέστη δυνατή η πλήρης σύγκλιση μεταξύ των κρατών
μελών. Η κατάσταση αυτή απαιτεί βελτίωση του οικονομικού πλαισίου και σχεδιασμό φιλόδοξων
μέσων εποπτείας, τα οποία θα καθοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια και θα είναι καλύτερα
στοχευμένα. Έχει ζωτική σημασία να τηρούν τα κράτη μέλη τους κανονισμούς και τις αποφάσεις
που καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως δε όσον αφορά το σύμφωνο σταθερότητας και
ανάπτυξης. Με αυτό το σκεπτικό, επικροτώ την πρωτοβουλία του κ. Feio, η οποία σκοπό έχει
να ενθαρρύνει τέτοιες παρεμβάσεις για τον σχεδιασμό περισσότερων ελέγχων και τη στενότερη
παρακολούθηση των τάσεων του δημοσίου χρέους και των δημοσίων εσόδων.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να προσθέσω ότι η ρουμανική κυβέρνηση ενέκρινε προσφάτως τη
φορολογική δημοσιονομική στρατηγική της για την περίοδο 2011-2013, η οποία περιλαμβάνει
τα μέτρα που απαιτούνται για την κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος, ούτως ώστε να
διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 3% και να διατηρηθεί το χρέος σε ποσοστό κάτω του 60%.
Αυτή η διαδικασία μεταρρύθμισης θα δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες για την οικονομική
ανάκαμψη.

Dominique Baudis (PPE),    γραπτώς. – (FR) Η χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική
κρίση μαίνεται ήδη επί δύο χρόνια. Έχει οδηγήσει σε ποσοστό ανεργίας που υπερβαίνει το 10%
στην ΕΕ και δημιουργεί κίνδυνο νέας ύφεσης. Πρόκειται για μια κρίση την οποία αδυνατούμε
να περιορίσουμε αποτελεσματικά.

Η επόμενη σύνοδος κορυφής της G20 θα διεξαχθεί στις 11 και 12 Νοεμβρίου στη Σεούλ, υπό
την προεδρία της Γαλλίας. Η καθιέρωση της G20 ήταν πνευματικό τέκνο του προέδρου Sarkozy,
ο οποίος πιστεύει ότι, στην εποχή μας, η παγκόσμια οικονομία δεν ρυθμίζεται πλέον από τους
8, αλλά και από το σύνολο των μεγάλων αναπτυσσόμενων χωρών. Αυτό το πλαίσιο επιτρέπει
την ανάπτυξη φιλόδοξης προσέγγισης με μακροπρόθεσμο όραμα. Αυτή η κρίση απαιτεί από
εμάς πραγματική οικονομική διακυβέρνηση, κανόνες περιορισμού του κοινωνικού ντάμπινγκ
σε αναπτυσσόμενες χώρες, ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και μεταρρύθμιση του
διεθνούς νομισματικού συστήματος. Για να επιτευχθούν όλα αυτά, η Ευρώπη πρέπει να γνωρίζει
να εκφράζεται με ενιαία, ισχυρή και αποφασιστική φωνή.

Ivo Belet (PPE),    γραπτώς. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ένα από τα πλέον αξιοπρόσεκτα στοιχεία
αυτών των συστάσεων είναι η φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ένα τέτοιο
μέτρο θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε δύο στόχους ταυτόχρονα: συνιστά αποτελεσματικό
μέσο κατά της κερδοσκοπίας, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα θα μας επιτρέψουν να καλύψουμε τα
κυβερνητικά ελλείμματα και να χρηματοδοτήσουμε επείγοντα κοινωνικά εγχειρήματα (περιβάλλον,
αναπτυξιακή βοήθεια, έργα υποδομών κ.ο.κ.). Το Κοινοβούλιο έχει ξεκαθαρίσει πλέον ότι εδώ,
στην Ευρώπη, πρέπει να επιμείνουμε σε αυτά τα μέτρα, ακόμα και αν ο υπόλοιπος κόσμος μπορεί,
προς το παρόν, να διστάζει λόγω ατολμίας. Το επόμενο βήμα είναι να διενεργήσει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μελέτη σκοπιμότητας. Αυτό που αποφασίσαμε σήμερα είναι μια συγκεκριμένη
παρέμβαση και αντίδραση απέναντι στην οικονομική κρίση. Στέλνουμε επίσης στους ευρωπαίους
πολίτες το σαφές μήνυμα ότι διδαχθήκαμε από όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τα
τελευταία χρόνια και ότι αντιμετωπίζουμε την κρίση, προκειμένου να καταστήσουμε την Ευρώπη
ισχυρότερη, κυρίως προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών.
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George Sabin Cutaş (S&D),    γραπτώς. – (RO) Οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί που υφίσταντο
πριν από την οικονομική και νομισματική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες
Πολιτείες χαρακτηρίζονταν από έλλειψη συνεκτικότητας και στηρίζονταν σε συντριπτικό βαθμό
σε αποσπασματικές μακροοικονομικές αναλύσεις. Λόγω της έλλειψης συνεκτικότητας σε
παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τη συγκεκριμένη ρυθμιστική αρχιτεκτονική, οι χώρες αντέδρασαν
αυτοσχεδιάζοντας. Δεν μπόρεσαν να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι, στην εποχή της
παγκοσμιοποίησης, οι νομισματικές πολιτικές που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο έχουν σημαντικό
αντίκτυπο σε άλλες οικονομίες. Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου
και των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών εποπτικών αρχών ενισχύει τη χρηματοπιστωτική εποπτεία
εντός της ΕΕ. Εντούτοις, εξακολουθούν να εφαρμόζονται ανεπαρκείς κανονισμοί σε διεθνές
επίπεδο για τη διαχείριση κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η ΕΕ πρέπει να υπογραμμίσει
στη σύνοδο κορυφής της G20 τον Νοέμβριο ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα εποπτικό
και ρυθμιστικό σύστημα, η λειτουργία του οποίου θα περιλαμβάνει την υποχρεωτική καταχώρηση
των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και μέσων. Έχουμε ευθύνη για την οικονομία και πρέπει
πάνω από όλα να είμαστε ισχυροί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν θέλουμε να είμαστε σε
θέση να ασκούμε ηγετικό ρόλο διεθνώς.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η ΕΕ και οι ηγέτες της πρέπει να αναγνωρίσουν
άπαξ διά παντός ότι η σοβαρή κρίση την οποία διανύουμε δεν προήλθε από τις ΗΠΑ! Πρόκειται
για συστημική κρίση η οποία οφείλεται στον καπιταλισμό στο παρόν στάδιο της εξέλιξής του –
τον νεοφιλελευθερισμό. Ως εκ τούτου, η κρίση στην ΕΕ απορρέει από τα ίδια τα θεμέλια της ΕΕ,
καθώς ένα από τα βασικά προστάγματά της είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Έναντι των ολέθριων
αποτελεσμάτων των πολιτικών αυτών, οι δυνάμεις που καθόρισαν ουσιαστικά τον προσανατολισμό
της ΕΕ εμφανίζονται ανησυχητικά αλαζονικές και επιθετικές, προσπαθώντας να επιβάλουν
απαράδεκτα «πισωγυρίσματα» στην πρόοδο που είχε έως σήμερα σημειωθεί, κυρίως για τους
εργαζόμενους και τους πολίτες των πιο ευάλωτων χωρών, μέσω μιας ανεπίτρεπτης επίθεσης κατά
της κυριαρχίας τους. Αυτό είναι το νόημα της κοινής δήλωσης που αποφάσισαν να κοινοποιήσουν
η Γερμανία και η Γαλλία στη Deauville πριν από τη σύνοδο της G20 και του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου. Φαίνεται να αγνοούν το γεγονός ότι η εμμονή στην πορεία που μας οδήγησε στο
σημείο που βρισκόμαστε σήμερα μόνο σε δυσμενή αποτελέσματα μπορεί να οδηγήσει. Αυτό
είναι το μήνυμα που αντηχεί σε όλη την Ευρώπη στις διαδηλώσεις των εργαζομένων και των
πολιτών. Είναι καιρός λοιπόν να τους ακούσουν! Η πραγματική λύση στην κρίση είναι να δοθεί
αξία στην εργασία και να κατανεμηθεί δικαιότερα το εισόδημα, ιδίως μέσω της φορολογίας,
ωφελώντας έτσι την εργασία, και όχι το κεφάλαιο.

Louis Grech (S&D),    γραπτώς. – (EN) Βρισκόμαστε στο μέσο μιας κρίσης η οποία έβλαψε,
σε μεγάλο βαθμό, τον χρηματοπιστωτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα και επηρέασε αρνητικά
τη διαδικασία ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Η κοινή αγορά είναι ενδεχομένως ο
αναγκαίος καταλύτης για τη δρομολόγηση της ουσιαστικής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής
ανάκαμψης της Ευρώπης και της αποκατάστασης της απαιτούμενης εμπιστοσύνης μεταξύ των
πολιτών. Η κρίση, αυτή καθαυτήν, μπορεί να χρησιμεύσει ως ευκαιρία για την εφαρμογή μέτρων
τα οποία θα τονώσουν την οικονομική μεγέθυνση, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική
πρόοδο στην Ευρώπη, τοποθετώντας τους πολίτες στον πυρήνα της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Υποστηρίζω τη συνεπή προσπάθεια του εισηγητή να παρουσιάσει σαφείς συστάσεις για την έξοδο
από την κρίση: προώθηση συγκεκριμένων μέτρων και πρωτοβουλιών που εστιάζονται στη
σπουδαιότητα της εσωτερικής αγοράς, στην απασχόληση και στον ρόλο των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Επιπλέον, πρέπει να υιοθετηθεί νέα ολιστική και περιεκτική προσέγγιση, σύμφωνα
με την οποία οι στόχοι των πολιτών, ιδίως όσοι σχετίζονται με τους προβληματισμούς τους ως
προς τα ζητήματα της οικονομίας, της κοινωνίας, της υγείας και του περιβάλλοντος, θα
ενσωματωθούν πλήρως στους μηχανισμούς λειτουργίας της οικονομίας. Χρειαζόμαστε ένα νέο
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πρότυπο πολιτικής σκέψης, το οποίο θα αντιμετωπίζει τον ευρωπαίο πολίτη ως την κύρια πολιτική
μεταβλητή για τον καθορισμό και τη χάραξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η οικονομική ανάκαμψη βρίσκεται σε
εξέλιξη στην Ευρώπη. Εντούτοις, το κλίμα παραμένει αβέβαιο. Η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη
εξακολουθεί να είναι εύθραυστη, ενώ οι ρυθμοί της διαδικασίας ποικίλλουν από χώρα σε χώρα.
Βασική μας προτεραιότητα παραμένει η δημιουργία σταθερής βάσης, η οποία θα προαγάγει με
συστηματικό τρόπο τη βιώσιμη, ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση. Προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει
να διαμορφώσουμε ένα σύστημα το οποίο θα στηρίζει συγχρόνως την αντιμετώπιση της κρίσης,
την πρόληψη και τη μεσομακροπρόθεσμη συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελεί
ισχυρό εταίρο, να μπορεί όχι μόνον να αξιοποιεί την πείρα της υπέρ της οικονομικής και πολιτικής
ολοκλήρωσης, αλλά και να συνεισφέρει σημαντικά στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση.
Πρέπει να χαράξουμε αξιόπιστες και βιώσιμες οικονομικές πολιτικές σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα
και να συντονίσουμε μια μακροοικονομική πολιτική, η οποία θα στηρίζεται σε ένα πλαίσιο
βιώσιμης, ισόρροπης ανάπτυξης, και η οποία θα καταρτιστεί από την G20. Η στρατηγική για
τις οικονομικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: σχέδιο δράσης για τη
χρήση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ως μέσο ενίσχυσης της οικονομικής μεγέθυνσης και
της απασχόλησης, ολοκληρωμένη δημοσιονομική μεταρρύθμιση και ενισχυμένη οικονομική
διακυβέρνηση στην ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ. Πρέπει να εγκριθεί στρατηγική της G20 για την
ανάπτυξη, η οποία θα προβλέπει πολυετές σχέδιο δράσης για την προαγωγή της οικονομικής
μεγέθυνσης και της ευελιξίας των αναπτυσσόμενων χωρών.

Alexander Mirsky (S&D),    γραπτώς. – (LV) Στο πλαίσιο της διαμορφωθείσας κατάστασης,
εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να καταλήξουμε σε διάγνωση και να εντοπίσουμε
τα αίτια που μας οδήγησαν στην κρίση. Οι πολίτες σε διάφορα κράτη της ΕΕ έχουν βιώσει τις
συνέπειες της κρίσης με διαφορετικούς τρόπους. Επιβάλλεται να επισημάνουμε τα σφάλματα,
τις άστοχες πρακτικές και τις αντιεπαγγελματικές συμπεριφορές των εθνικών κυβερνήσεων,
προκειμένου να αποτρέψουμε στο μέλλον την επιδείνωση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται
σήμερα οι πολίτες τους. Η κυβέρνηση της Λεττονίας, παραδείγματος χάριν, έχει ήδη δανειστεί
ποσό διπλάσιο του ετησίου προϋπολογισμού της από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Καθημερινώς, η λεττονική κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα σχετικά με το φορολογικό σύστημα και
τη δημοσιονομική πολιτική εν γένει τα οποία θέτουν τον λαό σε μειονεκτική θέση και οδηγούν
σε ρευστοποιήσεις επιχειρήσεων και σε έξοδο λεττονών επιχειρηματιών από τη χώρα. Η λεττονική
κυβέρνηση προσπαθεί διαρκώς να τροποποιήσει τη νομοθεσία που διέπει το συνταξιοδοτικό
σύστημα με σκοπό τη μείωση των συντάξεων. Αυτό προκαλεί κοινωνική έκρηξη και γενικό
αίσθημα αδικίας. Πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στις εθνικές κυβερνήσεις,
υπογραμμίζοντάς τους ότι η μείωση των κοινωνικών παροχών και των συντάξεων σε περίοδο
κρίσης συνιστά έγκλημα κατά του πληθυσμού. Είμαι πεπεισμένος ότι τα απροστάτευτα και ενδεή
στρώματα της κοινωνίας δεν πρέπει να υποστούν τις συνέπειες των σφαλμάτων που έχουν
διαπράξει οι κυβερνήσεις.

Sławomir Witold Nitras (PPE),    γραπτώς. – (PL) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Feio για
την εκπόνηση του σχεδίου έκθεσης. Έχω την εντύπωση ότι επιστρέφουμε μάλλον γρήγορα στις
συνήθεις πρακτικές μας, εάν λάβουμε υπόψη τους κινδύνους που απειλούν την Ευρώπη. Δεν
λαμβάνουμε επαρκώς υπόψη τις προειδοποιητικές ενδείξεις των χρηματοπιστωτικών αγορών, ή
ανθρώπων όπως ο πρόεδρος Trichet, ο οποίος χαρακτήρισε μάλιστα την πρόταση της Επιτροπής
θετικό, αλλά ανεπαρκές βήμα προς την κατεύθυνση της αυστηρότερης εφαρμογής του συμφώνου
σταθερότητας και ανάπτυξης. Ο ρόλος μας σήμερα, ως Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι να
προασπίσουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι των κυβερνήσεων των κρατών
μελών, οι οποίες, προφανώς, δεν έχουν διδαχθεί τίποτα από την κρίση.
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Αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε τηρήσει όπως όφειλε τις διατάξεις του συμφώνου, η έκταση
της κρίσης των ευρωπαϊκών δημοσίων οικονομικών θα ήταν σαφώς πιο περιορισμένη. Αν
επιτρέψουμε σήμερα στις κυβερνήσεις, ειδικότερα δε στις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της
Γαλλίας, να αποδυναμώσουν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κρίση θα βαθύνει, και
θα καταλήξουμε να αναρωτιόμαστε αν το όλο εγχείρημα του κοινού νομίσματος έχει ουσιαστική
αξία στην παρούσα του μορφή, και κατά πόσον ήταν αναπόφευκτη η αποτυχία του εγχειρήματος
του ευρώ. Το Κοινοβούλιο φέρει τεράστια ευθύνη. Πρέπει να προασπίσουμε το ευρώ, και να
αντιταχθούμε σε κάθε μορφής βραχυπρόθεσμες πολιτικές σκοπιμότητες. Πρέπει να υποχρεώσουμε
όλα τα κράτη μέλη να ασκούν υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές, όσο οδυνηρό και αν είναι
αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η λέξη «κρίση» προέρχεται από την ελληνική λέξη
«κρίνω» που κατά κυριολεξία σημαίνει «αποφασίζω», «επιλέγω». Κατά συνέπεια, χαρακτηρίζει μια
χρονική στιγμή η οποία χωρίζει ένα στάδιο από κάποιο άλλο. Πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα
μας παραπέρα και να εξετάσουμε το παρελθόν, προκειμένου να υλοποιήσουμε τις διαρθρωτικές
αλλαγές οι οποίες θα καταστήσουν πιο ανταγωνιστικές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας και
θα τους επιτρέψουν να αντεπεξέλθουν στις εντονότερες πιέσεις που ασκούνται στην εποχή της
παγκοσμιοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να εγγυηθούμε την απασχόληση ικανοποιητικού ποσοστού των
πλέον ευάλωτων στρωμάτων του εργατικού μας δυναμικού και των οικογενειών τους. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μορφή οικονομικής διακυβέρνησης, η οποία θα διασφαλίσει
τη σταθερότητα και την ευρωστία των εθνικών δημοσίων οικονομικών. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε
να επαναληφθεί στο μέλλον χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση παρόμοια με αυτή που
βιώνουμε σήμερα. Η νέα οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη
μόνον το επίπεδο του κυβερνητικού χρέους, αλλά και τη βιωσιμότητά του σε μεσομακροπρόθεσμο
ορίζοντα. Το ιδιωτικό χρέος και η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι
εξίσου σημαντικά με το κυβερνητικό χρέος, αυτό καθαυτό, για τη σταθερότητα των δημοσίων
οικονομικών. Πράγματι, χώρες οι οποίες ήλεγχαν το κυβερνητικό χρέος έχουν περιέλθει σε
κατάσταση βαθιάς κρίσης, εξαιτίας ακριβώς του σημαντικού χρέους που βαρύνει νοικοκυριά
και επιχειρήσεις, ενώ χώρες με υψηλό κυβερνητικό χρέος έχουν αντεπεξέλθει ικανοποιητικά.

Richard Seeber (PPE),    γραπτώς. – (DE) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση
αποκάλυψε με πολύ έντονο τρόπο τις ελλείψεις και τις αδυναμίες των υφιστάμενων μέσων και
μεθόδων συντονισμού της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής. Στο παρελθόν, ορισμένα
κράτη μέλη, ιδίως η Γαλλία και η Γερμανία, εμφανίζονταν πολύ διστακτικά απέναντι στη θέσπιση
αυστηρότερων κανόνων. Η έξοδος από την οικονομική κρίση αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες
προκλήσεις που μας έχουν παρουσιαστεί, έναντι της οποίας υπάρχουν μόνον ευρωπαϊκές, και
όχι εθνικές, λύσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους μηχανισμούς κυρώσεων, την εφαρμογή των οποίων
εξακολουθούν να εμποδίζουν ορισμένα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της
εσωτερικής χρηματοπιστωτικής αγοράς, ωστόσο, είναι καιρός να ενισχύσουμε τη νομισματική
ένωση και, συγχρόνως, να μειώσουμε, ιδίως, το δημόσιο χρέος, ούτως ώστε να προστατεύουμε
το μέλλον του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα εθνικά κοινοβούλια, ειδικότερα, πρέπει να
συμμετάσχουν εντατικότερα σε αυτήν τη διαδικασία, προκειμένου να αποκτήσει ευρωπαϊκή
διάσταση ο διάλογος στα κράτη μέλη. Μόνον τότε θα είναι δυνατή η εξεύρεση ευρωπαϊκής λύσης
για την υπέρβαση της κρίσης και την πραγμάτωση εύρωστης, ισχυρής οικονομικής ένωσης.

Jutta Steinruck (S&D),    γραπτώς. – (DE) Αφότου εκδηλώθηκε η χρηματοπιστωτική κρίση
του 2008, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της G20 συνεδριάζουν σε τακτική εξαμηνιαία
βάση για να συζητήσουν τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα και να προωθήσουν τη
συνεργασία με στόχο την επίτευξη σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας
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προς όφελος όλων. Εντούτοις, εκτιμώ ότι, για να βρεθεί βιώσιμη και πρόσφορη λύση στα
χρηματοπιστωτικά, οικονομικά ή κοινωνικά προβλήματα τα οποία προκαλεί η κρίση, χρειαζόμαστε
ευρύτερη προσέγγιση και πιο ισορροπημένη αξιολόγηση αυτών των προβλημάτων. Οι υπουργοί
Οικονομικών των κρατών μελών δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν την κατάσταση στην αγορά
εργασίας και να σχεδιάσουν λύσεις για τα πιεστικά προβλήματα της πολιτικής για την απασχόληση
και της κοινωνικής πολιτικής οι οποίες θα λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ανάγκες των
εργαζομένων ή του πληθυσμού εν γένει. Ως εκ τούτου, προτείνω να διεξάγονται τακτικές
διασκέψεις των υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της G20. Επιπλέον, καλώ
την ΕΕ και τα κράτη μέλη που είναι επίσης μέλη της G20 να επεξεργαστούν περαιτέρω αυτήν
την ιδέα και να συνεργαστούν στενότερα μεταξύ τους στους τομείς της απασχόλησης και της
κοινωνικής πολιτικής, επιδιώκοντας πιο ισόρροπη προσέγγιση σε επίπεδο συνόδου κορυφής.
Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε στον ανταγωνισμό να υπονομεύει την προστασία των
δικαιωμάτων των εργαζομένων. Πρέπει να επιβάλουμε την εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων,
όχι μόνον υπέρ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και υπέρ των πολιτών των υπολοίπων
χωρών του κόσμου.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η ΕΕ, με τα 500 εκατομμύρια των πολιτών
της, που αντιστοιχούν στο 7% του πληθυσμού του πλανήτη, παράγει το 30% του παγκοσμίου
ΑΕγχΠ. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, η ΕΕ κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα
17,3 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2010. Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η ΕΕ
παρουσίασε τις υψηλότερες αυξήσεις των εξαγωγών της προς τη Βραζιλία (+57%), την Κίνα
(+41%) και την Τουρκία (+38%), ενώ οι υψηλότερες αυξήσεις των εισαγωγών της αφορούσαν
τη Ρωσία (+43%), την Κίνα και την Ινδία (αμφότερες +25%).

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «ΕΕ 2020», η ΕΕ πρέπει να μειώσει την ενεργειακή
της εξάρτηση από τους παραδοσιακούς της προμηθευτές. Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος
έτους, το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ των 27 στον ενεργειακό τομέα αυξήθηκε κατά 34,3 δισ.
ευρώ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται
οικολογικά αποδοτική βιομηχανική πολιτική, η οποία θα εγγυάται τη σύνδεση μεταξύ δυναμικού
καινοτομίας και μονάδων παραγωγής της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία θέσεων εργασίας
σε ολόκληρη την ΕΕ και στη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς της.

Για τον λόγο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξή
του, κατά τη σύνοδο της 28ης και 29ης Οκτωβρίου, τη μελλοντική βιομηχανική πολιτική και
την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, καθώς και προτάσεις ως προς τους τρόπους μείωσης του
αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής και των δημογραφικών μεταβολών.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. JERZY BUZEK
Προέδρου

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Χθες, στο Łódź της Πολωνίας, ένας εργαζόμενος σε
τοπικό γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δολοφονήθηκε εν ώρα εργασίας. Ήταν ο βοηθός
μου, Marek Rosiak. Τα λόγια του δολοφόνου κατά τη στιγμή της διάπραξης του εγκλήματος
δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι κίνητρό του ήταν το μίσος για το Κόμμα του
Νόμου και της Δικαιοσύνης, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Πολωνία. Η
εκστρατεία μίσους που διεξάγεται εδώ και καιρό κατά του εν λόγω κόμματος κατέληξε σε αυτήν
την τραγωδία. Εκτός από το έγκλημα, αυτό καθαυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει
συγχρόνως να καταδικάσει και το μίσος και τη βία, στοιχεία τα οποία δεν έχουν θέση στην
ευρωπαϊκή πολιτική και την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, σας καλώ να τηρήσουμε
ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Marek Rosiak, ενός άνδρα που έχασε τη ζωή του ενώ εργαζόταν
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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(Το Σώμα, όρθιο, τηρεί ενός λεπτού σιγή)

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, μόλις αποδείξαμε πόσο αξιοπρεπές μπορεί
να είναι το Κοινοβούλιό μας. Εντούτοις, εισερχόμενη μόλις τώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων,
παρενοχλήθηκα πρωτίστως από ανθρώπους που πιστεύουν ότι οφείλουμε να υπογράψουμε
ορισμένα ψηφίσματα, και στη συνέχεια περικυκλώθηκα από μπαλόνια μέσω των οποίων
προωθούνταν ορισμένες τροπολογίες. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι οι συμπεριφορές αυτές βλάπτουν
το κύρος του Κοινοβουλίου, και σας παρακαλώ να εξετάσετε πολύ προσεκτικά το θέμα και να
σκεφτείτε πώς θα μπορέσουμε να διατηρούμε ελεύθερους τους διαδρόμους.

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να αποφανθείτε επί του θέματος.
Βλέπουμε να επιδεικνύονται στην Αίθουσα μπαλόνια. Μπορείτε να αποφανθείτε για το αν
επιτρέπονται ή όχι οι ενέργειες αυτές. Εάν δεν επιτρέπονται, μπορούμε να ζητήσουμε την
απομάκρυνσή τους; Εάν επιτρέπονται, οι συνάδελφοί μου και εγώ έχουμε κάποια ιδιαίτερα
καλαίσθητα μπαλόνια του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου σε βυσσινί και
κίτρινο χρώμα, τα οποία θα θέλαμε να φέρουμε μαζί μας στην επόμενη συνεδρίαση.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος.   – Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα θα ψηφίσουμε σχετικά με αυτό το πολύ σημαντικό
ζήτημα, το οποίο συνδέεται με τη σημερινή διαμαρτυρία σας στο παρόν Σώμα. Σας παρακαλώ
να αναβάλετε αυτήν τη διαμαρτυρία έως την ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί περίπου σε 40
λεπτά. Σας παρακαλώ να συμμορφωθείτε. Θα είναι μια μικρή χειρονομία που μας αφορά όλους.
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ μαζί σας, σας παρακαλώ όμως να μην διαμαρτύρεστε με αυτόν
τον τρόπο στην αίθουσα συνεδριάσεων.

(Χειροκροτήματα)

4. Ώρα των ψηφοφοριών

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. συνοπτικά πρακτικά)

4.1. Αναθεώρηση της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (A7-0279/2010, Paulo Rangel) (ψηφοφορία)

4.2. Προσαρμογή του Κανονισμού του Κοινοβουλίου στην αναθεωρημένη συμφωνία
πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής
(A7-0278/2010, Paulo Rangel) (ψηφοφορία)

Πρόεδρος.   – Θα ήθελα να επισημάνω ότι το κείμενο αυτό είναι καρπός των μακρών
διαπραγματεύσεών μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον
εισηγητή, κ. Rangel, καθώς και τον κ. Lehne, οι οποίοι διαπραγματεύθηκαν εξ ονόματός μας
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Swoboda, η κ. Wallis, η κ. Harms, η κ. Roth-Berendt και ο
κ. Rangel συμμετείχαν επίσης σε αυτήν την προσπάθεια, και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω
θερμά για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ επίσης τον Πρόεδρο κ. Barroso
και τον Αντιπρόεδρο κ. Šefčovič. Υπήρξαμε ειλικρινείς μεταξύ μας. Το αποτέλεσμα είναι πολύ
ικανοποιητικό, και συγχαίρω για αυτό και τις δύο πλευρές. Ευελπιστώ να συνεχίσουμε να
συνεργαζόμαστε εξίσου καλά και στο μέλλον.
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4.3. Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
(A7-0263/2010, Ingeborg Gräßle) (ψηφοφορία)

4.4. Τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό
προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (A7-0288/2010, Bernhard Rapkay) (ψηφοφορία)

4.5. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010 : Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
και Συμβούλιο - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή - Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης (A7-0283/2010, Roberto Gualtieri) (ψηφοφορία)

Πρόεδρος.   – Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε τη νομοθετική διαδικασία για την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το πλήθος των ανθρώπων
που παρίστανται αυτήν τη στιγμή στην Αίθουσα, τους βουλευτές του ΕΚ, για το ιδιαίτερα δύσκολο
και σύνθετο έργο που επιτέλεσαν. Οι πρόεδροι πολλών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
διαδραμάτισαν ηγετικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια. Ευχαριστώ λοιπόν τους εν λόγω
προέδρους για το αξιόλογο έργο τους, θα ήθελα όμως να απευθύνω επίσης ιδιαίτερες ευχαριστίες
σε ορισμένους ανθρώπους που εκπροσώπησαν το Σώμα ως διαπραγματευτές ή εισηγητές, και
να τους αναφέρω ονομαστικά από αυτό το βήμα. Τα ονόματά τους είναι: Elmar Brok, Guy
Verhofstadt, Roberto Gualtieri, Ingeborg Grässle, Crescenzio Rivellini και Bernhard Rapkay,
καθώς και οι βουλευτές του ΕΚ που επεξεργάστηκαν τον προϋπολογισμό: László Surján και
Sidonia Jędrzejewska.

Αναφέρθηκα σε αυτούς τους συναδέλφους ονομαστικά, επειδή κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες
προκειμένου να εξασφαλιστεί εποικοδομητική συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης. Πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία θα είναι χρήσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαίρω
λοιπόν όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν· οφείλουμε όμως να συγχαρούμε ιδιαίτερα τη λαίδη
Ashton και όσους διαπραγματεύτηκαν στο πλευρό της, και να συγχαρούμε το Συμβούλιο για
το αποτέλεσμα. Μαζί μας βρίσκεται επίσης ο πρέσβης κ. Christoffersen, ο οποίος μετείχε επίσης
στις διαπραγματεύσεις. Χειροκρότημα, παρακαλώ.

(Χειροκροτήματα)

Έχω μια ανθοδέσμη για τη λαίδη Ashton, όμως απουσιάζει. Ως είθισται, οι κυρίες πρέπει να μας
κάνουν να περιμένουμε! Ήταν αναπάντεχο για εμένα, αλλά πρέπει να είμαστε πάντα
προετοιμασμένοι – ως άνδρες, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα!

(Χειροκροτήματα)

5. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομιλία του Jerzy Buzek, Προέδρου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, με αφορμή τη συμπλήρωση του μέσου της θητείας του

Πρόεδρος.   – Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω προετοιμάσει μια σύντομη ομιλία, όπως σας
είχα υποσχεθεί προ ενός έτους.

Βρισκόμαστε στο μέσο της Προεδρίας μου. Εξαρχής, είχα υποσχεθεί ότι θα σας τηρώ ενήμερους
για τις δραστηριότητές μου.

Ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσωπώ όλες και όλους εσάς. Όπου και αν
βρεθώ, ό,τι και αν κάνω, αισθάνομαι πάντα την τιμή και την ευθύνη που απορρέουν από την
υποχρέωσή μου να ενεργώ εξ ονόματος αυτού του επιφανούς Σώματος.
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Ωστόσο. η παρούσα ομιλία δεν αφορά εμένα: η ομιλία αυτή αφορά εσάς και τις δραστηριότητές
σας. Αφορά όλες και όλους μας, τα όσα έχουμε επιτύχει από κοινού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
τους τελευταίους 15 μήνες, και τα όσα έπονται.

Κυρίες και κύριοι, καταρχάς, το θέμα της κρίσης. Οι πολίτες μας περιμένουν πρωτίστως από
εμάς τους πολιτικούς να υπερβούμε την κρίση: να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό, πολύ περισσότερο μάλιστα κατά το τρέχον έτος. Η κρίση δεν ξεκίνησε στην Ευρώπη,
όμως εδώ, στην Ευρώπη, πρέπει να ξεπεραστεί. Το Σώμα έχει ζητήσει φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Πρωτίστως, όμως, υιοθετήσαμε καίριες
δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις όπως τη δέσμη μέτρων χρηματοπιστωτικής εποπτείας,
κανονισμούς που περιορίζουν τις πριμοδοτήσεις των τραπεζιτών, καθώς και σχετικά με τις
απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Κατά τον τρόπο αυτόν, θέσαμε τα θεμέλια
του οικοδομήματος που θα προστατεύει τους πολίτες μας από μελλοντικές κρίσεις.

Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε περισσότερα: πρέπει να ολοκληρώσουμε περαιτέρω τις ευρωπαϊκές
μας αγορές, διότι με τον τρόπο αυτόν θα διασφαλιστεί η οικονομική μεγέθυνση και η μείωση
των τιμών. Η έκθεση του καθηγητή Monti πρέπει να γίνει νόμος. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικά
τμήματα της έκθεσης προήλθαν από δικές σας πρωτοβουλίες – από πρωτοβουλίες των βουλευτών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των επιτροπών μας.

Όταν εκπροσώπησα το Σώμα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επεσήμανα ότι πρέπει να
είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες όσον αφορά την ανάγκη να «σφίξουμε το ζωνάρι μας»
σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, την ανάγκη να εργαζόμαστε περισσότερο και να
συνταξιοδοτούμαστε αργότερα. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την ευημερία της
Ευρώπης. Πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, το
οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τη μια ημέρα στην άλλη. Αυτό θα μας βοηθήσει να
υλοποιήσουμε τη στρατηγική «ΕΕ 2020» και να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας, στοιχεία που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τους πολίτες μας.
Η ανάκαμψη από την κρίση και η προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης είναι οι πιο
επείγουσες υποχρεώσεις μας.

Δεύτερον, η αλληλεγγύη. Η κρίση κατέδειξε πόσο μεγάλη είναι η σημασία της ευρωπαϊκής
αλληλεγγύης. Επισκέφθηκα τις χώρες που επλήγησαν ιδιαίτερα έντονα – τη Λιθουανία, τη
Λεττονία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Απηύθυνα μηνύματα αλληλεγγύης, αλλά συγχρόνως
υπογράμμισα ότι δεν υπάρχει αλληλεγγύη χωρίς υπευθυνότητα. Καταφέραμε να αποτρέψουμε
την κρίση σε μεγάλο βαθμό. Σώσαμε τον ασθενή, τώρα όμως πρέπει να φροντίσουμε ώστε να
μπορέσει να εξέλθει όρθιος από το νοσοκομείο. Εκείνο που απαιτείται, συνεπώς, όπως ανέφερα
νωρίτερα, είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική εξόδου από την κρίση. Απαιτείται επίσης
κατάλληλη οικονομική διαχείριση. Χρειαζόμαστε διαρθρωτικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές
αλλαγές. Σε περιόδους κρίσης, πρέπει να επιδεικνύουμε ρεαλισμό, αλλά και ευαισθησία.

Τρίτον, η ενεργειακή πολιτική και η κλιματική αλλαγή. Η ενέργεια είναι πολύ σημαντικό προϊόν
για την οικονομία. Η ενέργεια και η προστασία του κλίματος εντάσσονται στις βασικές μας
προτεραιότητες, και αποτελούν κρίσιμα πολιτικά κίνητρα για άλλες οικονομικές πρωτοβουλίες.
Η ενεργειακή ασφάλεια, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και κατά το δυνατόν
φθηνότερη παραγωγή ηλεκτρισμού, έχει αναδειχθεί στην κύρια πρόκληση του 21ου αιώνα, όπως
όλοι γνωρίζουμε. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, στις 5 Μαΐου 2010, μαζί με τον Jacques
Delors, παρουσιάσαμε τη δήλωση για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας.
Επιθυμούμε ο τίτλος αυτός, «Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα», να αποτελέσει ορόσημο για
όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο. Επαναλαμβάνω: η
Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ήδη επιτελέσει σημαντικό έργο σε αυτόν τον
τομέα, και οι προσπάθειες συνεχίζονται ως προς αυτά τα επίκαιρα θέματα, όμως είναι εξίσου

55Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL20-10-2010



σημαντικό να δοθούν περαιτέρω κίνητρα και να δημιουργηθεί μια «ομπρέλα» για τις διαδικασίες
αυτές, η οποία θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική υλοποίησή τους. Είμαι ευτυχής, διότι
σήμερα θα υπογράψω έναν νέο κανονισμό για την ασφάλεια των προμηθειών φυσικού αερίου,
τον οποίο εγκρίναμε από κοινού.

Πρέπει πάντως να επιτελεστεί ακόμα μείζον έργο, προκειμένου η ενεργειακή αγορά να μετατραπεί
σε ενιαία κοινή αγορά. Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί σας για την προώθηση αυτού του
εγχειρήματος. Το σημαντικότερο από όλα είναι οι δραστηριότητές μας στο πεδίο της ενέργειας
να προστατεύουν παράλληλα και το κλίμα. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα, και θέλουμε
να παραμείνουμε πρωτοπόροι. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε υπογράψει τη συμφωνία για
το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS), δημιουργώντας έτσι ένα «πράσινο
Κοινοβούλιο» το οποίο εξοικονομεί ενέργεια και θα αρχίσει να χρησιμοποιεί εναλλακτικές πηγές
ενέργειας.

Τέταρτον: οι εξωτερικές υποθέσεις. Ως βουλευτές του ΕΚ, είμαστε πρεσβευτές της δημοκρατίας
και συμβάλλουμε στη διοργάνωση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών ως μέρος της αποστολής
μας. Δεν περνά ούτε μια εβδομάδα χωρίς κάποιος από εμάς να προάγει τις θεμελιώδεις αξίες μας
παράλληλα με τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα. Είμαστε η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο
και ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας, όμως δεν εκμεταλλευόμαστε πλήρως τα πλεονεκτήματά
μας. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνουμε τους στόχους
μας, και πρέπει να εντάξουμε την υποστήριξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στις εμπορικές μας διαπραγματεύσεις. Δεν πρέπει να εφαρμόζουμε δύο μέτρα και σταθμά,
ανεξαρτήτως του εάν οι εταίροι με τους οποίους διαπραγματευόμαστε είναι μεγάλοι και ισχυροί
ή μικροί και αδύναμοι.

Ο ρόλος μου ως Προέδρου του ΕΚ είναι να απηχώ την κοινή μας φωνή και να μεταφέρω τις
απόψεις των πολιτών πέρα από τα σύνορα της ΕΕ. Κατά τον τρόπο αυτόν, έχουμε ενισχύει την
κοινοβουλευτική μας διπλωματία. Σας έχω εκπροσωπήσει στις κοινοβουλευτικές συνόδους της
G8. Έχω πραγματοποιήσει επίσημες επισκέψεις στην Κίνα και τις ΗΠΑ. Οι σχέσεις μας με το
Κογκρέσο των ΗΠΑ, όπου διατηρούμε γραφείο εκπροσώπησης, έχουν βελτιωθεί ποιοτικά. Ήμουν
ο πρώτος Πρόεδρος του Κοινοβουλίου που επισκέφθηκε τη Ρωσία τα τελευταία 12 χρόνια.

Χάρη στις κοινές μας προσπάθειες, έχουμε συστήσει Γραμματεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση
της Ένωσης για τη Μεσόγειο και συνεργαζόμαστε επιτυχώς με τη Λατινική Αμερική μέσω της
EUROLAT. Εντούτοις, πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας
έως ότου καταφέρουμε να προωθήσουμε την κοινοβουλευτική συνεργασία στη EURONEST, η
οποία εντάσσεται στην πολιτική ανατολικής γειτονίας.

Κυρίες και κύριοι, μόλις ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης. Σύντομα –και το πιστεύω αυτό– θα γίνει σπουδαίο «ατού» για την Ένωση
και θα προαγάγει την ευρωπαϊκή μας δυναμική. Διαπραγματευτήκαμε έντονα με το Συμβούλιο
ώστε να προσδώσουμε σε αυτόν τον νέο φορέα τα χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας που θα
εκπροσωπεί την άποψη της Ένωσης και το κοινό συμφέρον της Ευρώπης. Ωστόσο, οφείλουμε
να αναγνωρίσουμε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τήρησαν ιδιαίτερα συναινετική στάση, οπότε
τα συγχαρητήριά μας πρέπει να είναι αμοιβαία. Όλοι συμμετείχαμε στις συζητήσεις.

Κυρίες και κύριοι, ας παραμείνουμε προς το παρόν στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, και
επιτρέψτε μου να ανατρέξω στις δράσεις μας κατά το τρέχον έτος: απορρίψαμε τη συμφωνία
SWIFT. Η ενέργεια αυτή υπήρξε εξαιρετικά σημαντική. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαπίστωσε ότι
το Κοινοβούλιο μετά τη Λισαβόνα δεν χαρίζεται σε κανέναν. Στο μέλλον, αυτό δεν θα το
αντιληφθούν μόνον οι ΗΠΑ, αλλά και οι κυβερνήσεις πολλών άλλων χωρών. Όταν οι ιστορικοί
του μέλλοντος αξιολογήσουν αυτήν την ψηφοφορία, θα αποφανθούν ότι πράξαμε σωστά προς
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το συμφέρον των πολιτών μας. Καταφέραμε να ισορροπήσουμε μεταξύ της ασφάλειας και της
προστασίας της προσωπικής ελευθερίας. Αυτό είναι σημαντικό διότι, ως βουλευτές του ΕΚ,
εκπροσωπούμε τους πολίτες μας.

Πέμπτον: τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αποτελούν προτεραιότητα για το Κοινοβούλιό μας, αλλά
και για εμένα προσωπικά. Πάντα θίγω αυτό το θέμα οποτεδήποτε είναι αναγκαίο. Γνωρίζω ότι
με υποστηρίζουν 735 υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι αυτοί υποστηρίζονται
από 500 εκατομμύρια πολίτες. Στη Ρωσία, έθεσα στον πρόεδρο Medvedev ερωτήματα σχετικά
με τις δολοφονίες υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων όπως η
Anna Politkovskaya και ο Sergey Magnitsky. Κατά την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης
στον Liu Xiaobo, επανέλαβα την έκκλησή μου για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή του.
Αύριο, θα αποφασίσουμε σε ποιον θα απονεμηθεί φέτος το βραβείο Ζαχάρωφ. Είμαι
αποφασισμένος να χρησιμοποιήσω το δίκτυο Ζαχάρωφ, ήτοι το δίκτυο των κατόχων του βραβείου
Ζαχάρωφ, καθώς και το φόρουμ των πρώην Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως
αποτελεσματικά μέσα στον αγώνα μας υπέρ της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας ανά τον κόσμο. Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
μπορούν να είναι βέβαιοι ότι η τύχη τους μας ενδιαφέρει. Έχουν σημασία για εμάς! Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο είναι ένα Σώμα για το οποίο οι άνθρωποι έχουν αξία.

Έκτον: τα δικαιώματα των γυναικών. Έχω ζητήσει επανειλημμένως να αυξηθεί ο αριθμός των
γυναικών που εκλέγονται στα ανώτερα αξιώματα της ΕΕ. Επ’ αυτού δε είχα τη συντριπτική
υποστήριξη όλων των βουλευτών του Σώματος. Τάχθηκα επίσης υπέρ της πρωτοβουλίας για τη
θέσπιση ποσοστώσεων στους καταλόγους υποψηφίων. Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο αδυνατεί
να διασφαλίσει την ορθή εκπροσώπηση του 52% του πληθυσμού του στα όργανα λήψης
πολιτικών αποφάσεων χάνει την επαφή του με την κοινωνία. Η Ευρώπη πρέπει να συσπειρωθεί
σε μια συμμαχία υπέρ της εργασίας και, συγχρόνως, της οικογενειακής ζωής. Είναι σημαντικό,
ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η μητρότητα να μην πέφτει θύμα επισφαλών εργασιακών
πρακτικών. Μόλις πραγματοποιήσαμε συζήτηση για το θέμα αυτό, το οποίο αφορά, άλλωστε,
και την υπέρβαση της δημογραφικής κρίσης στην Ευρώπη. Όπως επιβεβαίωσα πριν από 15 λεπτά,
στηρίζω σθεναρά κάθε παρόμοια δράση σε τούτο το Σώμα, αν και η αίθουσα συνεδριάσεων δεν
αποτελεί ενδεχομένως ιδανικό χώρο για τέτοιες εκδηλώσεις.

Ο Αριστοτέλης είχε πει ότι η υπερβολή και η έλλειψη είναι εξίσου πάθη, και ότι η αρετή βρίσκεται
στο μέσον. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στον δημόσιο
βίο. Ας συνεχίσουμε, λοιπόν, στα βήματα του Αριστοτέλη.

Έβδομον: η θεσμική μεταρρύθμιση. Επειδή γνώριζα τη σπουδαιότητα της Συνθήκης της
Λισαβόνας, επισκέφθηκα την Ιρλανδία, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, όπου προσπάθησα
να πείσω τον ιρλανδικό λαό να υπερψηφίσει τη Συνθήκη. Επισκέφθηκα επίσης τον πρόεδρο Klaus
στην Τσεχική Δημοκρατία και ζήτησα την επικύρωσή της. Εργαστήκαμε σκληρά για να τεθεί σε
ισχύ αυτή η Συνθήκη, και τα καταφέραμε.

Κυρίες και κύριοι, μια από τις σημαντικότερες αλλαγές υπήρξε η ενίσχυση της νομοθετικής
εξουσίας του Κοινοβουλίου μας. Σήμερα διαθέτουμε νέα δικαιώματα, αλλά και νέες υποχρεώσεις.
Η Συνθήκη ενισχύει μεν τον ρόλο του Κοινοβουλίου, αλλά εξακολουθεί να μας επιτρέπει να
λαμβάνουμε πολλές αποφάσεις μέσω της διακυβερνητικής μεθόδου. Για τον λόγο αυτόν, συνεχίζει
να είναι αναγκαία η προώθηση της κοινοτικής μεθόδου ως αποτελεσματικού μέσου άσκησης
ελέγχου από την πλευρά των πολιτών. Δεν πρέπει, πάντως, να λησμονούμε ότι οι αποφάσεις
σχετικά με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη μέλη, τους αρχηγούς κυβερνήσεων, τους προέδρους
και τους καγκελαρίους. Η δυνατότητα συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση των ευρωπαϊκών
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θεσμικών οργάνων που έχουν ενισχύσει στο παρελθόν την Ευρώπη είναι πολύ σημαντική, και
είμαι πεπεισμένος ότι τούτο θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω αφιερώσει όλη μου την ενέργεια για την
ενίσχυση της θέσης του Σώματός μας έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων,
βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό το έπραξα επειδή εκπροσωπούμε τους πολίτες και
εκλεγόμαστε απευθείας από αυτούς, οπότε οφείλουμε να τους εκπροσωπούμε ολοκληρωμένα
ενώπιον των ευρωπαϊκών οργάνων.

Έχουμε σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση της λογοδοσίας της Επιτροπής
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε επίσης επιφέρει τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας
του ιδίου του Κοινοβουλίου. Για πρώτη φορά θα διοργανώσουμε μηνιαία σύνοδο ερωτήσεων
και απαντήσεων με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρώτη συζήτηση σχετικά με την
κατάσταση της Ένωσης έχει ήδη πραγματοποιηθεί, διεξάγουμε τακτικές συναντήσεις με τη
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών και το Σώμα των Επιτρόπων, ενώ πραγματοποιώ και
εγώ προσωπικά συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Σώμα των Επιτρόπων.

Έχουμε δρομολογήσει διάλογο με την Προεδρία του Συμβουλίου σχετικά με τον προγραμματισμό
της νομοθετικής διαδικασίας. Συναντώ τακτικά τον αρχηγό κυβέρνησης που ασκεί την
εναλλασσόμενη Προεδρία. Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν
παρίστατο απλώς σε σύνοδο της Ολομέλειας, αλλά συναντήθηκε επίσης με τη Διάσκεψη των
Προέδρων των Επιτροπών αμέσως μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τέλος, και θεωρώ ότι αυτό
είναι εξαιρετικά σημαντικό, οικοδομούμε στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια. Θέλω να
ευχαριστήσω –και πρέπει όλοι μας να ευχαριστήσουμε– τα εθνικά κοινοβούλια για την πρόθυμη
συνεργασία τους. Τώρα θα είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για τη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αυτό αποτελεί κοινό χρέος μας για το μέλλον της Ευρώπης.

Όγδοον, και αυτό είναι το τελευταίο μου σχόλιο: ο προϋπολογισμός – η σημαντικότερη
υποχρέωσή μας για το μέλλον. Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός του
2011 θα συνεισφέρει στην οικονομική μεγέθυνση. Η διάρθρωση του προϋπολογισμού καθορίζει
τον κατάλογο των πολιτικών προτεραιοτήτων. Πρέπει να μεριμνούμε περισσότερο για τη διάθεση
των χρημάτων που έχουμε υποσχεθεί στους πολίτες μας. Οι «περικοπές» δεν πρέπει να
υπαγορεύονται από φθηνούς λαϊκισμούς. Δεν πρέπει να στερούν από τους πολίτες μας υπηρεσίες
σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η επιστημονική έρευνα ή τα έργα υποδομών. Πρέπει
πάντα να θέτουμε ερωτήματα σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες της μείωσης των δαπανών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συνεπάγονται αυτές οι οικονομικές συνέπειες και λιγότερη Ευρώπη;

Ο αείμνηστος συνάδελφός μας Egon Klepsch, πρώην Πρόεδρος του Σώματος, κατά τη συζήτηση
της πρώτης ψηφοφορίας του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό, είχε δηλώσει ότι το
Κοινοβούλιο ορίζει το ευρωπαϊκό «δημόσιο συμφέρον», το οποίο αποτελεί, όπως επεσήμανε,
πραγματική λυδία λίθο για το Σώμα. Σήμερα βρισκόμαστε, όλοι μας, αντιμέτωποι με άλλη μια
παρόμοια δοκιμασία.

Προχωρώ τώρα στην ολοκλήρωση αυτής της ομιλίας.

Μας περιμένουν πολλές ακόμα επείγουσες νομοθετικές εργασίες. Στο τέλος αυτών των
επισημάνσεων, θα ήθελα να επαναλάβω τις σημαντικότερες από αυτές. Στόχος μας είναι να
εξέλθουμε από την παρούσα κρίση και να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από νέα κρίση.
Επαναλαμβάνω: αυτή η κρίση δεν γεννήθηκε στην Ευρώπη, όμως πρέπει να εξαλειφθεί εδώ, στην
Ευρώπη. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση χρησιμοποιώντας τις παραδοσιακές μεθόδους.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συζητήσεις –ευρύτατες συζητήσεις– στην Ευρώπη και η
φαντασία των πολιτών είναι τόσο σημαντικές.
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Εκτός από την κοινή αγορά, είναι σημαντικό να ενισχύσουμε και την αγορά των ιδεών, των
θεμελιωδών μας αξιών. Πρέπει να συζητήσουμε τον ρόλο του κράτους και το μέλλον της Ευρώπης,
τη μετάδοση γνώσεων, εναλλακτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, νέες εκπαιδευτικές
μεθόδους, τον πολιτισμό.

Ως εκπρόσωπός σας, είχα το προνόμιο να συμμετάσχω σε σημαντικές εκδηλώσεις: στην 65η
επέτειο της απελευθέρωσης του Άουσβιτς, στην 60ή επέτειο της δήλωσης Schuman, στην 30ή
επέτειο της δημιουργίας του συνδικάτου «Αλληλεγγύη», και στην 20ή επέτειο της επανένωσης
της Γερμανίας. Θα μπορούσαμε να πούμε από τον απόλυτο εφιάλτη του πολέμου στο πνεύμα
αλληλεγγύης και στην επανένωση της Ευρώπης.

Στις συζητήσεις μου με τους εταίρους μας από τρίτες χώρες, διαπιστώνω ότι το ευρωπαϊκό μας
μοντέλο είναι σεβαστό σε όλον τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την κοινοτική μας
μέθοδο συνεργασίας – τα τελευταία εξήντα χρόνια μας προσέφερε ειρήνη, και, τώρα, μια ενωμένη
Ευρώπη.

Εάν πιστεύουμε στην Ευρώπη, πρέπει να πιστεύουμε και στους εαυτούς μας. Προκειμένου να
διαλύσουμε κάθε αμφιβολία για την αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να επιστρέψουμε στις
ρίζες της. Τότε θα κατανοήσουμε ότι η ειρήνη, η σταθερότητα, η ευημερία και μια ανοικτή
κοινωνία δεν μας προσφέρονται με τελεσίδικο τρόπο. Το επικίνδυνο και το αδιανόητο ενδέχεται
να συμβούν και πάλι, εάν δεν περιορίσουμε τον λαϊκισμό και δεν υποστηρίξουμε τις βασικές μας
αξίες της ελευθερίας και της αλληλεγγύης προς όλους.

Ενθυμούμενοι το παρελθόν, πρέπει να διευθετήσουμε το παρόν και να στοχαστούμε το μέλλον.
Οι πολιτικοί μας προπάτορες επέλεξαν τον σωστό δρόμο. Τώρα εξαρτάται από εμάς πώς θα
διαμορφώσουμε την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο κατά τον 21ο αιώνα. Πρόκειται για μάχη
την οποία αξίζει να δώσουμε. Με συναδέλφους όπως εσείς, δεν με φοβίζει καθόλου αυτή η μάχη.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. GIANNI PITELLA
Αντιπροέδρου

6. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

6.1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2010 : Τμήμα III - Επιτροπή - BAM
(Συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας) (A7-0281/2010, László Surján)
(ψηφοφορία)

6.2. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - οικονομικό έτος 2011
(ψηφοφορία)

- Πριν από την ψηφοφορία:

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    εισηγήτρια. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στην Επιτροπή
Προϋπολογισμών ψηφίσαμε πάνω από 1.600 τροπολογίες επί του σχεδίου προϋπολογισμού
για το 2011. Αναπόφευκτα, υπάρχουν ορισμένες τεχνικές προσαρμογές που πρέπει να ψηφιστούν
στην Ολομέλεια. Όσον αφορά την ενσωμάτωση της διορθωτικής επιστολής αριθ. 1 για το 2011
στην ανάγνωση του Κοινοβουλίου, πρέπει να επέλθουν ορισμένες τεχνικές προσαρμογές τόσο
στο τμήμα που αφορά τη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης όσο και στο τμήμα που
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αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τις προτεινόμενες μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των
ενοτήτων.

Στο τμήμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αυτές συνίστανται κυρίως
στην ένταξη στον προϋπολογισμό της μισθολογικής προσαρμογής του 1,85% για το προσωπικό
της νέας υπηρεσίας, όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα όργανα. Τα ποσά που επηρεάζονται από
τη διορθωτική επιστολή στο τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα χρειαστεί να τροποποιηθούν
επίσης αντιστοίχως. Το ίδιο ισχύει και για ορισμένες τροπολογίες του Κοινοβουλίου σχετικά με
διοικητικά κονδύλια, οι οποίες πρέπει να εναρμονιστούν με τα τελικά ποσά που παρουσιάζονται
στις πιστώσεις του Τμήματος III.

Για τις υπηρεσίες, οι παρατηρήσεις που ακολουθούν τις πιστώσεις ορισμένων υπηρεσιών θα
υποστούν τεχνικές προσαρμογές ώστε να συνάδουν με τα τελικά ποσά που θα εγκριθούν. Στο
κονδύλιο 02 01 04 04, οι παρατηρήσεις που εγκρίθηκαν βάσει της τροπολογίας 996 πρέπει
να προστεθούν στην τροπολογία 1010 για το επιχειρησιακό κονδύλιο 02 02 01 (ως μέρος της
δέσμης σχετικά με τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις). Στο κονδύλιο
19 05 01, η φράση «εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες» πρέπει να διαγραφεί από την κεφαλίδα
και τις παρατηρήσεις, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Στο κονδύλιο
19 09 01, πρέπει να ενσωματωθεί στις παρατηρήσεις μια προφορική τροπολογία που εγκρίθηκε
από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Πρέπει να προστεθεί η ακόλουθη φράση: «Μέρος της
πίστωσης προορίζεται επίσης για την υποστήριξη, μεταξύ άλλων, πρωτοβουλιών όπως το Ίδρυμα
ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (που αποφασίστηκε στη διάσκεψη κορυφής αρχηγών
κρατών και κυβερνήσεων Ίδρυμα ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής) και το Biarritz Forum.».

Είναι αναγκαίο να μεταβληθεί η αρίθμηση ορισμένων δημοσιονομικών κονδυλίων ώστε να
αποφευχθούν αντικρουόμενες αριθμήσεις κάποιων κονδυλίων που δημιουργήθηκαν και να
τηρηθούν οι κανόνες ονοματολογίας. Αυτό δεν θα επηρεάσει ούτε τις ενότητες του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου ούτε το δημοσιονομικό σκέλος των τροπολογιών που υιοθετήθηκαν
στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Αφορά δε τις τροπολογίες 386, 389, 521, 833, 997, 998,
999, 1016, 1018, 1021, 1022, 1023 και 1024.

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 700:

María Muñiz De Urquiza (S&D).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, όμως είναι
αδύνατον να παρακολουθήσω την ψηφοφορία με την ταχύτητα με την οποία διαβάζετε τις
τροπολογίες.

Πρόεδρος.   – Ευχαρίστως θα τις εκφωνώ πιο αργά … Θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε
την ανάγκη για ταχύτητα με το δικαίωμα όλων των βουλευτών του ΕΚ να ασκήσουν τα καθήκοντά
τους και να ψηφίσουν.

- Πριν από την ψηφοφορία επί της δέσμης 3:

József Szájer (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη από το Σώμα, αλλά η κατάσταση
ψηφοφορίας της Ομάδας PPE είναι λανθασμένη όσον αφορά την τροπολογία 967. Η ορθή
απάντηση είναι «ναι».

Πρόεδρος.   – Αυτό ισχύει για μετέπειτα ψηφοφορία. Καλώς. Πρόκειται για εσωτερική ενημέρωση
που αφορά την οικεία πολιτική Ομάδα.

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 987:
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Göran Färm (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως και ο συνάδελφός μου από την Ομάδα
PPE, οφείλω και εγώ να επισημάνω ένα σφάλμα στην κατάσταση ψηφοφοριών μας. Η κατάσταση
της Ομάδας S&D έπρεπε να αναγράφει: μείον, συν, συν. Τίποτα άλλο.

Πρόεδρος.   – Και αυτό το σχόλιο αφορά εσωτερική ενημέρωση της οικείας πολιτικής Ομάδας.

- Μετά την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού:

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι, η παρούσα ικανοποίηση οφείλεται στο γεγονός ότι μόλις εγκρίνατε τροπολογίες στη
θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2010 και του
σχεδίου προϋπολογισμού για το δημοσιονομικό έτος 2011.

Κατά συνέπεια, λαμβάνω πλήρως υπόψη τις διαφορές μεταξύ των δύο θεσμικών μας οργάνων
και, σύμφωνα με το άρθρο 314, παράγραφος 4, στοιχείο γ), της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνώ, φυσικά, με τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής από
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πρόεδρος.   – Εν προκειμένω δεν τίθεται κανένα ζήτημα χορήγησης χάρης από πλευράς του
Συμβουλίου, αλλά απλής τήρησης των όρων της Συνθήκης. Εμείς, ως Κοινοβούλιο, θα
ανταποκριθούμε οπωσδήποτε στον ρόλο που μας αναλογεί.

6.3. Θέση του Κοινοβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού του 2011 όπως
τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο – όλα τα τμήματα (A7-0284/2010, Sidonia Elżbieta
Jędrzejewska) (ψηφοφορία)

6.4. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 2012
(ψηφοφορία)

- Πριν από την ψηφοφορία:

Joseph Daul (PPE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, χθες το απόγευμα, η πολιτική μου Ομάδα συζήτησε
τροπολογίες, οποίες είναι απαράδεκτες, όπως μας πληροφόρησαν οι υπηρεσίες. Κατά συνέπεια,
και μετά από συζήτηση που διεξήγαγα σήμερα το πρωί με τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών
και τους προέδρους των Ομάδων, ζήτησα να αναβληθεί η ψηφοφορία επί του χρονοδιαγράμματος.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε
το θέμα αυτό ως Ομάδα. Ενημερώθηκα σχετικά από τον κ. Daul πριν από λίγα λεπτά, κατά τη
διάρκεια της σημερινής συζήτησης, και συζήτησα με τους επικεφαλής των άλλων πολιτικών
Ομάδων, συγκεκριμένα με την κ. Harms και τον κ. Verhofstadt. Θα ήθελα, λοιπόν, να ενημερώσω
σχετικά και τα μέλη της Ομάδας μου, εφόσον δεν μας δόθηκε μέχρι στιγμής η ευκαιρία να το
συζητήσουμε. Εκτιμώ ότι, με την αναβολή, θα μας δοθεί μια πολύ καλή ευκαιρία να καταλήξουμε
σε ευρεία συναίνεση ως προς το χρονοδιάγραμμα του 2012. Κατά συνέπεια, φρονώ ότι σήμερα
πρέπει να υπερψηφίσουμε αυτήν την αναβολή.

Πρόεδρος.   – Ο κ. Schulz έλαβε τον λόγο υπέρ της πρότασης του κ. Daul. Δίνω τώρα τον λόγο
στον κ. Fox, ο οποίος τάσσεται κατά της πρότασης.

Ashley Fox (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμουν στην παρούσα Αίθουσα το βράδυ
της Δευτέρας, όταν η Ομάδα των Πρασίνων ζήτησε την αναβολή. Ο κ. Daul και ο κ. Schulz ήταν
παρόντες και ψήφισαν αμφότεροι κατά της αναβολής.

(Χειροκροτήματα)
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Τι άλλαξε λοιπόν εν τω μεταξύ; Πρόκειται όντως για κάποιο σπουδαίο νομικό ζήτημα, ή μήπως
η αλήθεια είναι ότι έχουν συνειδητοποιήσει πως κινδυνεύουν σοβαρά να χάσουν τη μάχη επί της
τροπολογίας αριθ. 4 και θέλουν να αναβάλουν την ψηφοφορία, προκειμένου να ασκήσουν
πιέσεις στα μέλη των πολιτικών τους Ομάδων;

(Χειροκροτήματα)

Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την προσχηματική αιτιολόγηση που μας παρουσιάστηκε, και καλώ
όλες και όλους τους συναδέλφους να καταψηφίσουν αυτήν την καθυστέρηση και να υποστηρίξουν
την τροπολογία αριθ. 4.

(Χειροκροτήματα)

Πρόεδρος.   – Θα θέσω σε ψηφοφορία το αίτημα αναβολής της ψηφοφορίας το οποίο
υποβλήθηκε από τον κ. Daul.

(Το σώμα εγκρίνει το αίτημα αναβολής της ψηφοφορίας)

6.5. Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και
γαλουχουσών εργαζομένων (A7-0032/2010, Edite Estrela) (ψηφοφορία)

- Πριν από την ψηφοφορία επί των τροπολογιών 50 και 125:

Carl Schlyter (Verts/ALE).   – (SV) Υπάρχουν αρκετά μεταφραστικά σφάλματα στη σουηδική
έκδοση αυτής της έκθεσης. Μεταξύ άλλων, επικρατεί σύγχυση μεταξύ των όρων barnledighet
(άδεια πατρότητας) και mammaledighet (άδεια μητρότητας). Ωστόσο, στην τροπολογία 125,
ειδικότερα, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό μεταφραστικό σφάλμα. Η σουηδική έκδοση της
τροπολογίας 125 ορίζει ότι η άδεια πατρότητας πρέπει να χορηγείται με πλήρεις αποδοχές. Οι
άλλες εκδόσεις δεν αναφέρουν το ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της
τροπολογίας αριθ. 50 και της τροπολογίας αριθ. 125 στη σουηδική έκδοση του κειμένου. Θα
ήταν σκόπιμο να διορθωθεί αυτό το ατόπημα.

6.6. Kαταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
(A7-0136/2010, Barbara Weiler) (ψηφοφορία)

6.7. Ο ρόλος ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την
προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη (A7-0233/2010, Ilda Figueiredo)
(ψηφοφορία)

6.8. Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα
μέτρα και πρωτοβουλίες (A7-0267/2010, Pervenche Berès) (ψηφοφορία)

6.9. Βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της
Ένωσης, ειδικότερα στην ευρωζώνη (A7-0282/2010, Diogo Feio) (ψηφοφορία)

- Πριν από την ψηφοφορία:

Olle Schmidt (ALDE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ακόλουθη προφορική τροπολογία είναι
σημαντική: «εκτιμώντας ότι, κατά το μέτρο του δυνατού, και τα 27 κράτη μέλη θα πρέπει να
ακολουθούν στον μέγιστο βαθμό όλες τις προτάσεις οικονομικής διακυβέρνησης, αναγνωρίζοντας
ότι, για τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, αυτό εν μέρει θα αποτελεί εθελούσια
διαδικασία».
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Έχει γίνει δεκτή από την Ομάδα PPE, έχει γίνει δεκτή από την Ομάδα S&D, ενώ την χαρακτήρισε
αποδεκτή ακόμα και ο κ. Επίτροπος. Ευελπιστώ ότι όλοι θα μπορέσετε να αποδεχθείτε την εν
λόγω προφορική τροπολογία. Είναι σημαντική κατά την προσωπική μου άποψη, είναι σημαντική
κατά τη γνώμη της Ομάδας ALDE, και είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μου, τη Σουηδία,
εάν πρόκειται κάποτε στο μέλλον να προσχωρήσουμε στην ευρωζώνη.

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

Πρόεδρος.   Η ψηφοφορία έληξε.

Λόγω της ιδιαίτερα μακράς ψηφοφορίας, και τούτο χάρη στο εξαιρετικό έργο που επιτελέσατε,
θα ήθελα να παρακαλέσω όλους όσοι ζήτησαν να παρουσιάσουν αιτιολογήσεις ψήφου να
τροποποιήσουν τις αιτιολογήσεις τους από προφορικές σε γραπτές ή να μεταθέσουν τις
παρεμβάσεις τους στην αυριανή συνεδρίαση, καθότι έχουν κατατεθεί 62 αιτήματα και δεν
μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε όλα.

Michał Tomasz Kamiński (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για το
εξαιρετικό έργο που επιτελέσατε σήμερα. Πραγματικά εκτιμώ τον τρόπο με τον οποίο ασκήσατε
σήμερα τα προεδρικά σας καθήκοντα, και ευελπιστώ να μοιραστείτε τις θαυμάσιες ικανότητές
σας και με άλλους Αντιπροέδρους του Κοινοβουλίου.

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα ψήφισα και οι ψηφοφόροι της εκλογικής
μου περιφέρειας μπορούν να δουν ποια ήταν η ψήφος μου, επομένως πρέπει να τους δοθεί η
δυνατότητα να ακούσουν την αιτιολόγηση της ψήφου μου σήμερα.

Πρόεδρος.   – Απηύθυνα έκκληση να μετατρέψετε την προφορική σας αιτιολόγηση ψήφου σε
γραπτή. Αυτό σας επιτρέπει να εξηγήσετε στους ψηφοφόρους της εκλογικής σας περιφέρειας
το σκεπτικό στο οποίο στηρίξατε τις αποφάσεις σας κατά την ψηφοφορία για τα διάφορα θέματα.
Δεν έχουμε καμία απολύτως πρόθεση να σας στερήσουμε τα δικαιώματά σας. Σας παρακαλώ
απλώς να κάνετε ό,τι και οι υπόλοιποι βουλευτές του ΕΚ, οι οποίοι παραιτούνται του δικαιώματός
τους σε προφορική αιτιολόγηση ψήφου και δέχονται να καταθέσουν γραπτή αιτιολόγηση. Αυτό
είναι όλο.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, θα συμμορφωθώ με το αίτημά σας: Ο κ. Mastella
και εγώ θα υποβάλουμε τις αιτιολογήσεις ψήφου μας γραπτώς. Δεύτερον, επιτρέψτε μου να σας
εκφράσω και εγώ, όπως ο προηγούμενος συνάδελφος, τα συγχαρητήριά μου, κύριε Πρόεδρε.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, αν συμφωνείτε, και για να είναι όλοι
ικανοποιημένοι, μπορούμε να αναβάλουμε τις προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου για την αυριανή
συνεδρίαση.

Πρόεδρος.   – Ναι, συμφωνώ απολύτως. Αν συμφωνεί με αυτό και η κ. Sinclair. Επαφίεμαι στην
καλή θέληση των βουλευτών του ΕΚ, και τους καλώ να υποβάλουν προφορικές αιτιολογήσεις
ψήφου αύριο ή γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου σήμερα· παρέχουμε δε στην κ. Sinclair τη
δυνατότητα να παρουσιάσει τη δική της αιτιολόγηση ψήφου τώρα.

7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης – οικονομικό έτος 2011

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχω τις εξής παρατηρήσεις για τους συναδέλφους
μου βουλευτές του ΕΚ.
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Σήμερα ήταν η πρώτη φορά μετά τη Λισαβόνα που ψηφίσαμε επί του προϋπολογισμού. Όλοι
χειροκροτήσατε τον εαυτό σας και νομίζετε ότι κάνατε καλή δουλειά, όμως, στην πραγματικότητα,
ενώ οι χώρες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να περικόψουν τις δημόσιες υπηρεσίες,
να περικόψουν και τους δημόσιους προϋπολογισμούς τους, εσείς θέλατε να αυξήσετε τον δικό
σας.

Αυξήσατε τον προϋπολογισμό σας για την ψυχαγωγία κατά 2 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 85%.
Αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα που θέλετε να αποστείλετε στους λαούς της Ευρώπης;
Ψηφίσατε, επίσης, διατάξεις σχετικά με το επίδομα μητρότητας που πρόκειται να έχουν σοβαρό
αντίκτυπο στα μέλη της εκλογικής μου περιφέρειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό πρόκειται να
κοστίσει θέσεις εργασίας· πρόκειται να επηρεάσει τις δημόσιες υπηρεσίες. Ελπίζω να είστε
υπερήφανοι για τον εαυτό σας σήμερα. Δεν είναι αυτός τρόπος διοίκησης της Ευρώπης.

Licia Ronzulli (PPE). -    (IT) Κύριε Πρόεδρε, στο σημείο αυτό, για λόγους δικαιοσύνης, θα
δώσω την αιτιολόγηση ψήφου υπέρ του αποτελέσματος που επετεύχθη σχετικά με την έκθεση
Estrela.

Πρόεδρος.   – Ας μην χρονοτριβήσουμε πλέον περισσότερο επ’ αυτού, όμως. Έχουμε δώσει τον
λόγο σε δύο βουλευτές του ΕΚ. Για τις υπόλοιπες αιτιολογήσεις –υπάρχουν 61, υπολείπονται
ακόμα 59– να αποφασιστεί είτε να δοθούν γραπτώς είτε να δοθούν αύριο στο τέλος της
ψηφοφορίας.

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Έκθεση: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της αναθεώρησης της συμφωνίας
πλαισίου που θα διέπει τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής υπό το πρίσμα
της συνθήκης της Λισαβόνας, καθώς πιστεύω ότι η αναθεώρηση αυτή δημιουργεί σχέση
μεγαλύτερης διαφάνειας και δυναμισμού στη διεπαφή μεταξύ του Κοινοβουλίου και της
Επιτροπής. Πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και σύμφωνα με τη νομική βάση του άρθρου
295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συνθήκες δεν ενεθάρρυναν
ρητά τα όργανα της ΕΕ να συνάπτουν διοργανικές συνθήκες. Επομένως, πιστεύω ότι αυτή η
αναθεώρηση της συμφωνίας πλαισίου αντανακλά τη θεσμική ισορροπία που έχει δημιουργηθεί
από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και εδραιώνει τα επιτεύγματα που σημειώθηκαν με τη νέα αυτή
συνθήκη. Το παρόν κείμενο αποτελεί, συνεπώς, συμβιβασμό μεταξύ των δύο μερών και διασφαλίζει
πιο συνεκτική και λογική εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Mara Bizzotto (EFD),    γραπτώς. – (IT)  Σε όλα τα δημοκρατικά συστήματα, ο
κοινοβουλευτικός έλεγχος των ενεργειών της εκτελεστικής εξουσίας αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα,
όπως ακριβώς είναι μεγάλης σημασίας και η συνεχής αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ της κυβέρνησης
και των εκπροσώπων των πολιτών. Αυτή η διοργανική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και
της Επιτροπής, ικανοποιεί –όσο αυτό είναι δυνατόν μέσα σε ένα πολύπλοκο και συνεχώς
εξελισσόμενο σύστημα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση– ορισμένα αιτήματα τα οποία προβάλλονται
νόμιμα από το Κοινοβούλιο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώς, είναι θετικό το
γεγονός ότι ο έλεγχος του Κοινοβουλίου επί της Επιτροπής διευκολύνεται, δεδομένου ότι η
Επιτροπή αποτελεί τεχνικό όργανο το οποίο δεν μπορεί να είναι ο πολιτικός εγκέφαλος μιας
ολόκληρης ηπείρου και πρέπει να λογοδοτεί για την ουσία, τους λόγους και τις μεθόδους των
δράσεών του. Είναι, επίσης, αναμφίβολα θετικό το γεγονός ότι επιδιώκεται η ευκαιρία ακόμη
μεγαλύτερης συμμετοχής της Επιτροπής στο έργο του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα στις συνεδριάσεις
της Ολομέλειας, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα αιτήματα των εκπροσώπων των πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απαντά για τη θέση της Επιτροπής σχετικά με τα τρέχοντα πολιτικά,
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οικονομικά, κοινωνικά και διεθνή ζητήματα εγκαίρως. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι εάν η
ΕΕ επιθυμεί να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας δημοκρατικής δομής διαφορετικής από τη
σημερινή, οι σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου θα πρέπει να βελτιωθούν και
να ενισχυθούν. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Rangel.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς.  –  (LT) Η παρούσα πρόταση πέτυχε την πρώτη
εποικοδομητική συμφωνία πλαίσιο. Οι αυξημένες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά
τη Συνθήκη της Λισαβόνας είναι πολύ σημαντικές για την περαιτέρω συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και για τις μελλοντικές σχέσεις όσον αφορά την εφαρμογή περαιτέρω συμφωνιών.
Επομένως, το έγγραφο αυτό καθορίζει τις περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία
μεταξύ των δύο αυτών θεσμικών οργάνων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα είναι
σε θέση να αναπτύξουν στενό διάλογο για το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής και τις διεθνείς
συμφωνίες. Το Κοινοβούλιο θα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει εμπιστευτικά έγγραφα. Το
Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται σχετικά με την πορεία των διεθνών διαπραγματεύσεων και, επιπλέον,
θα είναι επίσης σε θέση να καταστεί εμπειρογνώμονας ώστε να υποβάλει προτάσεις προς την
Επιτροπή για τα ζητήματα αυτά. Η συμφωνία πλαίσιο προβλέπει επίσης πλήρη έλεγχο του
Κοινοβουλίου και ενίσχυση των διατάξεων για την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής και της
Επιτροπής ως σώματος, καθώς και για τη σύνθεση, την πιθανή τροποποίηση και τον
ανασχηματισμό της. Το Κοινοβούλιο αγωνίζεται για καλύτερη και πιο διαφανή συνεργασία με
τα άλλα θεσμικά όργανα. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο
αυτών θεσμικών οργάνων θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν τη νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εθνικό δίκαιο με τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

Lara Comi (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η συνταγματική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
λαμβάνει όλο και περισσότερο τη μορφή εθνικού κράτους. Πέρα από τα ζητήματα που
προκύπτουν σχετικά με το μέλλον της Ένωσης, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την αποδοχή αυτής
της ομοιότητας. Πράγματι, η διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ της Επιτροπής και του
Κοινοβουλίου οφείλεται –δικαίως, κατά την άποψή μου– σε αυτό, κατά τον τρόπο με τον οποίο
έχει ήδη δοκιμαστεί και σφυρηλατηθεί εδώ και δεκαετίες (αν όχι αιώνες) σε καθένα από τα κράτη
μέλη. Ειδικότερα πρέπει να εκτιμηθεί ο εποπτικός και ερευνητικός ρόλος του Κοινοβουλίου,
δεδομένου ότι βοηθά στη μείωση του λεγόμενου δημοκρατικού ελλείμματος και καθιστά τη
σχέση μεταξύ των πολιτών και της Επιτροπής πιο διαφανή.

Mário David (PPE),    γραπτώς. – (PT) Χαιρετίζω την επιτυχία των διαπραγματεύσεων και τους
συμβιβασμούς που επετεύχθησαν στην παρούσα νέα συμφωνία πλαίσιο, την πέμπτη διοργανική
συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Η νέα αυτή συμφωνία σηματοδοτεί
αναμφισβήτητα ένα σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά τις σχέσεις με την Επιτροπή. Παρά
το γεγονός ότι ο συμβιβασμός που συμφωνήθηκε υπολείπεται όλων όσων στόχευε το
Κοινοβούλιο, πρόκειται για συμφωνία που διασφαλίζει τη συνεκτική και λογική εφαρμογή της
Συνθήκης της Λισαβόνας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία των διαπραγματεύσεων για
τη διοργανική διάσταση των διεθνών σχέσεων της ΕΕ, όπου παρέχεται η δυνατότητα στο
Κοινοβούλιο να ενημερώνεται πλήρως και εγκαίρως ώστε να μπορεί να έχει λόγο στις διεθνείς
συμφωνίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Τέλος, όσον αφορά την
υποχρέωση παροχής πληροφοριών, θα ήθελα να τονίσω ότι η έγκαιρη συνεργασία με το
Κοινοβούλιο σε σχέση με αιτήματα για νομοθετικές πρωτοβουλίες που βασίζονται σε αιτήματα
των πολιτών θα είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση του δεσμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και των
πολιτών. Ψηφίζω, ως εκ τούτου, υπέρ του μεγαλύτερου μέρους των προτάσεων της έκθεσης
αυτής.

Robert Dušek (S&D),    γραπτώς. – (CS) Το σχέδιο έκθεσης σχετικά με την αναθεώρηση της
συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής
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Επιτροπής έχει ως στόχο να επιτευχθεί η θεσμική ισορροπία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της
Επιτροπής που συνιστά η Συνθήκη της Λισαβόνας. Παρά το γεγονός ότι οι διοργανικές συμφωνίες
δεν μεταβάλλουν την εφαρμογή του πρωτογενούς δικαίου, εν προκειμένω καθιστούν τις σχέσεις
μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σαφέστερες. Η τελική έκδοση της πρότασης είναι, σύμφωνα
με τον εισηγητή, ένας ισορροπημένος συμβιβασμός μεταξύ των απόψεων και των θέσεων των
δύο θεσμικών μερών, ενώ το πιο λεπτό σημείο των διαπραγματεύσεων αποτέλεσαν οι διεθνείς
σχέσεις της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται πλήρως ώστε να διευκολύνεται η
χορήγηση συναίνεσης και για να μην παρατηρηθεί για μια ακόμη φορά έλλειψη διεθνών
συμφωνιών. Οι διαπραγματεύσεις για αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Το Κοινοβούλιο απέκτησε νέες εξουσίες από τη Συνθήκη της Λισαβόνας για την καλύτερη και
στενότερη παρακολούθηση της μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, καθώς
και της εφαρμογής της, γεγονός το οποίο είναι πολύ ευπρόσδεκτο. Η κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία
δεν σημαίνει και πολλά αν ορισμένα κράτη μέλη αδυνατούν να την εφαρμόσουν σε εθνικό επίπεδο.
Συμφωνώ με τη διατύπωση της έκθεσης, και θα ψηφίσω υπέρ της έγκρισής της.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Οι διοργανικές συμφωνίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική παρακολούθηση, τον έλεγχο και την
ισορροπία των εξουσιών. Έτσι, μετά τις αναγκαίες προσαρμογές που καθιερώνει η Συνθήκη της
Λισαβόνας, χαίρομαι που διαπιστώνω τις αυξημένες εξουσίες του Κοινοβουλίου στις σχέσεις
του με την Επιτροπή. Όπως αντανακλάται στην έκθεση, αυτό σημαίνει μεγαλύτερο και
αποτελεσματικότερο έλεγχο των προτάσεων της Επιτροπής, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια
στη νομοθετική διαδικασία.

Ήταν, επομένως, ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση του αποτελεσματικότερου χειρισμού
της δημοκρατικής εξουσίας και θα συμβάλει στην προσέγγιση της Ευρώπης με τους πολίτες της.
Επιπλέον, δεν θα πρέπει να παραλείψω να επισημάνω τις μεγάλες διαπραγματευτικές ικανότητες
που απαιτούσε η πρόταση αυτή, ιδίως εκ μέρους του εισηγητή κ. Rangel. Θα ήθελα να τον
συγχαρώ σε αυτό το σημείο.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Χαιρετίζω την έγκριση της έκθεσης αυτής
και το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε ο εισηγητής κ. Rangel. Η παρούσα έκθεση αντανακλά και
σχηματοποιεί τη θεσμική ισορροπία που καθιερώνει η Συνθήκη της Λισαβόνας, με αποτέλεσμα
τη σαφή και σημαντική βελτίωση στις σχέσεις με την Επιτροπή. Το αναθεωρημένο σχέδιο
συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής είναι η πέμπτη
συμφωνία του είδους που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Από την άποψη
της νομοθετικής διαδικασίας και του προγραμματισμού, είναι σημαντικό να επισημάνουμε τις
αλλαγές που σχετίζονται με την προσέγγιση της «βελτίωσης της νομοθεσίας» και την ανακοίνωση
της αναθεώρησης της διοργανικής συμφωνίας για το ζήτημα αυτό, μαζί με τους νέους
κανονισμούς σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων που διεξάγεται από την Επιτροπή. Όσον αφορά
τη διοργανική διάσταση των διεθνών σχέσεων της ΕΕ, στόχος του Κοινοβουλίου είναι να έχει το
δικαίωμα να ενημερώνεται έτσι ώστε να μπορεί να δίδει την έγκρισή του με πλήρη γνώση των
γεγονότων και να αποφευχθεί η μη σύναψη διεθνών συμφωνιών όταν οι διαπραγματεύσεις έχουν
ήδη ολοκληρωθεί. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω τη χορήγηση καθεστώτος παρατηρητή σε
βουλευτές του ΕΚ σε διεθνείς διασκέψεις, οι οποίοι μπορούν πλέον να παρευρεθούν, επίσης, σε
όλες τις σχετικές συνεδριάσεις. Ο ρόλος αυτός είναι κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση των
δημοκρατικών εξουσιών του Κοινοβουλίου, ειδικά κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης
μεγάλων διεθνών διασκέψεων όπως οι διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του
κλίματος.
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Nathalie Griesbeck (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Την περασμένη Τετάρτη ψηφίσαμε για την
αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναθεώρηση η οποία ρυθμίζει, στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, τις
νέες εξουσίες του Κοινοβουλίου που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Οι νέες αυτές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ουσιαστικής σημασίας και
αντιπροσωπεύουν μια ριζική αλλαγή στην ευρωπαϊκή θεσμική διαδικασία. Η ενίσχυση του
κοινοβουλευτικού ελέγχου επί της Επιτροπής, η εξουσία έγκρισης διεθνών συμφωνιών από το
Κοινοβούλιο, η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής και η
συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι
μερικές από τις πολλές κρίσιμες εξελίξεις στην οικοδόμηση ενός δημοκρατικότερου ευρωπαϊκού
χώρου.

Αυτό που θεωρώ, επίσης, θεμελιώδους σημασίας είναι οι πρόσθετες εγγυήσεις που λαμβάνουμε
από την άποψη των υποχρεώσεων ενημέρωσης του Κοινοβουλίου: θα έχουμε καλύτερη πρόσβαση
σε εμπιστευτικά έγγραφα που αφορούν διεθνείς συμφωνίες και διαπραγματεύσεις. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο πρέπει και οφείλει να συμμετέχει σε αυτές τις «διεθνείς διαδικασίες», πριν και μετά.
Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει, επομένως, νέα ισορροπία για έναν δημοκρατικότερο ευρωπαϊκό
χώρο, είναι δε καλό ότι όλα αυτά περιέχονται σε επίσημη συμφωνία.

Sylvie Guillaume (S&D),    γραπτώς. – (FR) Έχοντας εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία, η
αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο σηματοδοτεί αναμφισβήτητη πρόοδο στις σχέσεις μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

Είναι πράγματι ώρα η θεσμική ισορροπία που θεσπίζεται με τη Συνθήκη της Λισαβόνας να
αποτυπωθεί κατά τρόπο συγκεκριμένο. Ανάμεσα στα βασικά στοιχεία της αναθεώρησης αυτής,
θα πρέπει ειδικά να χαιρετίσουμε την ίση μεταχείριση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου,
ιδίως κατά την ανταλλαγή πληροφοριών και την πρόσβαση σε συνεδριάσεις. Από την άποψη
αυτή, δεν μπορώ παρά να χαρώ όσον αφορά τις διατάξεις που θεσπίστηκαν σχετικά με τη
διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών. Πώς θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή
του με πλήρη γνώση των πραγματικών περιστατικών, εάν δεν ενημερώνεται καθ’ όλη τη διαδικασία
των διαπραγματεύσεων;

Οι βουλευτές του ΕΚ είναι σαφώς και πραγματικά αποφασισμένοι να εφαρμόσουν πλήρως τις
αυξημένες εξουσίες που διαθέτουν μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας: απόδειξη
αυτού αποτέλεσε η απόρριψη, τον Φεβρουάριο, της συμφωνίας Swift. Ένα μόνο είναι σίγουρο:
θα πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε προκειμένου να διατηρηθεί η νέα αυτή θεσμική
διαδικασία.

Peter Jahr (PPE),    γραπτώς. – (DE) Η Συνθήκη της Λισαβόνας παραχωρεί στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σημαντικό αριθμό νέων εξουσιών συναπόφασης. Ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να
υπάρξει, τουλάχιστον, εμβάθυνση της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βελτίωση της
συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών.

Με την κωδικοποίηση και την υλοποίηση των δικαιωμάτων αυτών, η νέα συμφωνία πλαίσιο
λαμβάνει υπόψη τα εν λόγω δικαιώματα και τη νέα ισορροπία μεταξύ της Επιτροπής και του
Κοινοβουλίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο, εφόσον το Κοινοβούλιο θα είναι πλέον σε
καλύτερη θέση να ανταποκρίνεται στον ρόλο του ως εκπρόσωπος των πολιτών της ΕΕ. Εναπόκειται
πλέον σε εμάς να χρησιμοποιήσουμε τα νέα αυτά δικαιώματα υπεύθυνα.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Η παρούσα συμφωνία αποτελεί μεγάλο επίτευγμα
για το Κοινοβούλιο και θετικό πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.
Χαιρετίζω ιδιαίτερα την αναγνώριση της «ισότιμης θέσης» Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και
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τις επιπτώσεις που έχει για την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε εμπιστευτικά έγγραφα, το
δικαίωμά του να ενημερώνεται για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής με τους εθνικούς
εμπειρογνώμονες και τη συμμετοχή του σε διεθνείς διασκέψεις. Χαίρομαι επίσης που το
Κοινοβούλιο θα διαθέτει ισχυρό ρόλο στον νομοθετικό προγραμματισμό και θα έχει συχνά
ευκαιρίες να συζητά και να θέτει ερωτήματα ως προς τα ζητήματα αυτά στην Επιτροπή σε
συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των επιτροπών του.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Οι σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής
μεταβλήθηκαν σε μεγάλο βαθμό μετά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, με την ανάθεση
μεγαλύτερων εξουσιών στο Κοινοβούλιο σε διάφορα θέματα, ιδιαίτερα σε εκείνα που σχετίζονται
με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και με ζητήματα προϋπολογισμού, καθώς και την ενίσχυση
του ρόλου του όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Αυτές οι αλλαγές σημαίνουν ότι το
ευρωπαϊκό κοινό διαθέτει πλέον νέο ρόλο σε σχέση με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε
επίπεδο ΕΕ. Συνεπώς, είναι αναγκαίο και σκόπιμο να αναθεωρηθεί η συμφωνία πλαίσιο που διέπει
τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

Alexander Mirsky (S&D),    γραπτώς. – (LV) Συμφωνώ απολύτως με την έκθεση του κ.
Rangel. Μέχρι τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πολλές περιπτώσεις, δεν ελάμβανε υπόψη τα
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι απαράδεκτο. Για
παράδειγμα, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2004, στο οποίο
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστά η Δημοκρατία της Λετονίας να χορηγήσει σε μη πολίτες το
δικαίωμα του εκλέγειν στις τοπικές εκλογές και να απλοποιήσει τη διαδικασία πολιτογράφησης
για τους ηλικιωμένους, δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί. Θα ήθελα να μάθω γιατί οι αρμόδιοι
Ευρωπαίοι Επίτροποι δεν έχουν ακόμη απευθύνει ερωτήματα προς την κυβέρνηση της Λετονίας.
Γιατί αγνοείται το συγκεκριμένο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Ίσως, ως αποτέλεσμα
της υπογραφής της νέας συμφωνίας για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
της Επιτροπής, αυτό το είδος αδράνειας από την πλευρά της Επιτροπής θα κρίνεται αναλόγως
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όσοι δεν επιτελούν το έργο τους σωστά θα αποκλείονται,
την επόμενη φορά, από το δικαίωμα συμμετοχής στην Επιτροπή.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Χαιρετίζω θερμά την εκπόνηση της
έκθεσης σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου
και της Επιτροπής. Χαιρετίζω επίσης την έγκρισή της στην Ολομέλεια, στην οποία συνέβαλα, ως
ένα βασικό πλαίσιο για τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μιας
κατανομής των εξουσιών μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου που θα σέβεται καλύτερα
τις αντίστοιχες δυνατότητές τους.

Η εν λόγω συμφωνία πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς είναι η πρώτη μετά την έναρξη
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία έδωσε αυξημένες εξουσίες στο Κοινοβούλιο,
ιδιαίτερα σε νομοθετικό επίπεδο.

Πιστεύω ότι δυνάμει της νέας αυτής συμφωνίας πλαίσιο, το Κοινοβούλιο καθίσταται περισσότερο
ενεργός εταίρος στην οικοδόμηση του ευρωπαϊκού σχεδίου, καθώς μπορεί να εκπληρώσει τις
αρμοδιότητές του πληρέστερα, αποτελεσματικότερα και πιο υπεύθυνα.

Marc Tarabella (S&D),    γραπτώς. – (FR) Παρά τα σημαντικά μέτρα που προτείνει το ψήφισμα
της κ. Figueiredo σχετικά με τον ρόλο του ελάχιστου εισοδήματος για την αντιμετώπιση της
φτώχειας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη, λυπούμαι που η πλειοψηφία
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ήταν πιο φιλόδοξη. Ως σοσιαλιστής, πιστεύω ότι είναι
απαραίτητη μια οδηγία πλαίσιο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φτώχειας, η οποία
πλήττει το 17% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.
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Η παρούσα οδηγία πλαίσιο, η οποία εκπονήθηκε από τον συνάδελφό μου Frédéric Daerden,
θεσπίζει την αρχή του κατάλληλου ελάχιστου εισοδήματος στην Ευρώπη που θεμελιώνεται με
βάση κριτήρια που είναι κοινά σε όλα τα κράτη μέλη και σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές για
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και με το εθνικό δίκαιο. Είναι καθήκον μας να είμαστε φιλόδοξοι
για μια πιο κοινωνική Ευρώπη.

Aldo Patriciello (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Οι συνθήκες, πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας
και τη νέα νομική βάση του άρθρου 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, δεν ενεθάρρυναν ιδιαίτερα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνάπτουν διοργανικές
συμφωνίες. Οι συμφωνίες αυτές δεν μπορούν να μεταβάλουν τις διατάξεις του πρωτογενούς
δικαίου, όμως συχνά τις καθιστούν σαφέστερες.

Είμαι πεπεισμένος ότι το σχέδιο αυτό αντανακλά αποκλειστικά τη θεσμική ισορροπία που
καθιερώθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Δίνω τη συγκατάθεσή μου, διότι η συμφωνία αυτή
αποτελεί σαφή και σημαντική βελτίωση στις σχέσεις με την Επιτροπή. Όπως όλες οι συμφωνίες,
το τελικό κείμενο τείνει να αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ των δύο μερών· αυτός ο τελικός
συμβιβασμός προσφέρει, ωστόσο, ισορροπημένη απόφαση και λογική και συνεπή εφαρμογή της
Συνθήκης της Λισαβόνας.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Η έκθεση Rangel επισημαίνει τα
σημαντικότερα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέχονται στην αναθεωρημένη
συμφωνία πλαίσιο όσον αφορά τα ακόλουθα:

Για τη «Νομοθετική διαδικασία και προγραμματισμό: αμοιβαία συνεργασία» περιλαμβάνει τη
βελτίωση της συμμετοχής του Κοινοβουλίου, την επανεξέταση όλων των εκκρεμουσών προτάσεων
κατά την έναρξη της θητείας της νέας Επιτροπής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απόψεις του
Κοινοβουλίου και τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη
συνέχεια που δίνεται σε οιαδήποτε αιτήματα νομοθετικής πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο
225 της ΣΛΕΕ.

Για τον «Κοινοβουλευτικό έλεγχο», περιλαμβάνει νέους κανόνες για τη συμμετοχή των Επιτρόπων
σε προεκλογικές εκστρατείες, την υποχρέωση της Επιτροπής να επιζητεί τη γνώμη του
Κοινοβουλίου όταν προτίθεται να αναθεωρήσει τον Κώδικα Συμπεριφοράς, ενώ και οι υποψήφιοι
για τις θέσεις των γενικών διευθυντών κανονιστικών οργανισμών πρέπει να παρουσιάζονται
ενώπιον των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών για ακρόαση.

Καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών και την απαίτηση η Επιτροπή να είναι
παρούσα στο Κοινοβούλιο.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    γραπτώς.  –  (PL) Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της
Λισαβόνας έδωσε τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέα
δικαιώματα. Το σχέδιο του τροποποιημένου κειμένου της συμφωνίας πλαίσιο αποτελεί έκφραση
της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των αλλαγών που απορρέουν από τη συνθήκη με βάση
τις σχέσεις μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Εισάγει ευεργετικές αλλαγές στη νομοθετική
διαδικασία, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την υποχρέωση παροχής πληροφοριών. Αποτελεί
σπουδαία πρόοδο στις σχέσεις με την Επιτροπή και σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση
στενότερης συνεργασίας. Οι ανταλλαγές πληροφοριών και ο εποικοδομητικός διάλογος θα μας
επιτρέψουν να επιτύχουμε αποδοτικότερα και πιο διαφανή αποτελέσματα, γεγονός το οποίο
αποτελεί βασικό ζήτημα από τη σκοπιά των πολιτών της ΕΕ, τα συμφέροντα των οποίων
εκπροσωπούμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι δίνεται
προτεραιότητα στη συμφωνία στη συμμετοχή των μελών της Επιτροπής στις συνεδριάσεις της
Ολομέλειας και σε άλλες συνεδριάσεις που συνδέονται με τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου.
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Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επιτροπή δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά σε πρώιμο στάδιο με το
Κοινοβούλιο επί των προτάσεων νομοθετικών πρωτοβουλιών που προτείνονται από πολίτες.

Χάρη σε αυτό, εμείς στο Κοινοβούλιο μπορούμε να έλθουμε εγγύτερα στους πολίτες μας, γεγονός
το οποίο θα ενισχύσει τη δημοκρατία μας. Παρ’ όλα αυτά, προκειμένου να λειτουργεί
αποτελεσματικά προς το συμφέρον των πολιτών της ΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να χορηγήσει στους
βουλευτές του ΕΚ καθεστώς παρατηρητή σε όλες τις διεθνείς διασκέψεις και, ει δυνατόν, να
διευκολύνει την παρουσία μας σε άλλες σημαντικές συνεδριάσεις σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό,
καθώς και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τις διαπραγματευτικές θέσεις που υιοθετήθηκαν
από την Επιτροπή σε τέτοιες συνεδριάσεις και διασκέψεις.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Rangel
A7-279/2010. Ωστόσο, διαφωνώ έντονα με την παραδοχή του εισηγητή ότι «η Συνθήκη της
Λισαβόνας εμβαθύνει σημαντικά σε θέματα δημοκρατίας στην ΕΕ, παρέχοντας στους πολίτες
της Ένωσης, κυρίως μέσω του Κοινοβουλίου, ενισχυμένες εξουσίες ελέγχου της Επιτροπής».

Viktor Uspaskich (ALDE),    γραπτώς.  –  (LT) Αυτή η νέα συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις
θα μπορούσε δυνητικά να εδραιώσει τα επιτεύγματα της Συνθήκης της Λισαβόνας, αυτό δε θα
μπορούσε να αποτελέσει σημαντική επανάσταση. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι τροπολογίες για
τη βελτίωση των νομικών διαδικασιών και την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Συμφωνώ
με όλες τις τροπολογίες οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και
την προώθηση της αποτελεσματικότητας των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η θεσμική αυτή εταιρική
σχέση χαρακτηρίζεται από όσο το δυνατόν λιγότερη γραφειοκρατία. Η νέα συμφωνία πλαίσιο
για τις σχέσεις ρυθμίζει την «ειδική εταιρική σχέση» μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η πιο σημαντική εταιρική σχέση από όλες είναι η
εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει
να προσπαθήσει περισσότερο προκειμένου να βρεθεί κοινό έδαφος με τους πολίτες της και να
αποδειχθεί η σημασία της στην καθημερινή τους ζωή.

Ο εισηγητής ορθώς επεσήμανε ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί μια «νέα διοργανική ισορροπία»,
δηλαδή έναν υγιή συμβιβασμό. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα για τα οποία η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν μπορεί να διαπραγματευθεί – τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες.
Μεγαλύτερες εξουσίες σημαίνει και μεγαλύτερη ευθύνη. Είναι άλλο να μιλούμε για κοινές αξίες
και άλλο η εφαρμογή και η υπεράσπιση των αξιών αυτών. Αν δεν επιτευχθεί αυτό, τα διάφορα
σκέλη του θεσμικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν
πλήρως το δυναμικό τους. Για να είναι συνεκτική δύναμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι
αξιόπιστη.

Έκθεση: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

Mário David (PPE),    γραπτώς. – (PT) Τώρα που εγκρίθηκε η αναθεώρηση της συμφωνίας
πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, η επακόλουθη προσαρμογή
του Κανονισμού του Κοινοβουλίου στην προαναφερθείσα συμφωνία πλαίσιο αποτελεί φυσικό
βήμα. Ψηφίζω, επομένως, υπέρ της έκθεσης αυτής.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Συμφωνώ με τις τροποποιήσεις του
Κανονισμού του Κοινοβουλίου με σκοπό την προσαρμογή τους στην αναθεωρημένη συμφωνία
πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Λαμβάνοντας υπόψη τη
διαφάνεια της Επιτροπής στην παροχή περισσότερων πληροφοριών προς τους βουλευτές του
ΕΚ, υπάρχει συμφωνία ότι οι βουλευτές του ΕΚ είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες του
Κοινοβουλίου σχετικά με την επεξεργασία εμπιστευτικών πληροφοριών. Η διαφάνεια της
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Επιτροπής στην παροχή περισσότερων πληροφοριών προς τους βουλευτές του ΕΚ απαιτεί οι
πρόεδροι και οι εισηγητές της αρμόδιας επιτροπής και, κατά περίπτωση, των γνωμοδοτικών
επιτροπών, να λαμβάνουν από κοινού τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι παρέχεται
στο Κοινοβούλιο άμεση, τακτική και πλήρης ενημέρωση, εφόσον απαιτείται εμπιστευτικά, σε
όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων και της σύναψης διεθνών συμφωνιών, περιλαμβανομένων
του σχεδίου και του τελικώς εγκριθέντος κειμένου των διαπραγματευτικών οδηγιών.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Οι σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής
μεταβλήθηκαν σε μεγάλο βαθμό μετά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, με την ανάθεση
μεγαλύτερων εξουσιών στο Κοινοβούλιο σε διάφορα θέματα, ιδιαίτερα σε εκείνα που σχετίζονται
με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και με ζητήματα προϋπολογισμού, καθώς και την ενίσχυση
του ρόλου του όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Αυτές οι αλλαγές σημαίνουν ότι οι
ευρωπαίοι πολίτες διαθέτουν πλέον νέο ρόλο σε σχέση με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε
επίπεδο ΕΕ. Συνεπώς, είναι αναγκαίο και σκόπιμο να προσαρμοστεί ο Κανονισμός στην
αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η προσαρμογή του Κανονισμού του
Κοινοβουλίου στην αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί φυσική συνέχεια της αναθεώρησης της
συμφωνίας πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, δίνοντας την ευκαιρία στη συμφωνία πλαίσιο να ψηφιστεί αμέσως, ώστε να μπορεί
να τεθεί σε ισχύ όπως απαιτείται και κατά τρόπο ώστε να διασφαλιστεί. Το ιστορικό και η συμφωνία
που μοιράζονται οι δύο εκθέσεις δικαιολογούν επίσης την έγκρισή μου για τη δεύτερη έκθεση.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Η έκθεση Rangel επισημαίνει τα
σημαντικότερα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέχονται στην αναθεωρημένη
συμφωνία πλαίσιο όσον αφορά τα ακόλουθα:

Για τη «Νομοθετική διαδικασία και προγραμματισμό: αμοιβαία συνεργασία», περιλαμβάνει τη
βελτίωση της συμμετοχής του Κοινοβουλίου, την επανεξέταση όλων των εκκρεμουσών προτάσεων
κατά την έναρξη της θητείας της νέας Επιτροπής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απόψεις του
Κοινοβουλίου και τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη
συνέχεια που δίνεται σε οιαδήποτε αιτήματα νομοθετικής πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο
225 της ΣΛΕΕ.

Για τον «Κοινοβουλευτικό έλεγχο», περιλαμβάνει νέους κανόνες για τη συμμετοχή των Επιτρόπων
σε προεκλογικές εκστρατείες, την υποχρέωση της Επιτροπής να επιζητεί τη γνώμη του
Κοινοβουλίου όταν προτίθεται να αναθεωρήσει τον Κώδικα Συμπεριφοράς, ενώ και οι υποψήφιοι
για τις θέσεις των γενικών διευθυντών κανονιστικών οργανισμών πρέπει να παρουσιάζονται
ενώπιον των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών για ακρόαση.

Καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών και την απαίτηση η Επιτροπή να είναι
παρούσα στο Κοινοβούλιο.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Rangel
A7-0278/2010. Ωστόσο, διαφωνώ έντονα με την παραδοχή του εισηγητή ότι «η Συνθήκη της
Λισαβόνας εμβαθύνει σημαντικά σε θέματα δημοκρατίας στην ΕΕ, παρέχοντας στους πολίτες
της Ένωσης, κυρίως μέσω του Κοινοβουλίου, ενισχυμένες εξουσίες ελέγχου της Επιτροπής».

Εκθέσεις: Paulo Rangel (A7-0279/2010), (A7-0278/2010)

Bairbre de Brún και Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ
των εκθέσεων Rangel A7-0278/2010 και A7-0279/2010. Ωστόσο, διαφωνώ έντονα με την
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παραδοχή του εισηγητή ότι «η Συνθήκη της Λισαβόνας εμβαθύνει σημαντικά σε θέματα
δημοκρατίας στην ΕΕ, παρέχοντας στους πολίτες της Ένωσης, κυρίως μέσω του Κοινοβουλίου,
ενισχυμένες εξουσίες ελέγχου της Επιτροπής».

Joe Higgins (GUE/NGL),    γραπτώς. – (EN) Απείχα από την ψηφοφορία επί των εκθέσεων
Rangel A7-0278/2010 και A7-0279/2010. Παρά το γεγονός ότι στηρίζω πολλά μέτρα που
αναφέρονται στις εκθέσεις, όπως η αύξηση του ρόλου του Κοινοβουλίου κατά την κατάρτιση
του Κώδικα Συμπεριφοράς των Επιτρόπων και η ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου στις
διεθνείς διαπραγματεύσεις, διαφωνώ έντονα με την παραδοχή του εισηγητή ότι «η Συνθήκη της
Λισαβόνας εμβαθύνει σημαντικά σε θέματα δημοκρατίας στην ΕΕ, παρέχοντας στους πολίτες
της Ένωσης, κυρίως μέσω του Κοινοβουλίου, ενισχυμένες εξουσίες ελέγχου της Επιτροπής».

Marisa Matias (GUE/NGL),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ των εκθέσεων Rangel
A7-0278/2010 και A7-0279/2010. Ωστόσο, διαφωνώ έντονα με την παραδοχή του εισηγητή
ότι «η Συνθήκη της Λισαβόνας εμβαθύνει σημαντικά σε θέματα δημοκρατίας στην ΕΕ, παρέχοντας
στους πολίτες της Ένωσης, κυρίως μέσω του Κοινοβουλίου, ενισχυμένες εξουσίες ελέγχου της
Επιτροπής».

Alexander Mirsky (S&D),    γραπτώς. – (LV) Ο κ. Rangel προτείνει πολύ σημαντικές
τροποποιήσεις στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πιθανό, ως άμεσο
αποτέλεσμα των προσαρμογών αυτών του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα
προβλήματα τα οποία συζητούμε να επιλυθούν ταχύτερα. Θα επιθυμούσα ιδιαίτερα να διαπιστώνω
ότι οι αποφάσεις και οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υλοποιούνται στα κράτη μέλη
της ΕΕ. Μόνο αφού τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας, οι συστάσεις της ΕΕ προς τρίτες χώρες
θα φέρουν σημαντικά περισσότερο βάρος. Για παράδειγμα, οι συστάσεις στο ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την κατάσταση των μη πολιτών
στη Λετονία δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί. Ελπίζω ότι ο αναθεωρημένος Κανονισμός του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βοηθήσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να σχηματίσουν σαφή εικόνα
για τις παραβιάσεις των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα στη Λετονία.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Με τη συμφωνία αυτή το Κοινοβούλιο «βελτιώνει»
και ενισχύει τη θέση του, ενισχύεται δε και ο εκδημοκρατισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
έγκριση της έκθεσης αυτής αποτελεί ηχηρό μήνυμα της επιθυμίας να παγιωθεί η αρχή του
διαχωρισμού των εξουσιών. Η συμφωνία πλαίσιο έχει μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι καθορίζει
τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σε μια εποχή όπου το Κοινοβούλιο έχει
αποκτήσει μεγαλύτερες εξουσίες, ιδίως κατά τη νομοθετική διαδικασία, στο ίδιο πλέον επίπεδο
με το Συμβούλιο. Πράγματι, παρά τις συμπληρωματικές συνθήκες και τις συνθήκες και τα
πρωτόκολλα εφαρμογής, ήταν απαραίτητη περαιτέρω νομοθεσία με στόχο την αποσαφήνιση και
τον καλύτερο καθορισμό ορισμένων ζητημάτων. Ειδικότερα, επικροτώ το γεγονός ότι η συμφωνία
πλαίσιο διευκρινίζει τα σημεία που αφορούν την πολιτική ευθύνη των δύο θεσμικών οργάνων,
τη διακίνηση των πληροφοριών, τις εξωτερικές σχέσεις, τη διεύρυνση και τις διεθνείς συμφωνίες,
την εκτέλεση του προϋπολογισμού, το πολιτικό και νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής και
το πολυετές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομοθετική αρμοδιότητα της Επιτροπής
και την άσκηση των ειδικών αρμοδιοτήτων της, την παρακολούθηση της εφαρμογής της
νομοθεσίας της ΕΕ και τη συμμετοχή της Επιτροπής στις εργασίες του Κοινοβουλίου.

Έκθεση: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ του κανονισμού αυτού. Περιλαμβάνει
τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά στοιχεία και εξηγεί τις διοργανικές σχέσεις που πρέπει να έχει
η ευρωπαϊκή αυτή υπηρεσία και οι δομές της. Ήταν, και εξακολουθεί να είναι, επιθυμία μας η
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ΕΕ να αποτελεί ισχυρό και αναγνωρισμένο παράγοντα στην εξωτερική πολιτική. Για να επιτευχθεί
αυτό, χρειαζόμαστε επίσης κανόνες και ευρωπαϊκούς κανονισμούς προσαρμοσμένους στο
συγκεκριμένο έργο.

Alain Cadec (PPE),    γραπτώς. – (FR) Όταν συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης, ήταν αναγκαία η τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού προκειμένου να
βελτιωθεί ο έλεγχος και η παρακολούθηση της υλοποίησης της ΕΥΕΔ.

Η έκθεση Gräßle-Rivellini αυξάνει τη δημοσιονομική και οικονομική ευθύνη, βελτιώνει τη
διαφάνεια και προάγει την αποτελεσματικότητα της ΕΥΕΔ. Οι προτεινόμενες βελτιώσεις θα
συμβάλουν στη δημιουργία πνεύματος δημοσιονομικής ακεραιότητας που κρίνεται απολύτως
απαραίτητο για την εδραίωση της εμπιστοσύνης στην εύρυθμη λειτουργία της ΕΥΕΔ.

Χαιρετίζω επίσης τα τμήματα της έκθεσης που απαιτούν το Κοινοβούλιο να αποκτήσει σημαντική
εξουσία ελέγχου. Κατά συνέπεια, συμφωνώ με τους εισηγητές και ζητώ το Κοινοβούλιο να είναι
σε θέση να ασκεί πλήρως τα δικαιώματα απαλλαγής που διαθέτει και οι επικεφαλής των
αντιπροσωπειών να υποβάλλουν τις εκθέσεις τους για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στην
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού.

Mário David (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψηφίζω υπέρ του μεγαλύτερου μέρους των μέτρων
που προτείνονται στην παρούσα έκθεση, τα οποία αποσκοπούν στο να παράσχουν στην Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) πνεύμα δημοσιονομικής ακεραιότητας που κρίνεται
απολύτως απαραίτητο για την εδραίωση της εμπιστοσύνης στην ομαλή και υπεράνω πάσης
αμφισβήτησης μελλοντική λειτουργία της ΕΥΕΔ. Η πολυσυλλεκτικότητα όσον αφορά την
προϋπηρεσία των μελών της θα μετατρέψει την ΕΥΕΔ σε χωνευτήρι νοοτροπιών και τάσεων και
θα την οδηγήσει σταδιακά στη δημιουργία του δικού της ιδιαίτερου χαρακτήρα. Στο πλαίσιο
του καθορισμού της δομής της νέας αυτής υπηρεσίας, είναι σημαντικό να εκπονηθούν οι
δημοσιονομικοί κανόνες που θα την διέπουν και να ληφθεί η μέγιστη δυνατή μέριμνα διασφάλισης
από την αρχή ούτως ώστε η οικονομική ακεραιότητα να αποτελέσει πάγιο και αναπόσπαστο
χαρακτηριστικό του πνεύματος και της νοοτροπίας της ΕΥΕΔ. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι,
προκειμένου να εξασφαλίζεται δημοκρατικός ενδελεχής έλεγχος και να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη
των ευρωπαίων πολιτών προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά τους όργανα, θα πρέπει να υποβάλλεται
ετησίως στο Κοινοβούλιο δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με τα συστήματα εσωτερικής διαχείρισης
και ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί στις αντιπροσωπείες της Ένωσης.

Marielle De Sarnez (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
(ΕΥΕΔ) είναι πλέον έτοιμη να καταστεί επιχειρησιακό διπλωματικό σώμα. Το Κοινοβούλιο
διασφάλισε ότι το 60% του προσωπικού προέρχεται από άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα,
γεγονός το οποίο θα εξασφαλίσει έναν ορισμένο βαθμό ανεξαρτησίας από τα κράτη μέλη.
Καθιερώθηκε η αρχή της γεωγραφικής ισορροπίας, έτσι ώστε να κατοχυρωθεί η κατάλληλη και
σημαντική παρουσία υπηκόων από όλα τα κράτη μέλη.

Η παρούσα ψηφοφορία ενίσχυσε τον ρόλο του Κοινοβουλίου: οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διοριστεί σε περιοχές «στρατηγικής σημασίας» πράγματι θα
γίνονται δεκτοί σε ακρόαση από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Εξάλλου, το Κοινοβούλιο θα έχει δικαίωμα ελέγχου ως προς τον τρόπο χρήσης
του προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ και το προσωπικό της θα πρέπει να παρακολουθήσει προγράμματα
ειδικής κατάρτισης σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση.

Philippe de Villiers (EFD),    γραπτώς. – (FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να
γνωμοδοτήσει σχετικά με την πρόταση κανονισμού που κατέθεσαν οι Ingeborg Gräßle και
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Crescenzio Rivellini όσον αφορά τη δημιουργία γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

Είναι αδύνατο να υποστηρίξουμε τη δημιουργία μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής διπλωματικής
υπηρεσίας που θα βρίσκεται υπό τον διοικητικό, δημοσιονομικό και πολιτικό έλεγχο της
Επιτροπής. Η Γαλλία, η οποία μπορεί να υπερηφανεύεται για το γεγονός ότι διαθέτει την
παλαιότερη διπλωματική υπηρεσία στον κόσμο, θα πρέπει και πάλι να παραχωρήσει διπλωματικά
προνόμια σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολίτες της οποίας είναι εντελώς αδιάφοροι ως προς τις
θέσεις που υιοθετεί.

Η διπλωματική αυτή υπηρεσία, την οποία ζήτησε η Επιτροπή με τόσο ενθουσιασμό, θα αποτελέσει
πλήρη απόκλιση από τις εθνικές κληρονομιές. Οι υπάλληλοι της ΕΥΕΔ δεν θα είναι σε θέση να
λαμβάνουν οδηγίες από τα κράτη μέλη και θα πρέπει να εργάζονται για το «ευρύτερο» καλό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέμα το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για τους ευρωκράτες και μόνο.

Diane Dodds (NI),    γραπτώς. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ήμουν πάντα αντίθετη προς τη
δημιουργία της ΕΥΕΔ – τίποτα δεν θα μπορούσε να αλλάξει τη γνώμη μου ως προς αυτό. Γνωρίζω
όμως τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν κατά τη διεξαγωγή της εκστρατείας πειθούς της ΕΕ με
σκοπό την εξασφάλιση υποστήριξης για την ΕΥΕΔ.

Αναφέρθηκε ότι η ΕΥΕΔ θα ήταν ουδέτερη από δημοσιονομική άποψη. Πού βρισκόμαστε,
εντούτοις, τώρα; Η δημοσιονομική ουδετερότητα δεν είναι τώρα παρά μία ακόμη απατηλή
υπόσχεση της ΕΕ. Έχουμε πλέον ξεπεράσει κατά 34 εκατομμύρια τον προβλεπόμενο
προϋπολογισμό λόγω απαιτήσεων για ακόμα περισσότερο προσωπικό και άλλες δαπάνες
εκκίνησης, και η ΕΥΕΔ δεν είναι ακόμη λειτουργική!

Η ΕΥΕΔ αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα χαμένων χρημάτων των φορολογουμένων, για μια
υπηρεσία που τα μέλη της εκλογικής μου περιφέρειας δεν επιθυμούν αλλά τους επιβλήθηκε από
τους γραφειοκράτες, οι οποίοι επιδιώκουν να μεταφέρουν βίαια όλο και περισσότερες εξουσίες
από τις εθνικές κυβερνήσεις προς την ΕΕ. Η γραφειοκρατία αυτή είναι απαράδεκτη και θα πρέπει
να περικόπτεται σε αυτήν την περίοδο οικονομικής κρίσης, όχι να ενισχύεται.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η πρόταση κανονισμού αποσκοπεί στην τροποποίηση
του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Κοινοτήτων
λόγω της θεσμοθέτησης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) που απορρέει
από την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισαβόνας από τα κράτη μέλη. Η νέα αυτή οντότητα δεν
διαθέτει δημοσιονομικό πλαίσιο, εξ ου και η ανάγκη για την τροποποίηση αυτή. Η ανάδειξη της
ΕΥΕΔ σε θεσμικό όργανο της επιτρέπει να διαθέτει δημοσιονομική αυτονομία και της δίνει την
εξουσία να ασχολείται με τις διοικητικές της δαπάνες στο πλαίσιο της απαλλαγής που πρέπει να
χορηγηθεί από το Κοινοβούλιο.

Ελπίζω ότι η ΕΥΕΔ θα ασκεί τις δραστηριότητές της με ικανό, αποτελεσματικό, συμπληρωματικό
και, κυρίως, μη ανταγωνιστικό τρόπο με τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών.
Για το θέμα αυτό, η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η ΕΥΕΔ μπορεί να
εκπληρώσει το καθήκον της ενιαίας εξωτερικής δράσης χωρίς αυτό να οδηγήσει στην
αποδυνάμωση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της λογοδοσίας και της προστασίας
των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί.

Elisabeth Köstinger (PPE),    γραπτώς.  –  (DE) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
(ΕΥΕΔ) θα αποτελέσει τον μελλοντικό βασικό εκφραστή της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Σε αυτήν την υπηρεσία, οι διαφορετικές μας θέσεις θα βρίσκουν μία φωνή –που θα
μεταδίδει ένα ισχυρό μήνυμα– και είναι σημαντικό να της δοθεί η υποστήριξή μας. Προκειμένου
η ΕΥΕΔ να μπορέσει να λειτουργήσει αποδοτικά, είναι απαραίτητος αποτελεσματικός
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δημοσιονομικός έλεγχος. Μόνο αν η ΕΥΕΔ αποτελέσει μέρος της Επιτροπής μπορεί να
διασφαλιστεί ο καλύτερος δυνατός έλεγχος. Η σαφής κατανομή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
θα της επιτρέψει να λειτουργήσει ομαλά. Υποστηρίζω την επιτυχημένη έκθεση της κ. Gräßle και
του κ. Rivellini και, φυσικά, ψήφισα υπέρ αυτής της εποικοδομητικής συνεισφοράς από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Gräßle και του κ.
Rivellini για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης (ΕΥΕΔ), διότι πιστεύω ότι η προώθηση της δημοσιονομικής ακεραιότητας είναι σημαντική
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διοικούνται σωστά και με
διαφάνεια. Η δημιουργία της νέας αυτής διπλωματικής υπηρεσίας, όπως προβλέπεται από τη
Συνθήκη της Λισαβόνας, αποτελεί μεγάλο βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορεί
επιτέλους να επωφεληθεί από ένα ενιαίο διπλωματικό σώμα το οποίο έχει την αποστολή να
διευκολύνει δράσεις που αποσκοπούν στο να καταστήσουν τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πιο συνεκτικές, ασφαλείς και αποτελεσματικές. Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι
η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα διαχειρίζεται τον διοικητικό προϋπολογισμό της,
θα είναι δε επίσης υπεύθυνη για τα τμήματα του επιχειρησιακού προϋπολογισμού που εμπίπτουν
στο πλαίσιο της εντολής της.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, που
δημιουργήθηκε μετά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, απαιτεί προϋπολογισμό,
προκειμένου να διεξαγάγει τις δραστηριότητές της και να επιτύχει τους στόχους που
περιγράφονται στη συνθήκη. Με βάση τα ανωτέρω, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν ορισμένες
διατάξεις του κατάλληλου δημοσιονομικού κανονισμού, με στόχο να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές
που εισήγαγε η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Willy Meyer (GUE/NGL),    γραπτώς.  –  (ES) Καταψήφισα αυτό το νομοθετικό ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επειδή η δημιουργία της υπηρεσίας που θέλουν να χρηματοδοτήσουν
αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της στρατιωτικοποίησης της εξωτερικής πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από την αντίθεσή μου προς αυτήν τη μιλιταριστική φιλοσοφία
στην εξωτερική πολιτική, ο λόγος για την αρνητική μου ψήφο είναι ότι οι πλέον βασικές αρχές
της διαφάνειας και της δημοκρατίας απουσιάζουν καθ’ όλη τη διαδικασία της δημιουργίας της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Η οργάνωση και η χρηματοδότηση αυτής
της υπηρεσίας δεν περιλαμβάνουν τον αναγκαίο αυστηρό έλεγχο της στελέχωσης και της
χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γεγονός που σημαίνει ότι η ΕΥΕΔ στερείται
ανησυχητικά δημοκρατίας και διαφάνειας. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η προτεινόμενη
για την ΕΥΕΔ δομή υποβιβάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δευτερεύουσα, άνευ ουσίας θέση
στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, γεγονός το οποίο η Ομάδα μου και εγώ απορρίπτουμε
κατηγορηματικά. Συνεπώς το καταψήφισα. Δεν μπορώ να είμαι υπέρ των προτεινόμενων
προϋπολογισμών για αυτό το είδος υπηρεσίας με τις μιλιταριστικές της τάσεις.

Franz Obermayr (NI),    γραπτώς.  –  (DE) Εκτός από τις διπλές δομές που θα δημιουργηθούν
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), οι δαπάνες προσωπικού επίσης θα
εκτοξευτούν κατά τον σπάταλο και γραφειοκρατικό τρόπο που αποτελεί χαρακτηριστικό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις 1.643 θέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσει η ΕΥΕΔ την 1η Δεκεμβρίου,
οι 50 είναι, είτε το πιστεύετε είτε όχι, θέσεις γενικού διευθυντή, ενώ κατά τις αρχικές φάσεις θα
υπάρχουν μόλις λίγο περισσότερα από 30 μέλη προσωπικού υπό έναν γενικό διευθυντή. Όταν
ολοκληρωθεί η τελική δομή δεν θα υπάρχουν ούτε καν 80. Οι παραπάνω γενικοί διευθυντές θα
κερδίζουν, κατά μέσον όρο, 17.000 ευρώ τον μήνα. Κάτω από αυτούς τους γενικούς διευθυντές,
υπάρχει ένα άλλο επίπεδο που περιλαμβάνει 224 διευθυντές και 235 προϊσταμένους μονάδας.
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Επιπλέον, αναμένουμε ακόμη να καθοριστούν συγκεκριμένα καθήκοντα και στόχοι για το
προσωπικό της ΕΥΕΔ. Θέλουμε η ΕΕ να έχει ισχυρή φωνή στον κόσμο, αυτό όμως σίγουρα δεν
απαιτεί έναν διογκωμένο διοικητικό μηχανισμό που θα κοστίσει δισεκατομμύρια στους πολίτες
της ΕΕ ως αποτέλεσμα των διπλών δομών και του γεγονότος ότι τα μέλη του προσωπικού θα
απολαύουν μιας πολύ προσοδοφόρας πηγής εισοδήματος. Ψήφισα, επομένως, κατά της έκθεσης
αυτής.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    γραπτώς.  –  (LT) Στις διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και, ειδικότερα, με τους
διαπραγματευτές της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών,
καταφέραμε να διασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός της νέας διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ
θα χρησιμοποιείται με μεγαλύτερη διαφάνεια. Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τη δημοσιονομική
της απαλλαγή σε ετήσια βάση και η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει στους βουλευτές του ΕΚ
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες της σε τακτική βάση. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης
αυτής διότι επισημαίνει ότι κατά την πρόσληψη πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ, θα
διασφαλίζεται μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη μαζί με την κατάλληλη και ουσιαστική
εκπροσώπηση για τους πολίτες όλων των κρατών μελών.

Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι πρέπει να επιδιώξουμε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι
επιλέγονται σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και επίσης ότι λαμβάνεται υπόψη η ισότητα των
φύλων. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, που αναμένεται να ξεκινήσει
την 1η Δεκεμβρίου, να καταστεί γρήγορα αποτελεσματική και να δώσει έκφραση, πάνω απ’ όλα,
στα συμφέροντα της ΕΕ και, ενδεχομένως, και στα εθνικά συμφέροντα.

Aldo Patriciello (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)
θα διαχειρίζεται η ίδια τον διοικητικό προϋπολογισμό της και θα είναι υπεύθυνη για αυτόν. Στην
πραγματικότητα, στο πλαίσιο της σύστασης της νέας Υπηρεσίας και ιδίως κατά την εκπόνηση
των δημοσιονομικών κανόνων που θα την διέπουν, πρέπει εξαρχής να προβλεφθούν οι κατάλληλες
οικονομικές εγγυήσεις.

Κατά συνέπεια, προκειμένου να εδραιωθεί η δημοσιονομική τους ακεραιότητα, είναι σημαντική
η λήψη μέριμνας για την εύρυθμη συνεργασία των διαφόρων υπηρεσιών που ευθύνονται για την
παρακολούθηση των οικονομικών θεμάτων, ιδίως στις αντιπροσωπείες της ΕΕ. Μέσω της ενίσχυσης
αυτών των δικλείδων ασφαλείας, ευελπιστούμε ότι θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων
πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κατά συνέπεια, οι διαρθρωτικές βελτιώσεις που
προτείνονται στην ανά χείρας πρόταση έχουν ως σκοπό τη δημιουργία πνεύματος δημοσιονομικής
ακεραιότητας που κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την εδραίωση της εμπιστοσύνης στην
ομαλή και υπεράνω πάσης αμφισβήτησης λειτουργία της ΕΥΕΔ.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Ήταν μια δύσκολη διαδρομή, αλλά
χάρη στις προσπάθειες του Κοινοβουλίου, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ έχει πλέον τη
δυνατότητα να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για αποτελεσματικότερη και πιο θεμιτή εξωτερική
πολιτική της ΕΕ. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι βασικές ανησυχίες των Πρασίνων –όπως η ισορροπία
των φύλων και η κοινή κατάρτιση για τη δημιουργία «πνεύματος συναδελφικότητας»– λήφθηκαν
σε μεγάλο βαθμό υπόψη, καθώς και ότι το Κοινοβούλιο θα έχει μεγαλύτερο δημοκρατικό έλεγχο
επί της λειτουργίας της ΕΥΕΔ, ιδίως μέσω της καθιέρωσης επιμέρους γραμμών του
προϋπολογισμού για τις μεγάλες εξωτερικές επιχειρήσεις της ΕΕ. Το ΕΚ επέτυχε επίσης τη
διαφύλαξη της κοινοτικής μεθόδου και, χάρη στην πίεση των Πρασίνων, των αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων.

Angelika Werthmann (NI),    γραπτώς. – (DE) Για να είμαστε σε θέση να εκπροσωπούμε τα
συμφέροντα των ευρωπαϊκών κρατών στο διεθνές προσκήνιο με αποτελεσματικότερο τρόπο, οι
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δράσεις της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να συζητούνται εκ των προτέρων και κατόπιν να
κοινοποιούνται στον έξω κόσμο με μία φωνή. Γίνεται τώρα προσπάθεια, μέσω της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), τα μέσα εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης να υπαχθούν
σε ένα συνεκτικό πλαίσιο – συγκεντρώνονται οι υφιστάμενοι πόροι και συμπληρώνονται με
νέους. Λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα της εν λόγω δομής, πρέπει να εφαρμοστούν φιλόδοξες
διατάξεις όσον αφορά τη διαφάνεια και τη δημοσιονομική και οικονομική λογοδοσία. Εφόσον
η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει την ΕΥΕΔ, η υπηρεσία
πρέπει να ενταχθεί στη δομή της Επιτροπής. Διαφορετικά, θα είναι αδύνατο να χορηγηθεί
απαλλαγή κατά την έννοια των συνθηκών. Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων διαβιβάζονται
επίσης στις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές.

Έκθεση: Bernhard Rapkay (A7-0288/010)

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Πιστεύω και εγώ, όπως οι συνάδελφοί μου βουλευτές,
ότι η ΕΥΕΔ πρέπει να έχει αυτονομία στο πλαίσιο του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης
των ευρωπαίων υπαλλήλων. Υποστηρίζω τη διάταξη που ορίζει ότι οι υπάλληλοι της ΕΕ και οι
προσωρινοί υπάλληλοι που προέρχονται από τα κράτη μέλη και τις διπλωματικές υπηρεσίες
πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και να δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για τις
νέες θέσεις. Ελπίζω ότι η πρόσληψη με την ευρύτερη δυνατή γεωγραφική βάση, και με αυτό
υπαινίσσομαι τα νέα κράτη μέλη, θα γίνει πραγματικότητα.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αποτελεί
βασικό εργαλείο ώστε η ΕΕ να καταστεί περισσότερο ανοιχτή στον κόσμο και να είναι σε θέση
να θεσπίσει εποικοδομητικές επαφές με πολλές διαφορετικές περιοχές και χώρες. Για να
λειτουργήσει η υπηρεσία αυτή, είναι ουσιαστικής σημασίας να δοθούν στους υπαλλήλους της
οι κατάλληλοι ρόλοι και να αποσαφηνιστεί το καθεστώς τους, όπως και των εκτάκτων υπαλλήλων
από τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες, οι οποίοι διαδραματίζουν ρόλο στο πλαίσιο αυτό. Η
τροποποίηση αυτή του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συνθηκών απασχόλησης άλλων υπαλλήλων αυτών των Κοινοτήτων δείχνει
να είναι, επομένως, απολύτως δικαιολογημένη. Ελπίζω ότι η υπηρεσία θα λειτουργεί παράλληλα
με τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες και θα ενεργεί ως θετικός παράγοντας για την ενίσχυση
των επιδόσεών τους. Ελπίζω ότι οι βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν θα
παραμελήσουν την εξωτερική τους συνιστώσα και ότι, κατά τη διάρκεια της δράσης τους, η
υπηρεσία δεν θα παραμελήσει τον κρίσιμο ρόλο των ευρωπαϊκών γλωσσών στην παγκόσμια
επικοινωνία, ούτε τις παγκόσμιες ευρωπαϊκές γλώσσες οι οποίες είναι οι καταλληλότερες για τη
θεμελίωση άμεσης επικοινωνίας με μεγάλα τμήματα του κόσμου.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής διοίκησης: είναι ανοικτή, αποτελεσματική
και ανεξάρτητη, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 298 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Κανονισμού Υπηρεσιακής
Κατάστασης και των συνθηκών απασχόλησης άλλων υπαλλήλων, θα ήθελα να επισημάνω το
ισότιμο καθεστώς που δίδεται σε μόνιμους υπαλλήλους της ΕΕ και έκτακτους από τις
διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την επιλεξιμότητα να αναλάβουν
όλα τα καθήκοντα επί ίσοις όροις και με την προώθηση ίσων ευκαιριών για το λιγότερο
εκπροσωπούμενο φύλο.

Tunne Kelam (PPE),    γραπτώς. – (EN) Απείχα κατά την τελική ψηφοφορία για την έκθεση
Rapkay στις 20 Οκτωβρίου 2010. Υποστηρίζω πλήρως τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης και εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειες του Elmar Brok και άλλων βουλευτών
του ΕΚ που κατάφεραν να εξισορροπήσουν επιτυχώς το αρχικό σχέδιο που υποβλήθηκε από την
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Ύπατη Εκπρόσωπο. Πρόθεσή μου ήταν να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι η τροπολογία
σχετικά με τη γεωγραφική εκπροσώπηση, η οποία υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών
Υποθέσεων και την Επιτροπή Προϋπολογισμών, δεν εγκρίθηκε στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.
Ως αποτέλεσμα αυτού, υπάρχουν αμφιβολίες για το αν το τελικό κείμενο της έκθεσης μπορεί
να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομική βάση όσον αφορά τη γεωγραφική ισορροπία.

Andrey Kovatchev (PPE),    γραπτώς. – (BG) Εύχομαι σε εσάς, κυρία Ashton, και στη νέα
ΕΥΕΔ, επί της οποίας εναποθέτουμε μεγάλες ελπίδες ότι ένα ακόμη ευρωπαϊκό όνειρο θα γίνει
πραγματικότητα, κάθε επιτυχία, και ελπίζω ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίζει τον κόσμο με ισχυρή,
έγκυρη και ενιαία φωνή. Αυτό επιθυμεί πολύ μεγάλο τμήμα του Σώματός μας. Μπορείτε να είστε
σίγουρη ότι θα σας βοηθήσουμε.

Θα ήθελα να εξηγήσω γιατί απείχα από την ψηφοφορία επί της τροποποίησης του Κανονισμού
Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Νομίζω ότι οι ενδεικτικοί
στόχοι για τη γεωγραφική ισορροπία είναι επωφελείς για τον νέο θεσμό. Χρειαζόμαστε υψηλού
επιπέδου διπλωματική υπηρεσία, η οποία διαθέτει ανθρώπους από όλα τα κράτη μέλη ώστε να
μπορέσει να ενισχύσει την εκπροσώπηση της ΕΕ στον κόσμο.

Είμαι βέβαιος ότι η υπηρεσία θα επιτύχει εάν μπορέσει να επωφεληθεί από την εμπειρία όλων
των κρατών μελών. Αντιλαμβάνομαι ότι ο αριθμός των κρατών μελών έχει υπερτετραπλασιαστεί
από την έναρξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι κατανοητό ότι οι χώρες
παραδέχθηκαν πρόσφατα ότι υστερούν σε αυτό το στάδιο όσον αφορά το επίπεδο εκπροσώπησης.
Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει αποφασιστικότητα και σαφώς καθορισμένα νομοθετικά κείμενα για
να ξεπεραστεί αυτό.

Πιστεύω στην επιθυμία και την αποφασιστικότητά σας, την οποία μας έχετε εκφράσει σε πολλές
περιπτώσεις, να εργαστείτε προς την κατεύθυνση της πραγματικής, κατάλληλης γεωγραφικής
εκπροσώπησης για τη νέα υπηρεσία, έτσι ώστε να μπορείτε να είστε η Ύπατη Εκπρόσωπος του
συνόλου της ΕΕ. Θα παρακολουθούμε τη δραστηριότητά της εκ του σύνεγγυς.

Edvard Kožušník (ECR),    γραπτώς. – (CS) Εκτιμώ το γεγονός ότι καταφέραμε να εισαγάγουμε
κάποιες εγγυήσεις, με τη μορφή τροπολογιών, στην έκθεση, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι, όταν
πρόκειται για την πλήρωση θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, οι υπάλληλοι
ορισμένων κρατών μελών δεν θα έχουν πλεονέκτημα έναντι υπαλλήλων από άλλα κράτη. Η
εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, σε τελική ανάλυση, ένας μόνο συγκεκριμένος
τομέας και, κατά συνέπεια, εκτός από τα προσόντα και την ευρεία γεωγραφική εκπροσώπηση,
πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή σύμφωνα με την οποία θα εκπροσωπούνται καταλλήλως μεταξύ
του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης δημόσιοι υπάλληλοι από όλα
τα κράτη μέλη. Συνεπώς, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο
πρότεινε να διαγραφούν διατάξεις που επέτρεπαν τη μεταφορά υπαλλήλων από το Συμβούλιο
ή την Επιτροπή προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης χωρίς ανταγωνισμό για την
κενή θέση.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συνεργάζεται
στενά με τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών και απαρτίζεται από υπαλλήλους των
αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και
αποσπασμένο προσωπικό των εθνικών διπλωματικών υπηρεσιών των κρατών μελών. Έτσι, για
τους σκοπούς του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης και των συνθηκών απασχόλησης άλλων
υπαλλήλων, η ΕΥΕΔ πρέπει να αντιμετωπίζεται ως θεσμικό όργανο της ΕΕ. Με βάση τα ανωτέρω,
οι υπάλληλοι της ΕΕ και οι προσωρινοί υπάλληλοι από τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών
μελών θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης,
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ιδίως όσον αφορά την επιλεξιμότητα ανάληψης όλων των θέσεων με αντίστοιχους όρους. Η
τροπολογία που προβλέπεται στο παρόν ψήφισμα είναι, συνεπώς, αναγκαία.

Alajos Mészáros (PPE),    γραπτώς. – (HU) Υποστήριξα αυτήν την έκθεση της οποίας
προηγήθηκαν πολύ σοβαρές συζητήσεις, κυρίως όσον αφορά την πλήρωση των θέσεων της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Η αρχή της γεωγραφικής ισορροπίας ήταν η κύρια
αιτία των συζητήσεων αυτών, μια αρχή η οποία –μαζί με τις προτεραιότητες της θεσμικής
ισορροπίας και της ισορροπίας των δύο φύλων– περιλαμβάνεται τελικά στην έκθεση σε πολύ
εξασθενημένη μορφή.

Τα νέα κράτη μέλη αναμφίβολα δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένα, είναι ωστόσο θετικό το γεγονός
ότι επιτεύχθηκε συμβιβασμός και ελπίζουμε ότι στο μέλλον το κείμενο μπορεί να αναθεωρηθεί
προκειμένου να καταστεί ακόμη δικαιότερο. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να καταβάλουμε κάθε
δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διπλωμάτες που ορίζονται από τα
επιμέρους κράτη μέλη έχουν συγκρίσιμα και υψηλά προσόντα. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι,
όμως, διότι κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενοποιημένης και
αποτελεσματικής εξωτερικής εκπροσώπησης της ΕΕ, διότι με βάση τις τρέχουσες και μελλοντικές
προκλήσεις αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές πτυχές της πολιτικής της ΕΕ.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Υιοθετήσαμε με μεγάλη πλειοψηφία
τη συμβιβαστική δέσμη που αντικατοπτρίζει τη θέση των Πρασίνων, γεγονός στο οποίο η Ομάδα
μου συνέβαλε ουσιαστικά.

György Schöpflin (PPE),    γραπτώς. – (EN) Για όσους από εμάς προερχόμαστε από τα νέα
κράτη μέλη, η παράλειψη οποιασδήποτε νομικώς δεσμευτικής υποχρέωσης γεωγραφικής
ισορροπίας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αποτελεί πραγματική απογοήτευση.
Είναι αλήθεια ότι υπήρξαν αρκετές πολιτικές δηλώσεις που υπόσχονταν ότι τα συμφέροντα των
νέων κρατών μελών θα λαμβάνονταν υπόψη. Όσο θετική και αν είναι η πολιτική δέσμευση, η
έλλειψη νομικής διάταξης αποτελεί γεγονός λυπηρό. Χωρίς νομική διάταξη, είναι δύσκολο οι
ψηφοφόροι στα νέα κράτη μέλη να αισθανθούν ότι η υπηρεσία τούς ανήκει. Για τον λόγο αυτόν
αρκετοί από εμάς είχαμε επιφυλάξεις ως προς την παροχή της πλήρους στήριξής μας για την
έκθεση Rapkay.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    γραπτώς.  –  (PL) Φθάνουμε στο τέλος της μάλλον
ταραχώδους εργασίας όσον αφορά τη μορφή που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης, σχετικά με την οποία πρόκειται να ψηφίσουμε σήμερα. Μιλήσαμε πολύ
σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη από την άποψη της ισότητας των φύλων και της γεωγραφίας,
πολύ και για τη διαφάνεια των προσλήψεων με βάση προκαθορισμένους κανόνες και κανονισμούς,
όμως το σημαντικότερο θέμα είναι το πόσο καλή και αποτελεσματική θα είναι η ΕΥΕΔ, γι’ αυτό
και είναι τόσο σημαντικά τα αξιοκρατικά κριτήρια όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού. Θα
ήθελα να τονίσω την απαίτηση, αν όχι αναγκαιότητα, να διασφαλιστεί ότι στις υπηρεσίες αυτές
θα συμμετέχουν υπάλληλοι από τις Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες έχουν
σχέση από την άποψη του αντικειμένου, καθώς και από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Το θέμα δεν είναι η εκπροσώπηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αλλά το γεγονός ότι τα
πρόσωπα αυτά θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα σε διάφορους τομείς
δραστηριοτήτων της ΕΕ, όπως είναι οι περίπλοκες πτυχές της ενέργειας, του εμπορίου, των
γεωργικών και άλλων θεμάτων, για να μην αναφέρουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την
τρομοκρατία. Ανησυχώ για το ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην
ΕΥΕΔ θα έχουν μεν γενικές διπλωματικές ικανότητες, αλλά δεν θα είναι εξοικειωμένοι με τα
περίπλοκα πραγματικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν.

79Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL20-10-2010



Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η αποχή από την
ψηφοφορία δεν αποτελεί λύση. Εκείνοι που απουσιάζουν κάνουν πάντοτε λάθος. Πιστεύω ότι
στο ψήφισμα ως σύνολο, υπάρχουν πολύ περισσότερα καλά μέτρα από εκείνα που είναι
μικρότερης αξίας. Χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα πρέπει να
ξεκινήσει το έργο της το συντομότερο δυνατόν για την αύξηση της σημασίας της Ευρώπης στον
κόσμο.

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε αναφέρει ότι όλα τα κράτη μέλη θα εκπροσωπούνται στην υπηρεσία.
Τώρα πρέπει να φροντίσουμε ώστε αυτό να συμβεί πραγματικά. Δημιουργεί εμπιστοσύνη στη
διαδικασία σύστασης της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομήθηκε με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και ότι η Πολωνία
επωφελήθηκε πολύ από αυτό. Θα παρακολουθώ τη διαδικασία πολύ προσεκτικά.

Rafał Trzaskowski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Ένα μόλις χρόνο πριν, η εισαγωγή της έννοιας
της γεωγραφικής ισορροπίας στη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
συνάντησε τεράστια αντίδραση, ακόμη και μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα, ούτε
ένας δεν έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ότι πρόκειται για πρόβλημα και πρέπει να επιλυθεί. Η
δέσμευση που συναντάται σε όλα τα πολύ σημαντικά έγγραφα σχετικά με την ΕΥΕΔ για τη λήψη
μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η ίση εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη νέα διπλωματική υπηρεσία της Ένωσης αποτελεί επιτυχία. Η αναθεώρηση που
προβλέπεται για το 2013 θα μας επιτρέψει να κρίνουμε εάν τα μέτρα αυτά έχουν ληφθεί.

Traian Ungureanu (PPE),    γραπτώς. – (EN) Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί της
έκθεσης Rapkay καταδεικνύουν ότι σημαντικός αριθμός βουλευτών του ΕΚ από τα νέα κράτη
μέλη είτε απείχε είτε την καταψήφισε. Ήμουν ένας από τους βουλευτές του ΕΚ που απείχαν.
Κύρια ανησυχία μου ήταν η έλλειψη φιλοδοξίας στη διατύπωσή της για την αρχή της γεωγραφικής
ισορροπίας ως προς την πολιτική για την απασχόληση και το προσωπικό της μελλοντικής
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Η έκθεση δεν θέσπισε νομικά δεσμευτική
υποχρέωση γεωγραφικής ισορροπίας στην ΕΥΕΔ και κατά συνέπεια βασίστηκε μόνο στις πολιτικές
υποσχέσεις που διατυπώθηκαν από βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ για τις εξωτερικές
υποθέσεις. Για τον λόγο αυτόν τα περισσότερα νέα κράτη μέλη δεν αισθάνονται βέβαια όσον
αφορά την κατάλληλη εφαρμογή της αρχής της γεωγραφικής ισορροπίας στη μελλοντική ΕΥΕΔ.
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι ο εισηγητής επέλεξε μια τέτοια μινιμαλιστική γραμμή, ενώ η
απροθυμία του Συμβουλίου να αποδεχθεί ρητώς τη δέσμευση αυτή γεννά ακόμη περισσότερες
ανησυχίες. Ζητώ από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν προσεκτικά το αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας για την έκθεση αυτή και να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους για σεβασμό της
αρχής της γεωγραφικής ισορροπίας κατά την πρόσληψη του μελλοντικού προσωπικού της ΕΥΕΔ.
Θα είναι μία από τις προτεραιότητες των βουλευτών του ΕΚ να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς
την εν λόγω διαδικασία στο μέλλον.

Έκθεση: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επειδή συμφωνώ ότι έχει καθοριστική σημασία η ΕΕ να είναι σε θέση
να χρησιμοποιεί όλα της τα μέσα εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο μιας συνεκτικής δομής και
ότι πολιτικός σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η πρόβλεψη των δημοσιονομικών πόρων από
τον προϋπολογισμό του 2010 για τη δημιουργία μιας τέτοιας δομής, στην αρχική της φάση.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL),    γραπτώς . – Καταψήφισα την έκθεση η οποία αναφέρεται
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Υπηρεσίας που συγκροτείται με βάση τη Συνθήκη
της Λισαβόνας. Η οικονομική, και όποια άλλη ενίσχυση, αυτής της Υπηρεσίας δεν μπορεί να
γίνει αποδεκτή καθώς εμπλέκει πολιτικά και στρατιωτικά μέσα στους λαθεμένους
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προσανατολισμούς και δράσεις της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, οδηγώντας τελικά στην
περαιτέρω στρατικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, απομακρύνει την Ευρώπη
από τον ανεξάρτητο και φιλειρηνικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει στη διευθέτηση διεθνών
προβλημάτων. Με αυτόν τον τρόπο την καθιστά μέρος της έντασης και συμμετέχουσα δύναμη
σε τυχοδιωκτικές, στρατιωτικές επεμβάσεις σε εστίες πολέμου.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η προσαρμογή των δημοσιονομικών μέσων καθίσταται
αναγκαία λόγω της νέας πραγματικότητας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης
(ΕΥΕΔ). Ωστόσο, πιστεύω ότι οι προσπάθειες για τη διασφάλιση επαρκών πόρων για τις
δυνατότητές της και την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία σύμφωνα με τους σκοπούς
της, μαζί με την αποτελεσματική παρακολούθηση των δαπανών της, είναι σε μεγάλο βαθμό
δικαιολογημένες.

Κατά τις πρώτες ημέρες ουσιαστικής λειτουργίας της, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα
κράτη μέλη πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ΕΥΕΔ ώστε να μπορούν να παρακολουθούν
σωστά τις δραστηριότητές της και να εντοπίσουν τα βασικά της προβλήματα.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα πρόταση διορθωτικού
προϋπολογισμού τελεί υπό την υλοποίηση της Συνθήκης της Λισαβόνας, προκειμένου να
διευκολυνθεί η εφαρμογή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).
Υποστηρίζω συνεπώς την πρωτοβουλία αυτή και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι υλοποιείται
στο πλαίσιο των αρχών της αποτελεσματικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων, ενώ παράλληλα
δίδεται έμφαση στην καλή σχέση μεταξύ κόστους και οφέλους, καθώς και των απαιτήσεων της
δημοσιονομικής πειθαρχίας, λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα δημόσια
οικονομικά.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η ψήφος μας κατά της έκθεσης αυτής, η οποία
αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη σύσταση και τη στελέχωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), είναι μια θέση που συνάδει με την αντίθεσή μας προς τη δημιουργία
της εν λόγω υπηρεσίας. Κεντρικό σημείο της Συνθήκης της Λισαβόνας και θεμελιώδες στοιχείο
του φεντεραλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα απασχολεί περισσότερα από 5.000 άτομα στις
μελλοντικές 130 πρεσβείες της ΕΕ σε διάφορες χώρες.

Μια διπλωματική υπερδομή η οποία αναπόφευκτα θα καθυποτάξει τους εκπροσώπους και τα
συμφέροντα των κρατών μελών, επιβάλλοντάς τους, και στο θέμα αυτό, τα συμφέροντα των
εξουσιών που καθορίζουν τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία
εγγύηση ότι η ΕΥΕΔ δεν θα συνδέεται με στρατιωτικές δομές και μυστικές υπηρεσίες. Υφίσταται,
συνεπώς, προοπτική ανησυχητικής στρατιωτικοποίησης της ΕΕ και των διεθνών σχέσεων, γεγονός
το οποίο θα πολεμήσουμε δυναμικά.

Θα πρέπει επίσης να τεθεί το ερώτημα, εφόσον ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι εξαιρετικά
μειωμένος, από πού θα προέλθει η συνεισφορά για την κάλυψη της δαπάνης αυτής; Όλα αυτά
δε, σε μια εποχή που οι επιπτώσεις της κρίσης ολοένα επιδεινώνονται, που οι λεγόμενες πολιτικές
«λιτότητας» ασκούν τεράστια πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς, που οι μισθοί και οι
παροχές της κοινωνικής ασφάλισης περικόπτονται και οι φόροι εισοδήματος επί της εργασίας
αυξάνονται.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Μετά την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής
Κατάστασης και την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού έτσι ώστε η δημιουργία της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να περικλείεται στα έγγραφα αυτά, είναι πλέον
αναγκαίο να εγκριθεί προϋπολογισμός για την ορθή λειτουργία της. Ως εκ τούτου, για να
λειτουργήσει η υπηρεσία αυτή σωστά και να επιτύχει τους στόχους για τους οποίους
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δημιουργήθηκε, θα πρέπει να της χορηγηθεί προϋπολογισμός που θα επαρκεί για την παροχή
των ανθρώπινων και υλικών πόρων που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση των δραστηριοτήτων
της.

Willy Meyer (GUE/NGL),    γραπτώς.  –  (ES) Καταψήφισα το νομοθετικό αυτό ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επειδή η δημιουργία της υπηρεσίας που θέλουν να χρηματοδοτήσουν
αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της στρατιωτικοποίησης της εξωτερικής πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από την αντίθεσή μου προς αυτήν τη μιλιταριστική φιλοσοφία
στην εξωτερική πολιτική, ο λόγος για την αρνητική μου ψήφο είναι ότι οι πλέον βασικές αρχές
της διαφάνειας και της δημοκρατίας απουσιάζουν καθ’ όλη τη διαδικασία της δημιουργίας της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Η οργάνωση και η χρηματοδότηση αυτής
της υπηρεσίας δεν περιλαμβάνουν τον αναγκαίο αυστηρό έλεγχο της στελέχωσης και της
χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γεγονός που σημαίνει ότι η ΕΥΕΔ στερείται
ανησυχητικά δημοκρατίας και διαφάνειας. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η προτεινόμενη
για την ΕΥΕΔ δομή υποβιβάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δευτερεύουσα, άνευ ουσίας θέση
στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, γεγονός το οποίο η Ομάδα μου και εγώ απορρίπτουμε
κατηγορηματικά. Συνεπώς, το καταψήφισα. Δεν μπορώ να είμαι υπέρ των προτεινόμενων
προϋπολογισμών για αυτό το είδος υπηρεσίας με τις μιλιταριστικές της τάσεις.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Πρέπει σίγουρα να ληφθεί μέριμνα για την ακριβή
μορφή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) που πρόκειται να ιδρυθεί. Ένα
σύστημα στο οποίο καθένας από τους 50 γενικούς διευθυντές θα έχει αρχικά 30 και στη συνέχεια
80 μέλη προσωπικό σημαίνει διογκωμένη και δαπανηρή διοίκηση.

Ομοίως, η σύσταση της ΕΥΕΔ αναμένεται να επιφέρει κύμα προαγωγών. Ορισμένα ζητήματα δεν
έχουν ακόμη διευκρινιστεί επαρκώς. Οι πιθανές επιπτώσεις στο κόστος κατασκευής θα πρέπει
να υποβληθούν σε έλεγχο εκ των προτέρων. Άλλοι παράγοντες, όπως το να δοθεί ουσιαστικά η
δέουσα βαρύτητα στη γερμανική ως γλώσσα εργασίας, όπως προβλέπεται στις συνθήκες,
αγνοήθηκαν. Για τους λόγους αυτούς θεωρώ ότι, στην παρούσα μορφή της, η χρηματοδότηση
για την ΕΥΕΔ πρέπει να απορριφθεί.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επειδή συμφωνώ ότι έχει καθοριστική σημασία η ΕΕ να είναι σε θέση
να χρησιμοποιεί όλα της τα μέσα εξωτερικής πολιτικής στο πλαίσιο μιας συνεκτικής δομής και
ότι πολιτικός σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η πρόβλεψη των δημοσιονομικών πόρων από
τον προϋπολογισμό του 2010 για τη δημιουργία μιας τέτοιας δομής, στην αρχική της φάση.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) απαιτεί τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2010 και του
προτεινόμενου προϋπολογισμού του 2011. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο τμήμα Χ στον
προϋπολογισμό και ο προϋπολογισμός του 2010 πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να
παρασχεθούν 100 πρόσθετες θέσεις στο οργανόγραμμα της ΕΥΕΔ και χρηματοδοτικό κονδύλιο
για τη χρηματοδότηση 70 επιπλέον συμβασιούχων υπαλλήλων. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων
που απαιτούνται θα μεταφερθούν απλώς από τα τμήματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής. Η αίσθηση που επικρατεί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
(AFET) είναι ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος, βαρόνη Ashton, δεν έχει ανταποκριθεί πλήρως στις
υποσχέσεις που έδωσε στο ΕΚ σχετικά με τη σύσταση της ΕΥΕΔ. Η Επιτροπή Εξωτερικών
Υποθέσεων θεωρεί ότι πρέπει να ζητείται η γνώμη του ΕΚ σχετικά με τις προτεραιότητες
στελέχωσης της υπηρεσίας (π.χ. όσον αφορά τις γεωγραφικές ισορροπίες) και ότι το θέμα της
ισορροπίας μεταξύ των φύλων πρέπει να αντιμετωπιστεί καλύτερα στο πλαίσιο της διαδικασίας
προσλήψεων για την ΕΥΕΔ. Κατά την άποψη της Ομάδας των Πρασίνων/ΕΕΣ, το γεγονός ότι
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μέχρι σήμερα η βαρόνη Ashton δεν έχει μεταφέρει το προσωπικό της Επιτροπής από τη ΓΔ
RELEX, που ασχολείται με την οικοδόμηση της ειρήνης και την αντιμετώπιση κρίσεων, στην
ΕΥΕΔ, θεωρείται σημαντικό μειονέκτημα, δεδομένου ιδίως ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος έχει
διαβεβαιώσει το ΕΚ σχετικά με τη μεταφορά αυτή.

Εκθέσεις: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010), Bernhard Rapkay
(A7-0288/2010), Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Bruno Gollnisch (NI),    γραπτώς. – (FR) Αντιτασσόμαστε σθεναρά στη δημιουργία Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Οι εξωτερικές υποθέσεις και η διπλωματία εμπίπτουν στην εθνική
κυριαρχία, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταψηφίσαμε όλες τις εκθέσεις για το θέμα
αυτό.

Η κοινή εξωτερική πολιτική που διενεργείται αποκλειστικά προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα βρεθεί αναγκαστικά, αργά ή γρήγορα, σε αντίθεση με τα θεμελιώδη συμφέροντα
ενός, πολλών ή όλων των κρατών μελών. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει σύγκρουση στην οποία
οι χώρες θα κληθούν να συμμετάσχουν αλλά οι πολίτες τους θα είναι αντίθετοι. Ή εάν προωθηθεί
μια πολιτική που είναι ιδιαίτερα εχθρική ή ιδιαίτερα ευνοϊκή προς μια χώρα ή ομάδα χωρών, ενώ
αντιβαίνει στις παλαιές παραδόσεις ορισμένων διπλωματικών υπηρεσιών ή στα ζωτικά συμφέροντα
ορισμένων βουλευτών.

Χειρότερα ακόμη: οι συνθήκες προβλέπουν ήδη ότι, οτιδήποτε και αν συμβεί, όλα αυτά θα
υπόκεινται σε άλλες δεσμεύσεις ή περιορισμούς σε ακόμη μεγαλύτερη, ίσως παγκόσμια, κλίμακα:
το ΝΑΤΟ, τα Ηνωμένα Έθνη, ένας Θεός ξέρει τι άλλο. Ως εκ τούτου, δεν είναι ούτε καν μια
ισχυρή και ανεξάρτητη διπλωματική υπηρεσία που προτείνεται εδώ, αλλά ένα μέσο υποταγής
σε μη ευρωπαϊκή ηγεσία.

Έκθεση: László Surján (A7-0281/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Δεδομένου ότι το ετήσιο κονδύλιο χρηματοδοτικής
ενίσχυσης για μέτρα παρακολούθησης στον τομέα της μπανάνας ανήλθε σε 75 εκατ. ευρώ το
2010, όπου το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω χρηματοδοτικής ενίσχυσης προήλθε από την
ανακατανομή του Τομέα 4 του προϋπολογισμού, ο οποίος ισοδυναμούσε με 55,8 εκατομμύρια
ευρώ, και ότι το 2011 ο Τομέας αυτός είναι μόνο 875.530 ευρώ, συμφωνούμε με την πρόταση
του Κοινοβουλίου να κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση για τη χρησιμοποίηση του
μέσου ευελιξίας για το υπόλοιπο ποσό ύψους 74.124.470 ευρώ. Η πρόταση αυτή δικαιολογείται
από το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης για μέτρα παρακολούθησης
στον τομέα της μπανάνας, ιδίως όταν θεωρούμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ενωσιακή
χρηματοδοτική βοήθεια προς τις χώρες ΑΚΕ που προμηθεύουν μπανάνες, η οποία επηρεάστηκε
από την αρχή του μάλλον ευνοημένου κράτους (MFN) στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (ΠΟΕ), εάν η ΕΕ επιθυμεί να διατηρήσει την επιρροή της ως παγκόσμιος παράγοντας.
Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι είναι απόλυτα λογική η υλοποίηση της εν λόγω πρότασης,
δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά προβλέπονται στο σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας για τη
χρήση του μέσου ευελιξίας.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος διότι
συμφωνώ ότι η ενωσιακή χρηματοδοτική βοήθεια προς τις χώρες ΑΚΕ που προμηθεύουν μπανάνες,
η οποία επηρεάστηκε από την αρχή του μάλλον ευνοημένου κράτους στο πλαίσιο του ΠΟΕ, δεν
θα πρέπει να αμφισβητηθεί και η σχετική δημοσιονομική προσπάθεια δεν θα πρέπει να
καθυστερήσει. Επομένως, συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1905/2006 προκειμένου να επιτραπεί η χρηματοδότηση των
συνοδευτικών μέτρων για τις μπανάνες (ΣΜM) για τα έτη από το 2010 έως το 2013, με συνολικό
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προϋπολογισμό ύψους 190 εκατομμυρίων ευρώ, με πιθανό συμπληρωματικό κονδύλιο 10
εκατομμυρίων ευρώ, αν τα περιθώρια το επιτρέπουν.

Marielle De Sarnez (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Ο τομέας της μπανάνας αποτελεί ζωτικό
τομέα για κάποιες περιφέρειες της ΕΕ, και ιδίως τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα και εδάφη·
αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, απέναντι στον ανταγωνισμό από χώρες της Λατινικής Αμερικής
που επιδεινώνεται από τις υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη λήψη
μέτρων χρηματοδότησης που αποσκοπούν στην υποστήριξη αυτού του αποδυναμωμένου τομέα.

Οι βουλευτές του ΕΚ θα ήθελαν η κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας να ανέλθει σε ποσό ύψους
74,12 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό αποτελεί σαφέστατο μήνυμα από το Κοινοβούλιο προς την
Επιτροπή και το Συμβούλιο, που έκαναν πρόβλεψη για μόνο 18,3 εκατομμύρια. Ομοίως, είναι
ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να επισημάνει ότι είναι καιρός να σταματήσουμε να προσφεύγουμε
στον προϋπολογισμό της ΕΕ για εξωτερική δράση για τη χρηματοδότηση των συνοδευτικών
μέτρων για τις μπανάνες. Το υπεσχημένο ποσό των 190 εκατ. ευρώ για ενίσχυση για την περίοδο
2010-2013 θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από νέα κεφάλαια, κάτι το οποίο θα ζητήσει το
Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των νέων δημοσιονομικών προοπτικών.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1905/2006 προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα
συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες (ΣΜΜ) κατά τα έτη 2010 έως 2013, με συνολικό
προϋπολογισμό ύψους 190 εκατ. ευρώ. Η προταθείσα ετήσια ανάλυση προβλέπει ποσό ύψους
75 εκατομμυρίων ευρώ το 2010. Αξίζει να σημειωθεί ότι το διαθέσιμο περιθώριο στο πλαίσιο
του Τομέα 4 είναι μόνο 875.530 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρηματοδοτικής
βοήθειας το 2010 προέρχεται από αναδιάταξη εντός του Τομέα 4 του προϋπολογισμού, ήτοι
55,8 εκατομμύρια ευρώ από 75 εκατομμύρια συνολικά, γεγονός το οποίο επηρεάζει μηχανισμούς
και δράσεις που η ΕΕ, και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρούν ότι έχουν μεγάλο
ενδιαφέρον. Επιπλέον, η ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης που συνδέεται με τα συνοδευτικά
μέτρα για τον τομέα της μπανάνας δεν είχε προβλεφθεί κατά την έγκριση του ισχύοντος πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ). Ωστόσο, η ενωσιακή χρηματοδοτική βοήθεια προς τις χώρες
ΑΚΕ που προμηθεύουν μπανάνες, η οποία επηρεάστηκε από την αρχή του μάλλον ευνοημένου
κράτους στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), δεν θα πρέπει να
αμφισβητηθεί και η σχετική δημοσιονομική προσπάθεια δεν θα πρέπει να καθυστερήσει. Συμφωνώ
συνεπώς με την αλλαγή του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2010, όπως
προτείνεται από τον εισηγητή.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η έκθεση έχει ως στόχο να θεσπίσει τα μέτρα
που απαιτούνται για τη χρηματοδοτική βοήθεια των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού (ΑΚΕ), που θα επηρεαστούν από την ελευθέρωση του εμπορίου μπανάνας μεταξύ
της ΕΕ και 11 χωρών της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ έχει δεσμευθεί να μην
εφαρμόζει ποσοτικούς περιορισμούς ή ισοδύναμα μέτρα για τις εισαγωγές μπανάνας στο έδαφός
της.

Όταν υπεγράφη η Συμφωνία της Γενεύης, η οποία προβλέπει την ελευθέρωση αυτή, η ΕΕ
δεσμεύθηκε για τη διοχέτευση 200 εκατ. ευρώ στις χώρες ΑΚΕ ως αποζημίωση για τις συνέπειες
που το μέτρο αυτό θα είχε επί των εξαγωγών τους προς την ΕΕ. Εμείς επικρίναμε αυτή τη συμφωνία
κατά τη χρονική εκείνη στιγμή, καθώς θα ωφελήσει κυρίως τις πολυεθνικές των ΗΠΑ που
κυριαρχούν στην παγκόσμια αγορά του κλάδου.

Αρκετές χώρες ΑΚΕ, καθώς και πολλοί παραγωγοί μπανάνας στις εν λόγω χώρες, εξέφρασαν την
ανησυχία τους σχετικά με τις συνέπειες της συμφωνίας, πιστεύοντας ότι το ποσό των 200 εκατ.
ευρώ δεν θα αντισταθμίσει όλες τις επιπτώσεις της. Τώρα, η έκθεση προβλέπει «συνολικό
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προϋπολογισμό ύψους 190 εκατομμυρίων ευρώ, με πιθανό συμπληρωματικό κονδύλιο 10
εκατομμυρίων ευρώ, αν τα όρια επιτρέπουν». Επιπλέον, δεν υπήρξαν οι κατάλληλες
προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις στις χώρες και τις περιφέρειες της ΕΕ που παράγουν μπανάνες,
όπως η αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας. Για τους λόγους αυτούς, απείχαμε από την ψηφοφορία
επί της έκθεσης.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Η πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού
αριθ. 3/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα III – Επιτροπή
διαθέτει νέους πόρους για τη χρηματοδότηση των συνοδευτικών μέτρων για τις μπανάνες για
τις χώρες ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού). Η πρόταση της Επιτροπής, που στην ουσία
εκπονήθηκε χωρίς τη συμμετοχή οποιουδήποτε σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό
αρχής, προβλέπει την εγγραφή πιστώσεων ύψους 75 εκατ. ευρώ στο αποθεματικό εν αναμονή
της έγκρισης του σχετικού τροποποιητικού κανονισμού. Είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω ότι
το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν κατέληξαν σε συμφωνία επί του θέματος. Το Κοινοβούλιο
εξέταζε, στην ουσία, τη χρήση του μέσου ευελιξίας, το οποίο έχει αποδειχθεί εξαιρετικό για την
αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων, διότι τα εν λόγω κεφάλαια είναι έτοιμα για κινητοποίηση
και διαθέτουν νομική θεμελίωση. Το Συμβούλιο, από την άλλη πλευρά, είχε διαφορετική άποψη,
λόγω της απροθυμίας των κρατών μελών να χρησιμοποιήσουν το μέσο ευελιξίας, το οποίο θα
είχε ως συνέπεια την αύξηση των εισφορών τους. Για τους προαναφερόμενους λόγους, η Επιτροπή
Προϋπολογισμών αναγνώρισε την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας για τον προϋπολογισμό του
2010.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η ΕΕ επικεντρώνεται πάντοτε στην παροχή βοήθειας στις
αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στις χώρες ΑΚΕ. Η ειδική περίπτωση που εξετάζεται στην παρούσα
πρόταση τροποποίησης του προϋπολογισμού αφορά τις χώρες ΑΚΕ που παράγουν μπανάνες.
Η συγκεκριμένη ενίσχυση λαμβάνει τη μορφή της ελευθέρωσης του εμπορίου μπανάνας μεταξύ
της ΕΕ και 11 χωρών της Λατινικής Αμερικής που παράγουν μπανάνες. Αυτού του είδους η
ενίσχυση είναι, κατά τη γνώμη μας, καλύτερη και αποτελεσματικότερη από τις άμεσες ενισχύσεις
βάσει των οποίων διατίθενται πόροι χωρίς την άσκηση διακριτικής ευχέρειας. Βοηθώντας τον
τομέα της μπανάνας στις χώρες αυτές, τις βοηθούμε στην ανάπτυξη της οικονομίας τους, τη
δημιουργία θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της φτώχειας.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Το σκεπτικό είναι ότι, για να ξεπεραστεί η οικονομική
κρίση, πρέπει να διατεθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για τη χρηματοδότηση των
προτεραιοτήτων της ΕΕ για το 2010. Αυτό κατέστη δυνατό μέσω της ανακατανομής των
κονδυλίων του προϋπολογισμού. Η χρηματοδοτική στήριξη για τα συνοδευτικά μέτρα στον
τομέα της μπανάνας δεν είχε προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του ισχύοντος πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου.

Για την άμβλυνση των επιπτώσεων της ελευθέρωσης του εμπορίου σε επίπεδο ΠΟΕ και της
επακόλουθης μείωσης στα τιμολόγια καθεστώτος μάλλον ευνοημένου κράτους, αναφέρεται ότι
η κοινοτική χρηματοδοτική στήριξη για τις χώρες ΑΚΕ που προμηθεύουν μπανάνες πρέπει τώρα
να διατηρηθεί. Ειδικά σε εποχές όπου η ίδια η ΕΕ αντιπαλεύει με την οικονομική κρίση, αυτό το
είδος χρησιμοποίησης του μέσου ευελιξίας πρέπει να απορριφθεί.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Λόγω των μεταβαλλόμενων εμπορικών
ρυθμίσεων, ιδίως της ελευθέρωσης του εμπορίου στο πλαίσιο του ΠΟΕ, η μείωση του
προτιμησιακού περιθωρίου για τις χώρες ΑΚΕ που εξάγουν μπανάνες είχε αρνητικές επιπτώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, κατά συνέπεια, να υποστηρίξει τις κύριες χώρες ΑΚΕ που
εξάγουν μπανάνες με τη θέσπιση συνοδευτικών μέτρων για τις μπανάνες (ΣΜM) με προϋπολογισμό
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ύψους 190 εκατομμυρίων ευρώ για 4 έτη (2010-2013). Στόχος της συνδρομής αυτής είναι να
βοηθήσει τις χώρες ΑΚΕ που εξάγουν μπανάνες να εγκαινιάσουν προγράμματα προσαρμογής.
Αν και το ζήτημα των μπανανών αποτελεί μακροχρόνιο ζήτημα, η χρηματοδότηση των ΣΜM
παραμένει προβληματική.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν την ενέταξαν στον Τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2007-2013, και η Επιτροπή Ανάπτυξης θεωρεί ότι η πρόταση
δεν είναι συμβατή με το ανώτατο όριο του Τομέα 4 του ΠΔΠ και ζητεί από την Επιτροπή να
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο.

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης – οικονομικό έτος 2011

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Είμαι ικανοποιημένη με το σχέδιο
προϋπολογισμού του 2011 που συζητείται σήμερα, δεδομένου ότι εμμένει ακριβώς στις
δεδηλωμένες προτεραιότητες. Για πρώτη φορά, το Κοινοβούλιο κατέχει ισότιμη θέση με το
Συμβούλιο στα θέματα αυτά. Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας.
Για τον λόγο αυτόν, και λόγω της κρίσης που διέρχεται η Ευρώπη, είναι σημαντικό η διαδικασία
συνδιαλλαγής να είναι επιτυχής. Είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί στην ΕΕ προϋπολογισμός για
την υλοποίηση των τομέων προτεραιότητας και των νέων εξουσιών που της παραχωρήθηκαν
από τη συνθήκη. Είναι σημαντικό να αγωνιστούμε για τις πεποιθήσεις μας και για έναν
προϋπολογισμό που θα έχει όραμα σε περίοδο κρίσης. Η πρόταση του Κοινοβουλίου
αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία αυτή. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές που προτείνονται από το
Συμβούλιο αντικατοπτρίζουν τη λιτότητα των προϋπολογισμών που εγκρίνονται σε εθνικό
επίπεδο εντός της ΕΕ. Η ΕΕ, ωστόσο, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντιδρά σε αλλαγές πολιτικής
που προκαλούνται από μείζονες προκλήσεις. Η ΕΕ έχει καθήκον να παρουσιάσει έναν φιλόδοξο
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την οικονομική ανάκαμψη. Μόνο με
την ενίσχυση τομέων όπως η επιστήμη και η καινοτομία, καθώς και με τη συμβολή στην οικονομική
ανάπτυξη και σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, μπορούμε να καταστήσουμε την
Ευρώπη ελκυστικότερο μέρος για να ζει και να εργάζεται κανείς.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (S&D),
γραπτώς.  –  (DA) Εμείς, οι δανοί Σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ψηφίσαμε
υπέρ των τροπολογιών 700, 701 και 706 του προϋπολογισμού. Το πράξαμε αυτό παρά το
γεγονός ότι τα σχόλια περιέχουν απόσπασμα που αναφέρει ότι η ΕΕ πρέπει να στραφεί προς μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι υποστηρικτές της πυρηνικής
ενέργειας προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τον όρο αυτόν προκειμένου να αποκρύψουν το
γεγονός ότι στην πραγματικότητα μιλούν για μια οικονομία όπου η πυρηνική ενέργεια
διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο ως πηγή ενέργειας. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι θεωρούμε πολύ
κακή ιδέα να δαπανώνται πόροι της ΕΕ για την πυρηνική ενέργεια, και με τον όρο αυτόν ψηφίσαμε
υπέρ της τροπολογίας.

Anne E. Jensen (ALDE),    γραπτώς.  –  (DA) Κατά την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού
της ΕΕ για το 2011, το Δανικό Φιλελεύθερο Κόμμα καταψήφισε ορισμένες τροπολογίες που
αφορούν την αφαίρεση χρημάτων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή. Η δαπάνη για τις
επιστροφές κατά την εξαγωγή καθορίζεται από τον νόμο και επομένως θα καταβληθεί ανεξάρτητα
από το ποσό που προσδιορίζεται στον προϋπολογισμό. Ωστόσο, αν η δαπάνη δεν προσδιοριστεί
στον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα πρέπει να καταβληθεί από τα επιμέρους κράτη μέλη. Σε μια
εποχή όπου οι εθνικοί προϋπολογισμοί περικόπτονται, θα ήταν οικονομικά ανεύθυνο να
επιβαρυνθούν τα κράτη μέλη με αυτήν τη σημαντική πρόσθετη δαπάνη. Το Δανικό Φιλελεύθερο
Κόμμα εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά τη σημαντική μείωση των εξαγωγικών
επιδοτήσεων της ΕΕ κατά τα τελευταία έτη και θα συνεχίσει να εργάζεται για να επέλθει αλλαγή
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της σχετικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η σταδιακή τους κατάργηση. Το
Δανικό Φιλελεύθερο Κόμμα καταψήφισε επίσης τη δήλωση που αποτρέπει την καταβολή ειδικού
πρόσθετου ποσού αρσενικών βοοειδών για τους ταύρους που χρησιμοποιούνται στις ταυρομαχίες.

Ο λόγος για τον οποίο το Δανικό Φιλελεύθερο Κόμμα καταψήφισε την πρόταση αυτή είναι ότι
το πρόσθετο αυτό ποσό καταβάλλεται μόνο στη Δανία, τη Σουηδία και τη Σλοβενία όπου, όπως
γνωρίζουμε, δεν διεξάγονται ταυρομαχίες. Τέλος, το Δανικό Φιλελεύθερο Κόμμα καταψήφισε
τη χορήγηση 300 εκατομμυρίων δανικών κορόνων σε ευρωπαϊκό ταμείο γαλακτοκομικών. Οι
τιμές των γαλακτοκομικών έχουν αυξηθεί κατά το τελευταίο έτος και, στο πλαίσιο αυτό, η
Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, δεν θα είναι δυνατή
η καταβολή χρημάτων από ένα τέτοιο ταμείο.

Véronique Mathieu (PPE),    γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της τροπολογίας επί του
προϋπολογισμού η οποία θέτει μέρος του προϋπολογισμού του 2011 για την Ευρωπαϊκή
Αστυνομική Ακαδημία (ΕΑΑ) στο αποθεματικό. Χαιρετίζω την ψηφοφορία στην Ολομέλεια η
οποία, με 611 ψήφους υπέρ, 38 κατά και 6 αποχές, ενισχύει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά
με την ΕΑΑ. Πράγματι, το Κοινοβούλιο θα αποδεσμεύσει τις πιστώσεις που προορίζονται για
την ΕΑΑ μόνο εάν λάβει ικανοποιητικές πληροφορίες από τον οργανισμό για τη συνέχεια που
δόθηκε στην απαλλαγή του 2008.

Οι απαιτήσεις αυτές είναι σαφείς: ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα
της έρευνας της OLAF· δημοσίευση του καταλόγου των μελών του διοικητικού συμβουλίου·
υποβολή τελικής έκθεσης εξωτερικού ελεγκτή σχετικά με τις πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν
για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών δαπανών· και διασφάλιση πραγματοποίησης αλλαγών εντός
του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιας κατάστασης
στο μέλλον. Ελπίζω ότι η ΕΑΑ θα αντιδράσει ταχέως και θα παράσχει αποδείξεις της προθυμίας
της να συνεργαστεί πλήρως με το Κοινοβούλιο.

Marit Paulsen, Olle Schmidt και Cecilia Wikström (ALDE),    γραπτώς.  –  (SV) Η ισχυρή
και σύγχρονη Ευρώπη χρειάζεται προϋπολογισμό προσανατολισμένο προς το μέλλον και την
ανάπτυξη ενώ, ταυτόχρονα, η οικονομική κατάσταση απαιτεί προβληματισμό και
αυτοσυγκράτηση. Επιλέξαμε, επομένως, να τηρήσουμε τη γραμμή του περιοριστικού
προϋπολογισμού με επίκεντρο ευρείες επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία
που δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».
Επειδή θέλουμε Ευρώπη βιώσιμη από τη σκοπιά της οικονομίας, των κοινωνικών ζητημάτων και
του κλίματος, ψηφίσαμε υπέρ των επενδύσεων στο περιβάλλον και στο ανθρώπινο κεφάλαιο και
του ελέγχου των χρηματοπιστωτικών αγορών, πάντοτε όμως μέσα στα όρια των υφιστάμενων
πόρων.

Αδικαιολόγητα μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για τη
γεωργική πολιτική της ΕΕ, οι δε προκλήσεις του αύριο δεν θα αντιμετωπισθούν με την εφαρμογή
πολιτικής του χθες. Συνεπώς, καταψηφίσαμε το προτεινόμενο ταμείο γαλακτοκομικών ύψους
300 εκατ. ευρώ και καταθέσαμε την πρότασή μας να καταργηθούν οι εξαγωγικές επιδοτήσεις
της ΕΕ για γεωργικά προϊόντα, για παράδειγμα, καθώς και οι επιδοτήσεις για την καλλιέργεια
καπνού. Δεδομένου ότι ο καθένας μας πρέπει να συμβάλει από λίγο στους δύσκολους αυτούς
οικονομικούς καιρούς, ψηφίσαμε και εμείς υπέρ της μείωσης του κόστους διοίκησης της ΕΕ.

Έκθεση: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0284/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Λαμβάνοντας υπόψη την εύθραυστη ανάκαμψη
στην ευρωζώνη και τα αδύναμα δημόσια οικονομικά σε πολλά κράτη μέλη, η συνετή χρήση του
προϋπολογισμού της ΕΕ μπορεί να τονώσει την οικονομική ανάκαμψη, όμως θα πρέπει να
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γνωρίζουμε πώς θα την εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Όσον αφορά τους πολίτες, αξίζει να
σημειωθεί η αύξηση στην κατηγορία «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση» και
στην κατηγορία «Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση», αν και σημειώνεται μείωση για την
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Παρατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ), είναι όμως λυπηρό το γεγονός ότι μόνο το 1,4% των κεφαλαίων προορίζονται για
την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής, στην οποία η υγεία σημειώνει μείωση ύψους 15,77
εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το 2010. Στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης, σημειώνεται
αύξηση της τάξης του 3,2% περίπου, η οποία θεωρείται σημαντική. Όσον αφορά τη γεωργία,
αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη αστάθεια στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπου
τονίζεται η ανάγκη να υιοθετηθεί μια σταθερή προσέγγιση για την αντιμετώπιση του θέματος
αυτού, δηλαδή μέσω ταμείου για τον γαλακτοκομικό τομέα. Σχετικά με την αλιεία, σημειώνεται
θλιβερή μείωση των πιστώσεων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ).

Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL),    γραπτώς . – Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το
2011 υπηρετεί την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου και την άγρια επίθεση των μονοπωλίων
και των αστικών κυβερνήσεων ενάντια στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων.
Δίνει ακόμη περισσότερο ζεστό χρήμα, επιδοτήσεις και διευκολύνσεις στους μονοπωλιακούς
ομίλους, εκτός από τα 5 περίπου τρισεκατομμύρια που τους έχουν ήδη χαρίσει οι εθνικές, αστικές
κυβερνήσεις, για να ενισχύσει τη θέση τους στον αδυσώπητο ενδοϊμπεριαλιστικό ανταγωνισμό,
με το βλέμμα στραμμένο στην φάση της καπιταλιστικής αναζωογόνησης. Η βασική του
κατεύθυνση είναι από τη μία χρήμα στο κεφάλαιο και από την άλλη σφαγιασμός των όποιων
–έτσι κι αλλιώς αναιμικών– δαπανών για τους εργαζόμενους, μικρούς ΕΒΕ, τη φτωχομεσαία
αγροτιά, τη νεολαία. Ακόμη περισσότερα χρήματα για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της ΕΕ,
τους κατασταλτικούς και καταδιωκτικούς μηχανισμούς της ενάντια στους λαούς.

Ο πρώτος προϋπολογισμός που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τις δήθεν ενισχυμένες
αρμοδιότητές του που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι αντάξιος του αντιδραστικού
χαρακτήρα του. Αποδεικνύει και πάλι ότι το Ευρωκοινοβούλιο υπηρετεί πιστά τις ανάγκες και
τα συμφέροντα των μονοπωλίων και εχθρεύεται βαθιά τους εργαζόμενους και τις λαϊκές ανάγκες.
Το ταξικό εργατικό και λαϊκό κίνημα χρειάζεται να δυναμώσει την πάλη του για να μην πληρώσουν
τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης οι εργαζόμενοι.

Liam Aylward, Brian Crowley και Pat the Cope Gallagher (ALDE),    γραπτώς. – (GA)
Υπήρξε αυξανόμενη αστάθεια στις διεθνείς αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων τα τελευταία
χρόνια. Τα 300 εκατ. ευρώ έκτακτης χρηματοδότησης που χορηγούνται στον τομέα των
γαλακτοκομικών προϊόντων στον προϋπολογισμό του 2010 ήταν ιδιαίτερα επωφελή για τους
γαλακτοπαραγωγούς, οι οποίοι υπέφεραν σε μεγάλο βαθμό λόγω της κρίσης. Ψηφίσαμε υπέρ
μιας νέας γραμμής του προϋπολογισμού, έτσι ώστε να υπάρξει ταμείο γαλακτοκομικών για την
υποστήριξη της καινοτομίας, της διαφοροποίησης και της αναδιάρθρωσης, και να αυξηθεί η
ικανότητα διαπραγμάτευσης των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων με σκοπό την
αντιμετώπιση ανισορροπιών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Επιπλέον, χαιρετίζουμε όσα
αναφέρει η έκθεση σχετικά με τη στήριξη που παρέχεται στο σχέδιο διανομής γάλακτος στα
σχολεία, καθώς και την πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με την αύξηση της χρηματοδότησης
του σχεδίου αυτού και της χρηματοδότησης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων
στα σχολεία.

Στόχος της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού
τροφίμων, η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και η διασφάλιση του
κατάλληλου εισοδήματος για τους γεωργούς. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε όσα αναφέρει
η έκθεση σχετικά με το να ζητηθεί από την Επιτροπή να συμπεριληφθούν αποθέματα ρευστών
διαθεσίμων στον προϋπολογισμό του 2011 προς αποφυγή της αυξημένης αστάθειας των αγορών
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το 2011, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να βελτιωθεί και αποσαφηνισθεί η πρόσβαση στη
χρηματοδότηση.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Συμφωνώ με τους συναδέλφους μου βουλευτές οι
οποίοι δεν υποστηρίζουν τις μειώσεις του προϋπολογισμού που προτείνει το Συμβούλιο. Το
καλύτερο επιχείρημα εναντίον αυτού είναι η κατάσταση των κρατών μελών που προέβησαν στη
συγκεκριμένη δράση στην εγχώρια αγορά. Αναφέρομαι ειδικότερα στη Ρουμανία. Η πίεση που
ασκήθηκε επί της κατανάλωσης με τον περιορισμό της δεν προσέφερε διέξοδο από την κρίση,
δημιούργησε όμως πραγματικά άνευ προηγουμένου κοινωνική πίεση. Συμφωνώ, λοιπόν, με την
αύξηση των 300 εκατομμυρίων ευρώ στο γαλακτοκομικό ταμείο. Υιοθέτησα την ίδια στάση
υπέρ των πρόσθετων χρηματοδοτικών πιστώσεων για το προϊόν αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της
ευρωπαϊκής κρίσης. Υποστηρίζω σθεναρά την ιδέα του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθεροποίησης
και την ανάγκη οι δύο νέες γραμμές του προϋπολογισμού που δημιουργήθηκαν να είναι
συγκεκριμένες, να παρέχουν στοιχεία και να μην είναι κενές, όπως συμβαίνει τώρα, έτσι ώστε το
ευρωπαϊκό αυτό μέσο παρέμβασης να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα και να μην μείνει στη
θεωρία. Ελπίζω ότι η άποψη του Κοινοβουλίου θα γίνει σεβαστή κατά τη διάρκεια της
συνδιαλλαγής, ότι θα επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο και ότι θα είμαστε σε θέση να
ψηφίσουμε «ναι» τον Νοέμβριο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2011.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    γραπτώς. – (CS) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για πρώτη φορά
στην ιστορία του, συζήτησε το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
2011 σύμφωνα με τους νέους κανόνες στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας. Μια σειρά
αλλαγών που επέφερε η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου καταδεικνύουν σαφώς ότι ο βαθμός
ελέγχου και η δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αυξηθεί. Όσον αφορά τη
βελτίωση των δημοκρατικών διαδικασιών, αλλά και όσον αφορά τη δομή του προϋπολογισμού,
υποστήριξα την πρόταση αυτή.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του
Κοινοβουλίου επειδή συμφωνώ με τις οριζόντιες προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για το 2011
στους τομείς της νεολαίας, της παιδείας και της κινητικότητας, οι οποίες επιβάλλουν, στο πλαίσιο
των διαφόρων πολιτικών, ειδικές διατομεακές επενδύσεις για την προώθηση της μεγέθυνσης και
της ανάπτυξης στην ΕΕ. Συμφωνώ με την προτεινόμενη αύξηση της χρηματοδότησης για όλα
τα προγράμματα στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων αυτών, και συγκεκριμένα για τα προγράμματα
Διά βίου μάθηση, Άνθρωποι και Erasmus Mundus. Συμφωνώ επίσης ότι η επαγγελματική
κινητικότητα των νέων αποτελεί βασικό μέσο για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής
και δυναμικής αγοράς εργασίας στην Ευρώπη και, συνεπώς, πρέπει να ενισχυθεί. Χαιρετίζω
συνεπώς την αύξηση της χρηματοδότησης για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης και στο
πλαίσιο αυτό υποστηρίζω σθεναρά την έναρξη της προπαρασκευαστικής ενέργειας «Η πρώτη
σας δουλειά στο εξωτερικό», που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους να μπουν στην αγορά
εργασίας ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε ειδικευμένες θέσεις απασχόλησης άλλου κράτους
μέλους, ως πρώτο βήμα για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος μη ακαδημαϊκής κινητικότητας
των νέων.

Françoise Castex (S&D),    γραπτώς. – (FR) Ο προϋπολογισμός αυτός δεν υπολογίζει τι
χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να εξέλθει από την ύφεση, να εξασφαλίσει την ανάκαμψη
και να αντιμετωπίσει τις ευθύνες της όσον αφορά την αλληλεγγύη. Από την άποψη αυτή, λυπάμαι
για το γεγονός ότι η πρόταση της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δημιουργία γραμμής «ιδίων πόρων» που θα
χρηματοδοτείται από φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές πολύ απλά απορρίφθηκε από
την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες). Αυτή η ασυνέπεια μεταξύ
του τι λέει και τι πράττει η δεξιά είναι εξωφρενική, δεδομένου ότι δηλώνουν εδώ και μήνες στους
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πολίτες και στα μέσα ενημέρωσης ότι υποστηρίζουν έναν τέτοιο φόρο. Όταν όμως πρόκειται για
την ψηφοφορία, και όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δύναμη να τον επιβάλει, αυτοί
ακριβώς οι άνθρωποι επιθυμούν η εν λόγω πρόταση να καταποντιστεί. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση
διευρύνεται και της ανατίθενται όλο και περισσότερες αρμοδιότητες, οι πόροι που έχει στη
διάθεσή της φθίνουν. Πρόκειται για κακό σημάδι για την ανάκαμψη της ανάπτυξης και της
απασχόλησης στην Ευρώπη, εν γένει, και για τους ευρωπαίους πολίτες, ειδικότερα.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic
(PPE),    γραπτώς.  –  (SV) Θα θέλαμε οι προτεραιότητες της ΕΕ για τον προϋπολογισμό να
επικεντρωθούν περισσότερο στο μέλλον, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στις επενδύσεις
σε υποδομές και έρευνα, και όχι στην ενδυνάμωση της γεωργικής πολιτικής. Εμμείναμε σήμερα
στις προτεραιότητές μας ψηφίζοντας υπέρ της ασφάλειας δικαίου, αυξημένων πιστώσεων για
την έρευνα και περισσότερων χρημάτων για μέτρα για το κλίμα, αλλά και υπέρ της μείωσης των
πιστώσεων για γεωργικές επιδοτήσεις, εξαγωγικές επιδοτήσεις, καλλιέργεια καπνού και ταμεία
γαλακτοκομικών. Αν και δεν περιείχε όλες τις προτεραιότητες που θα θέλαμε, ψηφίσαμε, βεβαίως,
υπέρ του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2011.

Marielle De Sarnez (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Μόλις εγκρίναμε τον προϋπολογισμό του
2011 που ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ψηφοφορία αυτή μάς έδωσε τη δυνατότητα να
επαναβεβαιώσουμε τις προτεραιότητές μας προς τους φτωχότερους, για τους οποίους ζητήθηκε
δέσμη μέτρων 100 εκατ. ευρώ, αλλά και έναντι των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων,
για τους οποίους θα θέλαμε το γαλακτοκομικό ταμείο να συνεχιστεί.

Οι επιχειρήσεις που παλεύουν θα πρέπει επίσης να συνεχίσουν να λαμβάνουν στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, που θα πρέπει να είναι μόνιμο και να
έχει δικό του προϋπολογισμό. Τέλος, θα θέλαμε να δοθούν ίδιοι πόροι στον ευρωπαϊκό
προϋπολογισμό και να εισαχθεί επιτέλους φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Christine De Veyrac (PPE),    γραπτώς. – (FR) Τη στιγμή που τα κράτη, οι τοπικές κοινότητες,
οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις αποδέχονται οικονομικές θυσίες, η Ένωση δεν μπορεί να
απαλλάσσεται από την ενάρετη αυτή διαδικασία. Οι δυσανάλογες αυξήσεις στον προϋπολογισμό
της Ένωσης, που ορισμένοι επιθυμούν, δεν είναι αποδεκτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει έρθει η
ώρα να περικόψουμε στρατηγικά βασικές δαπάνες, όπως η κοινή γεωργική πολιτική, χάρη στην
οποία μπορούμε να απολαύουμε ανεξαρτησίας από την άποψη των τροφίμων και να
επωφελούμαστε από μια πηγή εξαγωγών (και κατά συνέπεια εσόδων).

Από την άλλη πλευρά, είναι κατάλληλη η στιγμή να θέσουμε υπό αμφισβήτηση τις παρεκκλίσεις
στις συνεισφορές που απολαμβάνουν ορισμένα κράτη για ιστορικούς λόγους και οι οποίες δεν
έχουν λόγους ύπαρξης σήμερα. Η ιδέα ενός ευρωπαϊκού φόρου δεν μπορεί να εξετασθεί στο
παρόν πλαίσιο: πρέπει να μειωθεί πρώτα η φορολογική πίεση που ασκείται στα κράτη μέλη.

Philippe de Villiers (EFD),    γραπτώς. – (FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απεφάνθη επί του
σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο γενικού
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011.

Η εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
παρείχε ανέκαθεν τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε σαφέστερα πώς επεκτάθηκαν οι αρμοδιότητες
της Ένωσης αυτής με την πάροδο των ετών και, αντιστρόφως, πώς χάθηκε η κυριαρχία των κρατών
μελών.

Η έκθεση αυτή καθιστά φανερή τη φορολογική πίεση που θα ασκηθεί στους φορολογούμενους.
Ακόμα και αν η απογοήτευση των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφής, η τελευταία
εξακολουθεί να αυξάνει τον προϋπολογισμό της κατά 6% για τη χρηματοδότηση πολιτικών που
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έχει σφετερισθεί. Γιατί αυτή η αύξηση, όταν το 10% έως 15% των πόρων παραμένει
αχρησιμοποίητο και η Επιτροπή απαιτεί αυτοσυγκράτηση από όλα τα κράτη μέλη;

Diane Dodds (NI),    γραπτώς. – (EN) Πιστεύω ότι κάθε πρόταση για αύξηση του
προϋπολογισμού της ΕΕ είναι απαράδεκτη, με το σκεπτικό ότι δεν μπορώ να δικαιολογήσω στα
μέλη της εκλογικής μου περιφέρειας αύξηση των δαπανών της ΕΕ κατά περίπου 6% το 2011.
Σήμερα, ο βρετανός Υπουργός Οικονομικών ανακοινώνει δραστικές περικοπές στον δημόσιο
τομέα – περικοπές που η ΕΕ κάλεσε τα κράτη μέλη να κάνουν. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, η ίδια
αυτή ΕΕ κρίνει σκόπιμο ο προϋπολογισμός αυτού του τόπου να αυξηθεί κατά 6%. Κάντε όπως
σας λέω, όχι όπως κάνω εγώ, φαίνεται να είναι η επίσημη πολιτική της ΕΕ. Το βρίσκω απαράδεκτο.

Δεν θα μπορούσα να κοιτάζω τα μέλη της εκλογικής μου περιφέρειας στα μάτια, κάποιους που
σίγουρα θα χάσουν τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα των περικοπών στις δαπάνες του Ηνωμένου
Βασιλείου, και να δηλώνω ότι οι βουλευτές του ΕΚ ξόδεψαν ακόμη περισσότερα από τα χρήματά
τους με σύνεση –και να θυμάστε, είναι δικά τους χρήματα– ενισχύοντας τα ταμεία της ΕΥΕΔ και
της Ευρωπόλ και ρυθμίζοντας τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Και σίγουρα δεν θα μπορούσα
να δικαιολογήσω ούτε την αύξηση του προϋπολογισμού για την ψυχαγωγία αυτού του τόπου.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα κατά του προϋπολογισμού. Οι άλλοι που τον
υποστήριξαν πρέπει να το αιτιολογήσουν.

Lena Ek (ALDE),    γραπτώς.  –  (SV) Η ισχυρή και σύγχρονη Ευρώπη χρειάζεται προϋπολογισμό
προσανατολισμένο προς το μέλλον και την ανάπτυξη ενώ, ταυτόχρονα, η οικονομική κατάσταση
απαιτεί προβληματισμό και αυτοσυγκράτηση. Επέλεξα, επομένως, να τηρήσω τη γραμμή του
περιοριστικού προϋπολογισμού και επικεντρώθηκα σε ευρείες επενδύσεις στην έρευνα, την
ανάπτυξη και την καινοτομία που δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τη
στρατηγική «Ευρώπη 2020». Επειδή θέλω μια Ευρώπη βιώσιμη από τη σκοπιά της οικονομίας,
των κοινωνικών ζητημάτων και του κλίματος, ψήφισα κατά συνέπεια υπέρ των επενδύσεων στο
περιβάλλον και στο ανθρώπινο κεφάλαιο και του ελέγχου των χρηματοπιστωτικών αγορών,
πάντοτε όμως μέσα στα όρια των υφιστάμενων πόρων.

Μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού διατίθεται για τη γεωργική πολιτική της ΕΕ. Δυστυχώς,
η σημερινή δομή της κοινής γεωργικής πολιτικής σπάνια εστιάζει στην αντιμετώπιση των
προκλήσεων του μέλλοντος. Οι ακμάζουσες αγροτικές περιοχές είναι πολύ σημαντικές. Η
συνέχιση, ωστόσο, των επιδοτήσεων των εξαγωγών και των επιδοτήσεων για την καλλιέργεια
καπνού δεν είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Αυτό που χρειαζόμαστε, αντίθετα, είναι
εύλογες προϋποθέσεις για την παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη, αξιοπρεπής προστασία των
ζώων και κίνητρα για τους γεωργούς να παράγουν πράσινη ενέργεια. Δεδομένου ότι ο καθένας
μας πρέπει να συμβάλει από λίγο σε αυτούς τους χαλεπούς οικονομικούς καιρούς, ψήφισα και
εγώ υπέρ της μείωσης του κόστους διοίκησης της ΕΕ.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson και Marita Ulvskog (S&D),    γραπτώς.  –
(SV) Εμείς οι Σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες ψηφίσαμε σήμερα υπέρ του σχεδίου προϋπολογισμού
της ΕΕ για το 2011. Πρόκειται για συγκρατημένο προϋπολογισμό, περιέχει όμως και τις αναγκαίες
επενδύσεις στην έρευνα, την ενέργεια και τις πρωτοβουλίες για τους νέους και προβλέπει τη
σύσταση της νέας Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ και νέων αρχών για τη χρηματοπιστωτική
εποπτεία.

Ωστόσο, πρόκειται επίσης για προϋπολογισμό κατά τον οποίο πολλές από τις νέες προτεραιότητες
της ΕΕ δεν διαθέτουν λογική χρηματοδότηση, για παράδειγμα η νέα στρατηγική της ΕΕ για την
ανάπτυξη και την απασχόληση (ΕΕ 2020), η πολιτική για το κλίμα και η εξωτερική πολιτική και
πολιτική για την παροχή βοήθειας της ΕΕ, ιδίως βοήθειας προς την Παλαιστίνη.
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Προκειμένου να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός σε χαμηλά επίπεδα, προτείναμε περισσότερες
περικοπές στη γεωργική ενίσχυση της ΕΕ, όμως η πρόταση αυτή απορρίφθηκε στην ψηφοφορία.
Ψηφίσαμε επίσης υπέρ της εξέτασης του συστήματος των ιδίων πόρων της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένου του φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Ανεξαρτήτως της μορφής
που θα μπορούσε να λάβει ένα νέο σύστημα εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να είναι
δημοσιονομικά ουδέτερο και να σέβεται την αρμοδιότητα των κρατών μελών στον τομέα της
φορολογίας.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του ίδιου του Κοινοβουλίου, πιστεύουμε ότι οι επιτροπές
εκείνες που αναλαμβάνουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας ως αποτέλεσμα της Συνθήκης της
Λισαβόνας, πρέπει να ενισχυθούν. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί αύξηση του προσωπικού για
τις γραμματείες του Κοινοβουλίου και των ομάδων. Ωστόσο, δεν πιστεύουμε ότι οι βουλευτές
χρειάζονται περισσότερο προσωπικό. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε πλέον να διατηρήσει τις
πιστώσεις για την αύξηση του επιδόματος επικούρησης σε αποθεματικό, δεν πρέπει δε να
διατεθούν εάν δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Θα προτιμούσαμε οι πόροι του
Κοινοβουλίου να αυξηθούν μέσω αναδιανομών και μέτρων για την αύξηση της
αποτελεσματικότητας και όχι με την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΕΕ και, ιδίως σε περιόδους κρίσης, για την αποτελεσματική
κατανομή των πόρων σχετικά με την πολιτική συνοχής.

Πιστεύω ότι το Συμβούλιο δεν πρέπει να μειώσει τα κονδύλια αυτά αυθαίρετα, όπως
παρατηρήθηκε για προτεραιότητες όπως τα κεφάλαια που διατίθενται για την καινοτομία, καθώς
και για στόχους ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Το Συμβούλιο περιέκοψε τις πιστώσεις
ανάληψης υποχρεώσεων κατά 0,55% και τις πιστώσεις πληρωμών κατά 2,77%, εγκρίνοντας
τελικό προϋπολογισμό 141,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
και 126,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις πιστώσεις πληρωμών, γεγονός το οποίο μπορεί να είναι
ιδιαίτερα κρίσιμο εάν επιδρά επί της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Ως εκ τούτου, υποστηρίζω τη διατήρηση εκ μέρους του Κοινοβουλίου της αρχικής
χρηματοδότησης που είχε διατεθεί στους εν λόγω τομείς.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της
Λισαβόνας, η διάκριση μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών καταργήθηκε,
γεγονός που σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθίστανται από κοινού υπεύθυνα
για όλες τις δαπάνες της ΕΕ και ότι αποφασίζουν επ’ αυτών από κοινού. Επιπλέον, η ετήσια
διαδικασία του προϋπολογισμού καθίσταται ειδική νομοθετική διαδικασία και ο προϋπολογισμός
εγκρίνεται με κανονισμό, γεγονός το οποίο δύναται να θεωρηθεί ειδική διαδικασία συναπόφασης
ή, για να αποφευχθεί η σύγχυση, ως κοινή απόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο
προϋπολογισμός του 2011 που προτείνει το Κοινοβούλιο είναι φιλόδοξος, έξυπνος και σέβεται
τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει κατά τρόπο αυστηρό και ρεαλιστικό. Προτάσσουμε πολιτικές
που αφορούν τους νέους, την εκπαίδευση, την κινητικότητα, την κατάρτιση, την έρευνα, την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Θα ήθελα να τονίσω την προπαρασκευαστική ενέργεια
στην οποία συμμετείχα προσωπικά: «Η πρώτη σας δουλειά στο εξωτερικό». Θα ενισχύσει την
κινητικότητα των νέων στην ΕΕ και θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανεργίας. Ο εν λόγω
προϋπολογισμός της ΕΕ εξακολουθεί να ανέρχεται σε περίπου 1% του ακαθάριστου εθνικού
εισοδήματος. Αυτό καταδεικνύει σαφώς την ανάγκη να αναθεωρηθεί το πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο, δεδομένων των περιορισμένων περιθωρίων για τις κατηγορίες του και ιδιαίτερα για τις
κατηγορίες 1Α, 3Β και 4. Είναι επίσης σαφές ότι πρέπει επειγόντως να διεξαχθεί συζήτηση σχετικά
με την αναγκαιότητα νέων πόρων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
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João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Συμφωνούμε με τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν
για τις αυθαίρετες περικοπές και μειώσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Συμβούλιο στο σχέδιο
προϋπολογισμού αφήνοντάς τον χαμηλότερο κατά περίπου 7 δισ. ευρώ το 2011 απ’ ό,τι
συμφωνήθηκε στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2007-2013. Το γεγονός αυτό
καθίσταται ακόμα πιο απαράδεκτο εάν ληφθεί υπόψη ότι το ποσό που συμφωνήθηκε στο ΠΔΠ
είναι ήδη εξαιρετικά μικρό, γεγονός το οποίο θέτει σε κίνδυνο κάθε οικονομική και κοινωνική
συνοχή ευθύς εξαρχής. Ως εκ τούτου, επιτείνει τις βλαβερές συνέπειες των πολιτικών που
ακολουθεί η ΕΕ.

Επομένως, είμαστε επίσης της γνώμης ότι είναι απολύτως αναγκαία η ουσιαστική επαναξιολόγηση
του προϋπολογισμού σε συνδυασμό με άμεση αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του τρέχοντος
ΠΔΠ. Ωστόσο, η κριτική αυτή δεν μπορεί να μας οδηγήσει να αποδεχτούμε την πρόθεση της
«λισαβονοποίησης» του προϋπολογισμού που αναφέρεται στην έκθεση και που θα τον κρατούσε
υποταγμένο στους θεμελιώδεις πυλώνες της Συνθήκης της Λισαβόνας: τον νεοφιλελευθερισμό,
τον φεντεραλισμό και τον μιλιταρισμό. Με άλλα λόγια, ουσιαστικά να παραμείνει υποχείριο των
ίδιων πολιτικών που προκάλεσαν τη βαθιά κρίση την οποία αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι
και οι λαοί της Ευρώπης. Αυτό που χρειάζεται –αρχής γενομένης με την αναγκαία ενίσχυση του
προϋπολογισμού της Ένωσης με βάση τις συνεισφορές των κρατών μελών ανάλογα με το
ακαθάριστο εθνικό εισόδημά τους– είναι η ρήξη με τις πολιτικές αυτές και η πραγματική δέσμευση
για τη συνοχή, την κοινωνική πρόοδο και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Bruno Gollnisch (NI),    γραπτώς. – (FR) Η Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ την 1η
Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Παραχωρεί νέες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: εξ ου
και νέες ευκαιρίες για τη δαπάνη χρημάτων. Κανείς ή σχεδόν κανείς εδώ δεν έχει την ευπρέπεια
να επισημάνει ότι υπάρχει κάτι σκανδαλώδες όταν ζητούμε την αύξηση των πόρων που διατίθενται
για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη δημιουργία ενός νέου φόρου όταν τα κράτη μέλη εντέλλονται
να εφαρμόσουν λιτότητα και να μειώσουν δραστικά την κοινωνική προστασία τους.

Για τη Γαλλία, η Ευρώπη επιφέρει τεράστιο άμεσο κόστος: 8 δισ. ευρώ ετησίως, αριθμός που
αυξάνεται συνεχώς. Με άλλα λόγια, αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος του ελλείμματος της
κοινωνικής ασφάλισης, για παράδειγμα. Το έμμεσο κόστος είναι ακόμη μεγαλύτερο, από την
άποψη της ανεργίας, της αδύναμης ανάπτυξης, των μετεγκαταστάσεων και ούτω καθεξής, που
συνδέονται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν είναι
συμπληρωματικός προς τους εθνικούς προϋπολογισμούς· είναι ανταγωνιστικός και έρχεται
αντιμέτωπός τους. Τα συστήματα συγχρηματοδότησης της διαρθρωτικής πολιτικής, τα οποία
δεν είναι τίποτε άλλο από επίφαση των πελατειακών σχέσεων, αποτελούν μία ακόμη παρότρυνση
για δαπάνες. Επιβαρυντική περίσταση είναι και η εξής: εδώ και 15 χρόνια, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο δεν ήταν σε θέση να εγκρίνει τη διαχείριση από την Επιτροπή αυτών των δεκάδων
δισεκατομμυρίων ευρώ. Πιστεύω ότι είναι καιρός να τελειώνουμε με όλα αυτά.

Sylvie Guillaume (S&D),    γραπτώς. – (FR) Υποστήριξα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2011. Αν θέλουμε να
είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις νέες
δαπάνες που κατέστησαν αναγκαίες λόγω της οικονομικής κρίσης και τις νέες εξουσίες που
ανατίθενται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, πρέπει να υποστηρίξουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο
προϋπολογισμού, ικανό να παράσχει τις επενδύσεις που απαιτούνται για περισσότερες θέσεις
εργασίας και την επιστροφή στην αειφόρο ανάπτυξη ή, με άλλα λόγια, έναν προϋπολογισμό που
ανταποκρίνεται στην Ευρώπη που θέλουμε.

Το Συμβούλιο επιθυμεί να μειώσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης επειδή τα κράτη μέλη
αντιμετωπίζουν σημαντικά ελλείμματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εισαγάγαμε μια νέα
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κατηγορία στον προϋπολογισμό για τους ιδίους πόρους της Ένωσης, έτσι ώστε ο προϋπολογισμός
να μην εξαρτάται τόσο πολύ από τις εθνικές συνεισφορές. Λυπούμαστε για το γεγονός ότι η
τροπολογία που ζητεί την καθιέρωση φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές απορρίφθηκε
και πάλι από τη δεξιά.

Elisabeth Köstinger (PPE),    γραπτώς.  –  (DE) Υποστηρίζω τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2011. Οι σημαντικοί πολιτικοί τομείς και οι
ατομικές απόψεις έχουν ληφθεί υπόψη στην έκθεση. Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι, στο
μέλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα καταφέρει να εκπληρώσει τα εκτεταμένα και ποικίλα
καθήκοντά της με λιγότερους οικονομικούς πόρους. Αυτό ισχύει, πάνω απ’ όλα, για τη γεωργία.
Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου για τον προϋπολογισμό
του 2011 εξέφρασε ήδη την ανησυχία ότι, στον σχεδιασμό και τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων
που δεν απορροφήθηκαν, οι υποθέσεις της Επιτροπής είναι υπερβολικά αισιόδοξες. Τα μεγάλης
κλίμακας ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα συνδυάζονται οικονομικά με τις ανακτήσεις, το ύψος των
οποίων κανείς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων. Η Επιτροπή καλείται να διασφαλίσει τη
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης στο μέλλον και να καταρτίσει
συγκεκριμένα σχέδια χρηματοδότησης. Οι δημοσιονομικές ανακτήσεις από τον γεωργικό τομέα
πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον αρχικό τους σκοπό.

Petru Constantin Luhan (PPE),    γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής δεδομένου
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντοπίζει τις πιο σημαντικές προτεραιότητες στις πολιτικές του
στους τομείς των νέων, της παιδείας και της κινητικότητας. Έχω και εγώ υποστηρίξει σε πολλές
περιπτώσεις ότι είναι ζωτικής σημασίας και αποτελούν αναγκαία στοιχεία της στρατηγικής της
ΕΕ για την οικονομική ανάκαμψη και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι νέοι, η παιδεία και η
κινητικότητα απαιτούν ειδικές διατομεακές επενδύσεις εντός των κατάλληλων πολιτικών
προκειμένου να προωθηθούν η μεγέθυνση και η ανάπτυξη της ΕΕ.

Συνεπώς, υποστηρίζω την ανάγκη να αυξηθούν οι πιστώσεις για όλα τα προγράμματα στο πλαίσιο
των προτεραιοτήτων αυτών, και συγκεκριμένα για τα προγράμματα Διά βίου μάθηση, Άνθρωποι
και Erasmus Mundus. Είναι επίσης εξίσου σημαντικό να αυξηθούν οι πιστώσεις για το ευρωπαϊκό
δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζω την έναρξη της
προπαρασκευαστικής ενέργειας «Η πρώτη σας δουλειά στο EURES», που έχει ως στόχο να
βοηθήσει τους νέους να μπουν στην αγορά εργασίας ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε ειδικευμένες
θέσεις απασχόλησης άλλου κράτους μέλους, ως πρώτο βήμα για τη θέσπιση ειδικού
προγράμματος μη ακαδημαϊκής κινητικότητας των νέων.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Στις επιμέρους ψηφοφορίες, ψήφισα κατά των
διατάξεων που πιστεύω ότι έχουν αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες της ΕΕ και τους ανθρώπους
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτές περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την παραγωγή
καπνού, καθώς και τις γεωργικές εξαγωγικές επιδοτήσεις της ΕΕ, οι οποίες βλάπτουν τις
αναπτυσσόμενες χώρες. Ψήφισα επίσης κατά των αυξήσεων στις γραμμές του προϋπολογισμού
που αφορούν δαπάνες, ταξίδια και διοικητικές δαπάνες. Ωστόσο, χαιρετίζω τα θετικά στοιχεία
της πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων τη χρηματοδότηση της οικονομικής
ανάπτυξης στις περιφέρειές μας, τη στήριξη για τη σημαντική έρευνα και ανάπτυξη και την
αύξηση της εξωτερικής βοήθειας σύμφωνα με τον στόχο του Ηνωμένου Βασιλείου για αύξηση
της αναπτυξιακής βοήθειας. Πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ οφείλει να παρέχει
μακροπρόθεσμη σταθερότητα έναντι των αυστηρών μέτρων λιτότητας που εισάγονται από τις
εθνικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Ενώ οι εθνικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν δραστικές περικοπές,
σε ορισμένες περιπτώσεις με βραχυπρόθεσμο όραμα, ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να
προσφέρει σταθερότητα και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ώστε να συμβάλει –μέσω κονδυλίων
όπως τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής– στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την
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παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών οικονομιών μέσω της
ανάκαμψης, ιδίως παρέχοντας διαρθρωτικά κονδύλια στις υποβαθμισμένες περιοχές που
πλήττονται περισσότερο.

Barbara Matera (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος της
Συνθήκης της Λισαβόνας, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός εγκρίνεται με μία μόνο ανάγνωση.
Είναι επίσης η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων από το Συμβούλιο. Η αύξηση αυτή εξουσίας θα πρέπει, ωστόσο, να συνοδεύεται
από υψηλό αίσθημα ευθύνης και ρεαλισμού, που επιβάλλεται από τη διαρκούσα οικονομική
κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Προϋπολογισμών απέστειλε σαφές μήνυμα επιλέγοντας να σεβαστεί
τα περιθώρια που επιβάλλονται από την τρέχουσα χρηματοοικονομική κατάσταση και
εφαρμόζοντας αυστηρή πολιτική που βασίζεται σε προτεραιότητες για την ενθάρρυνση της
ανάπτυξης με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τους νέους. Χαιρετίζω την απόφαση του
Σώματος να ακολουθήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Προϋπολογισμών και των
κρατών μελών, τα οποία συχνά εξαναγκάζονται σε χρέος λόγω των υπερβολικών χρηματικών
προκαταβολών της ΕΕ.

Ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει, ωστόσο, να επανεξεταστεί υπό το φως των νέων εξουσιών
που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και την ανάγκη ίδιων πόρων. Αυτά τα ζητήματα
απαιτούν σταθερότητα κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής
οικονομική στήριξη σε ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο όπως η στρατηγική ΕΕ 2020.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η έναρξη ισχύος της συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) έχει ενισχύσει τις πολιτικές της ΕΕ και δημιούργησε νέα πεδία
αρμοδιοτήτων – και συγκεκριμένα στους τομείς της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, του διαστήματος, του
τουρισμού, της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, της κοινωνικής πολιτικής, της
ενεργειακής πολιτικής, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Οι νέες αυτές εξουσίες
προϋποθέτουν έναν προϋπολογισμό που θα τους επιτρέπει να τεθούν σε εφαρμογή και, συνεπώς,
απαιτούν όλα τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να διασφαλίσουν συνοχή
και συνέπεια όσον αφορά τις αυξημένες οικονομικές εξουσίες τους. Πρέπει συνεπώς να
παράσχουμε στον κοινοτικό προϋπολογισμό τα αναγκαία κονδύλια ώστε να είναι σε θέση να
επιτύχει τους στόχους που ορίστηκαν για το 2014 έτσι ώστε να μην διακυβευθεί η στρατηγική
«Ευρώπη 2020». Φυσικά, σε αυτήν την κατάσταση κρίσης, τα κράτη μέλη προβάλλουν κάποια
αντίσταση στην αύξηση των εισφορών, πρέπει όμως να αναγνωρίσουν τις προθέσεις της ΕΕ και
την ανάγκη να μην τεθούν σε κίνδυνο όλα όσα έχουν επιτευχθεί όσον αφορά τη συνοχή και την
ολοκλήρωση.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Ένα από τα σημεία που άλλαξε η Συνθήκη της
Λισαβόνας ήταν οι οικονομικές δομές της ΕΕ, ιδίως το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)
και η ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Η Συνθήκη εκχωρεί στο ΠΔΠ δεσμευτικό νομικό
καθεστώς και αναφέρει ότι πρέπει να καθορίζεται από το Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση μετά
από εξασφάλιση της συναίνεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν υπάρχει πλέον διάκριση
μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών, για τις αποφάσεις επί των οποίων και οι
δύο αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές είναι πλέον από κοινού υπεύθυνες, με τη διαδικασία
να απλοποιείται αναλόγως. Το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έχει πλέον το δικαίωμα συναπόφασης
για το σύνολο του προϋπολογισμού ενισχύει τον δημοκρατικό έλεγχο.

Προβλέπονται επίσης ορισμένα περαιτέρω βήματα για την απλοποίηση της γραφειοκρατίας.
Είναι σημαντικό ότι ενισχύονται τα δημοσιονομικά δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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ως του μοναδικού άμεσα εκλεγμένου θεσμικού οργάνου της ΕΕ, ούτως ώστε να μπορεί να
επηρεάσει σημαντικές αποφάσεις της ΕΕ όπως η ζήτηση για μείωση του κόστους στη νέα Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης. Ωστόσο, δεν μπορώ να υποστηρίξω τάσεις συγκεντρωτισμού.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ του σχεδίου του προϋπολογισμού
διότι επικροτώ τη γενική του θέση και το περιεχόμενό του. Συμφωνώ με την αποκατάσταση των
ανωτάτων ορίων σε σχέση με τις περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο. Πιστεύω ότι η ψηφοφορία
αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και επικροτώ τη θέση που εξέφρασε το Κοινοβούλιο, το οποίο
κάνει πραγματικά χρήση των νέων προνομίων. Πράγματι, χάρη στη νέα διαδικασία του
προϋπολογισμού που εισάγεται με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το
Κοινοβούλιο μπορεί να προβάλει τη σημασία του και τις αρμοδιότητές του σε σχέση με το
Συμβούλιο, υπερασπιζόμενο έναν ισχυρό και φιλόδοξο προϋπολογισμό ο οποίος, ταυτόχρονα,
είναι και αυστηρός, έχοντας συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι, προκειμένου να δοθεί νέα ώθηση
στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης –η οποία δοκιμάζεται έντονα από την πρόσφατη
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση– απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε βασικούς τομείς
όπως η έρευνα και η τεχνολογική καινοτομία.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE),    γραπτώς. – Το αρχικό σχέδιο πρότασης προϋπολογισμού
που κατατέθηκε υπόψη της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας από την Επιτροπή
Προϋπολογισμού, υστερούσε στην υιοθέτηση φιλόδοξων μέτρων για την επίτευξη των
πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και
κινητικότητας. Συγκεκριμένα, η αρμόδια Επιτροπή υιοθέτησε αρχικά τη θέση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Συμβουλίου για πάγωμα των πιστώσεων στα προγράμματα διά βίου μάθησης,
εκπαίδευσης και νεανικής επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, είναι παρήγορο το γεγονός, ότι έπειτα
από την αντίθεση και τον προβληματισμό που εξέφρασαν τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού
και Παιδείας σχετικά με την υποβάθμιση των πολιτικών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση,
ιδίως σε μια περίοδο όπου η ανεργία αυξάνεται και πλήττει πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Επιτροπή Προϋπολογισμού κατέθεσε τις απαραίτητες τροπολογίες, τις οποίες και
υπερψήφισα, οι οποίες αυξάνουν τις αρχικά προβλεπόμενες πιστώσεις (π.χ. περίπτωση του
Άρθρου 150202 για τα προγράμματα διά βίου μάθησης).

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του
Κοινοβουλίου επειδή συμφωνώ με τις οριζόντιες προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για το 2011,
κυρίως στους τομείς της νεολαίας, της παιδείας και της κινητικότητας, οι οποίες επιβάλλουν,
στο πλαίσιο των διαφόρων πολιτικών, ειδικές διατομεακές επενδύσεις για την προώθηση της
μεγέθυνσης και της ανάπτυξης στην ΕΕ. Συμφωνώ με την προτεινόμενη αύξηση της
χρηματοδότησης για όλα τα προγράμματα στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων αυτών, και
συγκεκριμένα για τα προγράμματα Διά βίου μάθηση, Άνθρωποι και Erasmus Mundus.

Πιστεύω επίσης ότι η επαγγελματική κινητικότητα των νέων αποτελεί βασικό μέσο για να
διασφαλιστεί η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και δυναμικής αγοράς εργασίας στην Ευρώπη
και ότι, συνεπώς, πρέπει να ενισχυθεί. Χαιρετίζω συνεπώς την αύξηση της χρηματοδότησης για
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης και υποστηρίζω σθεναρά την έναρξη της
προπαρασκευαστικής ενέργειας «Η πρώτη σας δουλειά στο εξωτερικό», που έχει ως στόχο να
βοηθήσει τους νέους να μπουν στην αγορά εργασίας ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε ειδικευμένες
θέσεις απασχόλησης άλλου κράτους μέλους, ως πρώτο βήμα για τη θέσπιση ειδικού
προγράμματος μη ακαδημαϊκής κινητικότητας των νέων.

Frédérique Ries (ALDE),    γραπτώς. – (FR) 142.650 δισεκατομμύρια ευρώ – αυτός είναι ο
προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2011 που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σήμερα το μεσημέρι. Σφιχτός προϋπολογισμός, ο οποίος είναι σχεδόν πανομοιότυπος με εκείνον
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που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε στο πλαίσιο της λιτότητας. Ωστόσο, όλοι
γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να πράξει περισσότερα και με καλύτερο τρόπο με λιγότερα
χρήματα.

Γι’ αυτό και εγώ, μαζί με πολλούς άλλους βουλευτές αλλά και τον αρμόδιο για τον δημοσιονομικό
προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό Επίτροπο κ. Lewandowski, απευθύνω έκκληση η
Ευρωπαϊκή Ένωση να χορηγήσει η ίδια τους ίδιους πόρους της. Έναν χρηματοοικονομικό
μηχανισμό ο οποίος θα εγγυηθεί αυτονομία και περιθώριο ελιγμών όσον αφορά τα κράτη μέλη
τα οποία, σε κατάσταση κρίσης ή όχι, έχουν από καιρό εγκαταλείψει την ιδέα να προσφέρουν
στην Ευρώπη τα μέσα για τις φιλοδοξίες της. Βλέπω δύο τουλάχιστον λόγους για τη μη περικοπή
του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Ο πρώτος απορρέει από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και τις νέες εξουσίες
για την Ευρώπη στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της ενέργειας και της χρηματοπιστωτικής
εποπτείας, για να αναφέρουμε μόνο μερικούς. Ο δεύτερος αφορά τη νέα στρατηγική 2020, η
οποία έχει ως στόχο να επανέλθει η Ευρώπη στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, των μεγάλων
έργων και της καινοτομίας. Νέες προκλήσεις και εξουσίες που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν
επαρκώς. Αυτό μας επαναφέρει στη μία και μόνη λύση – την άμεση χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Η συζήτηση για τον φετινό
προϋπολογισμό υπογραμμίζει και πάλι την ανάγκη να συμφωνηθεί ουσιαστικό σύστημα ιδίων
πόρων για την ΕΕ. Οι ετήσιες αντιπαραθέσεις για τους προϋπολογισμούς μεταξύ των ευρωπαϊκών
θεσμικών οργάνων οδηγεί σε χαοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων και δημιουργεί οξεία εκτροπή,
η οποία θα μπορούσε τόσο εύκολα να αποφευχθεί με ένα σύστημα ιδίων πόρων, λόγου χάρη με
τη διάθεση μέρους των εσόδων από έναν κοινοτικό φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές,
φόρο στα αεροπορικά καύσιμα ή φόρο για τις εκπομπές άνθρακα, για τη χρηματοδότηση του
κοινοτικού προϋπολογισμού. Παρ’ όλα αυτά, η σημερινή ψηφοφορία επιτυγχάνει σε μεγάλο
βαθμό ισορροπία μεταξύ της ανταπόκρισης στις πρόσθετες απαιτήσεις που δημιουργούνται από
τη Συνθήκη της Λισαβόνας με παράλληλο περιορισμό της αύξησης των προϋπολογισμών της
ΕΕ ως απάντηση στις τρέχουσες δημοσιονομικές δυσκολίες.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL)   , γραπτώς.  –  (SV) Επέλεξα να απόσχω όσον αφορά την
απόφαση σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου. Η ενίσχυση του
προγράμματος «Δάφνη» που ασχολείται με τη βία εις βάρος των γυναικών αποτελεί ευχάριστο
γεγονός. Χαίρομαι επίσης που το Κοινοβούλιο απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής και του
Συμβουλίου για περικοπές της οικονομικής βοήθειας προς την Παλαιστινιακή Αρχή. Ωστόσο,
θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο ενεργεί ανεύθυνα παρέχοντας στο
σύστημα της ΕΕ και στο ίδιο τόσο μεγάλα ποσά με τη μορφή προγραμμάτων και επιδοτήσεων
και ενίσχυσης της γραφειοκρατίας ενώ τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να προβούν σε βάναυσες
περικοπές προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας – με
άλλα λόγια, του νεοφιλελεύθερου συμφώνου που η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου υποστηρίζει
ολόψυχα.

Κύριος νικητής είναι η γεωργία, ιδίως με τη θέσπιση ταμείου γαλακτοκομικών ύψους 300 εκατ.
ευρώ. Η απόφαση αυτή δύσκολα και μετά βίας μπορεί να εξηγηθεί από εμάς τους βουλευτές
του ΕΚ σε όσους αγωνίζονται και διαδηλώνουν στη μία χώρα μετά την άλλη. Για ποιον λόγο θα
πρέπει να υποφέρουν, ενώ οι δαπάνες του προϋπολογισμού του συστήματος της ΕΕ παραμένουν
εντελώς ανεπηρέαστες από την πραγματικότητα;

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Αυτός είναι ο πρώτος προϋπολογισμός της ΕΕ που
ψηφίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της Συνθήκης της Λισαβόνας κατά την πρώτη κιόλας
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ανάγνωση. Αν και ορισμένα ευαίσθητα σημεία εξακολουθούν να παραμένουν προς συνδιαλλαγή,
σημεία τα οποία ασχολούνται με ζητήματα που θεωρώ ότι είναι υψίστης σημασίας όπως η
χορήγηση ποσού για τη συνοχή και τη γεωργία, χαιρετίζω την πρόταση αυτή.

Το εγκεκριμένο έγγραφο επαναφέρει την αρχική πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το τμήμα
για τη συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση μετά τη μείωση από το Συμβούλιο του ποσού
αυτού. Αν και το ποσό για το 2011 έχει ήδη καθοριστεί στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
(ΠΔΠ) με ανώτατο όριο τα 50,65 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές, αξίζει να σημειωθεί
ότι η εισηγήτρια αναφέρει ότι η κατηγορία αυτή θα απαιτήσει υψηλότερο επίπεδο πληρωμών.

Χαιρετίζω επίσης τις πιστώσεις στο τμήμα της ανταγωνιστικότητας για ανάπτυξη και απασχόληση,
η οποία περιλαμβάνει πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση των περισσότερων από τις προτάσεις
του Κοινοβουλίου, όπως εκείνων που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τα
προγράμματα για τους νέους, την παιδεία και την κινητικότητα.

Ψηφίζω υπέρ του εν λόγω εγγράφου, αν και δεν περιλαμβάνει τις προτάσεις που υπέβαλε η
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (PPE) σχετικά με τα μέτρα παρέμβασης στην
αποθήκευση σιτηρών, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και γάλακτος σε σκόνη, η οποία
δυστυχώς απορρίφθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI).

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η αποχή από την
ψηφοφορία δεν αποτελεί λύση. Εκείνοι που απουσιάζουν κάνουν πάντοτε λάθος. Πιστεύω ότι
στο ψήφισμα ως σύνολο, υπάρχουν πολύ περισσότερα καλά μέτρα από εκείνα που είναι
μικρότερης αξίας. Χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα πρέπει να
ξεκινήσει το έργο της το συντομότερο δυνατόν για την αύξηση της σημασίας της Ευρώπης στον
κόσμο.

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε αναφέρει ότι όλα τα κράτη μέλη θα εκπροσωπούνται στην υπηρεσία.
Τώρα πρέπει να φροντίσουμε ώστε αυτό να συμβεί πραγματικά. Δημιουργεί εμπιστοσύνη στη
διαδικασία σύστασης της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομήθηκε με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και ότι η Πολωνία
επωφελήθηκε πολύ από αυτό. Θα παρακολουθώ τη διαδικασία πολύ προσεκτικά.

Derek Vaughan (S&D),    γραπτώς. – (EN) Χαιρετίζω τα θετικά στοιχεία του προϋπολογισμού
για το 2011, τα οποία περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση για την οικονομική ανάπτυξη στην
Ουαλία, τη στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης, και την εξωτερική ενίσχυση. Αναγνωρίζω ότι
απαιτούνται επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
και τις νέες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, και ότι υποστηρίζονται από όλα τα κράτη μέλη, μεταξύ
άλλων το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Ωστόσο, ανησυχώ σχετικά με τις
δαπάνες σε ορισμένους τομείς που δεν αντικατοπτρίζουν αξία ανάλογη με τα χρήματα που
δαπανώνται ή που έχουν αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες της ΕΕ και τους ανθρώπους στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτές περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση της ΕΕ για παραγωγή
οινοπνεύματος και καπνού, η οποία έρχεται σε σύγκρουση με τους στόχους της ΕΕ για την υγεία,
και τις γεωργικές εξαγωγικές επιδοτήσεις της ΕΕ, οι οποίες βλάπτουν τις αναπτυσσόμενες χώρες,
καθώς και τις αυξήσεις στις γραμμές του προϋπολογισμού σχετικά με έξοδα, ταξίδια, δημοσιεύσεις
και άλλες διοικητικές δαπάνες. Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, είναι σημαντικότερο από
ποτέ να αιτιολογούνται οι δαπάνες για τις προτεραιότητές μας, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε
όλες τις περιττές και υπερβολικές δαπάνες σε άλλους τομείς. Δεν θεώρησα ότι ήμουν σε θέση
να αντιταχθώ σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Κατά τη διάρκεια δύσκολων οικονομικών περιόδων,
η καταψήφιση ζωτικής σημασίας χρηματοδότησης για ευρύ φάσμα προτεραιοτήτων θα ήταν
αντιπαραγωγική. Ωστόσο, πιστεύω επίσης ότι κάποιες αυξήσεις δεν ήταν αιτιολογημένες και,
συνεπώς, έλαβα την απόφαση να απόσχω.
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Angelika Werthmann (NI),    γραπτώς. – (DE) Τα βασικά σημεία του προϋπολογισμού της
ΕΕ για το 2011 είναι οι επενδύσεις στην κατάρτιση, έρευνα και καινοτομία – μια αναγκαιότητα
δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης στην αγορά εργασίας. Η μείωση της σημερινής ανεργίας
στην Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε απόφασης – μεταξύ άλλων όταν πρόκειται
για την ουσιαστική υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της «Ευρώπης 2020». Η απόδοση
προτεραιότητας στους νέους σε σχέση με τα προγράμματα κατάρτισης και κινητικότητας αποτελεί
πολύ αξιόλογη επένδυση, με καλές ευκαιρίες ανάπτυξης για την αγορά εργασίας. Υπάρχουν
κάποιες αυξήσεις, αλλά και περικοπές – ο προϋπολογισμός είναι ένας συμβιβασμός, όπως και
κάθε πολυκομματική απόφαση. Ο αναπροσανατολισμός χρημάτων στην πυρηνική έρευνα,
εντούτοις, δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον των λαών της Ευρώπης και τα χρήματα αυτά
θα δαπανούνταν καλύτερα, για παράδειγμα, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Glenis Willmott (S&D),    γραπτώς. – (EN) Οι βουλευτές του ΕΚ που ανήκουν στο Εργατικό
Κόμμα χαιρετίζουν τα θετικά στοιχεία της θέσης σε πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, μεταξύ
άλλων τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης στις περιφέρειές μας, τη στήριξη για τη
σημαντική έρευνα και ανάπτυξη και την αύξηση της εξωτερικής βοήθειας σύμφωνα με τον στόχο
του Ηνωμένου Βασιλείου για αύξηση της συνολικής εξωτερικής αναπτυξιακής βοήθειας.
Αναγνωρίζουμε επίσης ότι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης και τις νέες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση
των σημαντικών αυτών νέων δραστηριοτήτων και ότι υποστηρίζονται από όλα τα κράτη μέλη,
μεταξύ άλλων το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Ωστόσο, ανησυχούμε βαθιά
σχετικά με τις δαπάνες σε ορισμένους τομείς που δεν αντικατοπτρίζουν αξία ανάλογη με τα
χρήματα που δαπανώνται ή που έχουν αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες της ΕΕ και τους
ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτές περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση της ΕΕ για
παραγωγή οινοπνεύματος και καπνού, η οποία έρχεται σε σύγκρουση με τους στόχους της ΕΕ
για την υγεία, τις γεωργικές εξαγωγικές επιδοτήσεις της ΕΕ, οι οποίες βλάπτουν τις
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και τις αυξήσεις στις γραμμές του προϋπολογισμού σχετικά με
έξοδα, ταξίδια, δημοσιεύσεις και άλλες διοικητικές δαπάνες. Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον,
είναι σημαντικότερο από ποτέ να αιτιολογούνται οι δαπάνες για τις προτεραιότητές μας, ενώ
ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε όλες τις περιττές και υπερβολικές δαπάνες σε άλλους τομείς. Οι
βουλευτές του ΕΚ που ανήκουν στο Εργατικό Κόμμα καταψήφισαν το τελικό ψήφισμα
προϋπολογισμού σε αυτό το στάδιο, ώστε να αποστείλουν σαφές μήνυμα ενόψει των
διαπραγματεύσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

Artur Zasada (PPE),    γραπτώς.  –  (PL) Έχω τη χαρά να συγχαρώ την εισηγήτρια κ.
Jędrzejewska για την έκθεση που εκπόνησε κατά τρόπο εξαιρετικό. Σήμερα, για πρώτη φορά,
εγκρίναμε προϋπολογισμό της ΕΕ σύμφωνα με τη διάταξη που τίθεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας
και, επίσης για πρώτη φορά, δεν υπερβήκαμε τα δημοσιονομικά όρια που καθορίζονται στις
τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές. Πιστεύω ότι οι λύσεις που προτείνει η κ. Jędrzejewska
εκφράζουν μια ρεαλιστική και πραγματιστική προσέγγιση σε μια δύσκολη περίοδο οικονομικής
κρίσης. Χαίρομαι επίσης να σημειώσω ότι ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε σήμερα ενισχύει
τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου σε οικονομικούς όρους.

Έκθεση: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Η παράταση της άδειας μητρότητας από 14 σε
20 εβδομάδες πρέπει να θεωρείται θεμελιώδες δικαίωμα. Η νέα αυτή περίοδος δεν πρέπει να
εκλαμβάνεται ως απειλή, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η θέσπιση των δικαιωμάτων για τον πατέρα.
Οι επιπτώσεις της για το νομοθετικό πλαίσιο των διαφόρων κρατών μελών είναι αμελητέες, ακόμη
και του αντίκτυπού τους στην οικονομία όταν, για παράδειγμα, εξετάσουμε τη δυνατότητα
δημιουργίας προσωρινών κενών θέσεων εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες προωθούν

99Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL20-10-2010



την επαγγελματική κινητικότητα που μπορεί να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
και τη συνέχιση των επαγγελματικών καθηκόντων των γυναικών που βρίσκονται σε άδεια
μητρότητας. Η εγγύηση του 100% του μηνιαίου μισθού στη διάρκεια της άδειας μητρότητας,
μαζί με την παράταση της περιόδου κατά την οποία απαγορεύεται η απόλυση από έξι μήνες σε
ένα έτος, δεν θα πρέπει να τεθούν υπό αμφισβήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις δημογραφικές
ανησυχίες όσο και το τρέχον οικονομικό κλίμα. Άλλα απλά αλλά σημαντικά μέτρα είναι, για
παράδειγμα, η δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου εργασίας για την περίοδο μετά την άδεια
μητρότητας, τα προληπτικά μέτρα όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, και η επέκταση των
δικαιωμάτων αυτών στα ζευγάρια που υιοθετούν παιδιά, προωθώντας έτσι δικαιότερο νομικό
πλαίσιο.

Roberta Angelilli (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Δυστυχώς, στην Ευρώπη, το ποσοστό γεννήσεων
ποικίλλει από χώρα σε χώρα και συχνά δεν εξαρτάται μόνο από την εγγύηση της προστασίας
των δικαιωμάτων αλλά και από τις κοινωνικές υπηρεσίες που διατίθενται για τις εργαζόμενες
μητέρες, όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, για παράδειγμα. Έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε
ώστε να συνδυάσουμε την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή.

Το σύστημα προστασίας της μητρότητας που ισχύει στην Ιταλία συνάδει, στο σύνολό του, με
τις νέες παραμέτρους που προτείνονται στην οδηγία, όχι μόνο όσον αφορά τον αριθμό των
εβδομάδων υποχρεωτικής άδειας μητρότητας, αλλά και όσον αφορά την καταβολή 100%
αποζημίωσης για την κάλυψη του εισοδήματος κατά την περίοδο απουσίας. Είναι σημαντικό ότι
η οδηγία θεσπίζει σαφώς άδεια πατρότητας: έναν σημαντικό στόχο για την εγγύηση της ισότητας
δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενίσχυση των από κοινού αρμοδιοτήτων των
γονέων.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Συμφωνώ με την παράταση της περιόδου της άδειας
μητρότητας σε ελάχιστο 20 εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές με την ταυτόχρονη παροχή, από
την άλλη πλευρά, κάποιας ευελιξίας στα κράτη που διαθέτουν ήδη διατάξεις για αυτό το είδος
άδειας. Οι εργαζόμενες που παίρνουν άδεια μητρότητας θα πρέπει να λαμβάνουν τον μισθό τους
στο ακέραιο, δηλαδή το 100% του μισθού τους κατά τον τελευταίο μήνα που εργάζονταν ή του
μέσου μηνιαίου μισθού τους. Οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν θα αποτρέψουν την απόλυση των
εγκύων από την έναρξη της εγκυμοσύνης τους μέχρι και έξι μήνες μετά τη λήξη της άδειας
μητρότητας. Επιπλέον, οι γυναίκες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στην εργασία
τους ή σε εργασία με την ίδια αμοιβή, επαγγελματική κατηγορία και δυνατότητα σταδιοδρομίας
με αυτήν που είχαν πριν από την άδεια μητρότητας.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Παράταση της άδειας μητρότητας, βελτίωση
των συνθηκών εργασίας ... οι γυναίκες ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης σήμερα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Δεκαοκτώ χρόνια μετά την πρώτη οδηγία περί των εγκύων, λεχώνων και
γαλουχουσών εργαζομένων, η οικονομική και δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη έχει σίγουρα
αλλάξει. Ως εκ τούτου, ψηφίσαμε σήμερα στην Ολομέλεια για την τροποποίηση της ισχύουσας
νομοθεσίας για την άδεια μητρότητας προκειμένου να ενθαρρυνθεί η απασχόληση των γυναικών,
ενώ θα μπορούν ταυτόχρονα να έχουν οικογένεια με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Η δυνατότητα των γυναικών να συνδυάζουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή,
αλλά και η εκπλήρωση των στόχων ως προς την ισότητα των φύλων: αυτά προστατεύουμε σήμερα
για όλες τις Ευρωπαίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά πλειοψηφία, υποστήριξε περίοδο
άδειας μητρότητας 20 εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές. Κατά συνέπεια, θα πρέπει πλέον να
διαπραγματευθούμε με τα κράτη μέλη για την επίτευξη συμβιβασμού επί του κειμένου αυτού.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    γραπτώς. – (ES ) Εάν έπρεπε να δώσουμε τίτλο στα
αποτελέσματα της πρωτοβουλίας αυτής αφού διαπιστώθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας,
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αυτός θα ήταν Επανάσταση στις κοινοβουλευτικές αίθουσες. Πριν από την ψηφοφορία, είχαμε
επίγνωση της αντίστασης από βουλευτές διαφόρων ομάδων για την υιοθέτηση της παράτασης
της άδειας μητρότητας σε 20 εβδομάδες, την ανάγκη να πληρώνονται οι γυναίκες σε αυτήν την
κατάσταση το 100% του μισθού τους, την επέκταση των μέτρων στην περίπτωση παιδιών με
ειδικές ανάγκες και τη συμπερίληψη της άδειας πατρότητας. Όλες οι ενδείξεις κατέτειναν στο
ότι τα μέτρα αυτά δεν θα εγκριθούν, αυτό όμως δεν συνέβη. Το γεγονός ότι πολλοί βουλευτές
δεν συμμορφώθηκαν με τους εκλογικούς καταλόγους της ομάδας τους, έκανε το θαύμα
πραγματικότητα. Σήμερα, το Κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των ανδρών και
γυναικών της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός στον δρόμο για την
ισότητα, από την επίτευξη της οποίας απέχουμε μεν πολύ ακόμη, πρέπει όμως να την κάνουμε
πραγματικότητα με τη συνεργασία ως άνδρες και γυναίκες.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς.  –  (LT) Χαιρετίζω το γεγονός ότι μετά από
πολυαναμενόμενες συζητήσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα αυτήν την πολύ
σημαντική οδηγία. Βάσει της νέας αυτής οδηγίας, η διάρκεια της άδειας μητρότητας παρατείνεται
από 14 σε 20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές. Σήμερα, προκειμένου να επιλυθούν το
συντομότερο δυνατόν τα δημογραφικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω του χαμηλού
ποσοστού γεννήσεων και της γήρανσης της κοινωνίας, πρέπει να μοιραζόμαστε τις οικογενειακές
υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η εν λόγω οδηγία θεσπίζει το
δικαίωμα οι άνδρες να λαμβάνουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες άδεια πατρότητας. Το παιδί έχει
επίσης το αναμφισβήτητο δικαίωμα να συνδέεται και με τους δύο γονείς. Η πρόταση αυτή θα
μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε καλύτερη ισορροπία στο πλαίσιο των οικογενειών και θα
βελτιώσει την ένταξη στην αγορά εργασίας. Το Κοινοβούλιο απέδειξε ότι μπορεί να επιτύχει τους
στόχους που καθορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ώστε οι οικογένειες να είναι σε θέση
να εξισορροπούν καλύτερα επαγγελματική και προσωπική ζωή, ενώ παράλληλα αγωνίζονται για
την οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία, την ανταγωνιστικότητα και την ισότητα των φύλων.
Ελπίζω πραγματικά ότι η οδηγία αυτή που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο θα εγκριθεί και από
το Συμβούλιο το ταχύτερο δυνατόν.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η ΕΕ αντιμετωπίζει σήμερα δημογραφικά
προβλήματα που προκαλούνται από την πτώση της γεννητικότητας και την αύξηση του αριθμού
των ηλικιωμένων. Η βελτίωση των διατάξεων που προωθούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής αποτελεί έναν από τους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την αντιμετώπιση της δημογραφικής αυτής πτώσης. Τα φυλετικά στερεότυπα προφανώς
εξακολουθούν να υπάρχουν στην κοινωνία και συνιστούν εμπόδιο που παρακωλύει τις γυναίκες
να έχουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, ειδικά ποιοτικά καλές θέσεις εργασίας. Οι γυναίκες
εξακολουθούν να θεωρούνται οι κύριοι παρέχοντες φροντίδα σε παιδιά και άλλα προστατευόμενα
μέλη, γεγονός που σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν σε πολλές περιπτώσεις την ανάγκη να επιλέξουν
ανάμεσα στη μητρότητα και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Οι γυναίκες θεωρούνται συχνά ως εργαζόμενες «υψηλού κινδύνου», «δεύτερης επιλογής» ή
«ασύμφορες», δεδομένης της υψηλής πιθανότητας να εγκυμονήσουν και να κάνουν χρήση του
δικαιώματός τους για άδεια μητρότητας. Συνεπώς, είναι θεμελιώδους σημασίας οι νέες μορφές
αδειών να μην αντανακλούν ή επιβεβαιώνουν τα σημερινά στερεότυπα στην κοινωνία. Η παρουσία
των γονέων στη ζωή των παιδιών τους από τους πρώτους κιόλας μήνες μετά τη γέννησή τους
αποδεικνύεται υψίστης σημασίας για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού από σωματική,
συναισθηματική και ψυχολογική πλευρά.

Vito Bonsignore (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Τα επίπεδα γεννητικότητας σε πολλά κράτη μέλη
εξακολουθούν να είναι αναμφισβήτητα πολύ χαμηλά. Τα θεσμικά όργανα πρέπει επομένως να
ενθαρρύνουν τις γεννήσεις μέσω της κατάλληλης πολιτικής στήριξης της οικογένειας. Ψήφισα
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υπέρ της έκθεσης της κ. Estrela εφόσον οδεύει προς την κατεύθυνση αυτή. Θεωρώ ότι είναι
πράγματι σωστό να εναρμονισθούν τα δικαιώματα μητρότητας μεταξύ των κρατών μελών
(λαμβάνοντας πάντα υπόψη πρώτα απ’ όλα την υγεία των νέων μητέρων και των μωρών τους),
προκειμένου να αποφευχθούν αποκλίσεις και μείωση της ανταγωνιστικότητας των κρατών που
θέσπισαν προηγμένα μέτρα για την προστασία της μητρότητας πριν από λίγο καιρό.

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρώ θετική την πρόταση για παράταση της άδειας μητρότητας σε 18
εβδομάδες σε όλες τις χώρες της ΕΕ, πρακτική που ισχύει ήδη σε πολλά κράτη μέλη: στην Ιταλία,
για παράδειγμα, χορηγούνται είκοσι μία εβδομάδες και μισή. Τέλος, θεωρώ σημαντικό να
διασφαλιστεί το δικαίωμα συνέχισης της ίδιας εργασίας ή παροχής ισοδύναμης θέσης εργασίας.

David Casa (PPE),    γραπτώς. – (EN) Είμαι εναντίον της ιδέας των 20 εβδομάδων άδειας με
πλήρεις αποδοχές και καταψήφισα τη συγκεκριμένη τροπολογία. Παρ’ όλα αυτά, αποφάσισα να
ψηφίσω υπέρ του τελικού κειμένου, όπως έχει τροποποιηθεί, λόγω της εισαγωγής ρήτρας που
αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων από την Ομάδα PPE και η οποία επιτρέπει σχετική
ευελιξία κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων. Αποφάσισα, συνεπώς, να στηρίξω
την πολιτική μου ομάδα για την επίτευξη αυτού του συμβιβασμού.

Françoise Castex (S&D),    γραπτώς. – (FR) Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σημείωσε πρόοδο στο θέμα αυτό μετά τη συζήτηση για τη δημογραφική πρόκληση, για την
οποία ήμουν εισηγήτρια το 2007. Η εν λόγω ψηφοφορία αποδεικνύει ότι είναι ακόμα δυνατή
στις ημέρες μας η επίτευξη νέων κοινωνικών κεκτημένων: με κινητοποίηση και πολιτική δράση
μπορούμε να προστατεύσουμε τα επιτεύγματα νικών του παρελθόντος, αλλά και να
εξασφαλίσουμε νέα δικαιώματα. Σήμερα, ενισχύσαμε τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά και των
ανδρών, με την άδεια πατρότητας. Η άδεια αυτή αντιπροσωπεύει πραγματική αλλαγή στη
νοοτροπία και, με την πάροδο των ετών, θα συμβάλει στη βελτίωση της κατανομής των ρόλων
μεταξύ των γονέων.

John Bufton, William (The Earl of) Dartmouth και Nigel Farage (EFD),    γραπτώς. –
(EN) Όσον αφορά την τροπολογία 9: το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου ψήφισε
υπέρ της τροπολογίας αυτής που απλώς ανέφερε ότι «Όλοι οι γονείς έχουν δικαίωμα να
φροντίζουν τα παιδιά τους». Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου σε καμία
περίπτωση δεν υποστηρίζει τη νομιμότητα της εν λόγω οδηγίας, καθώς εναπόκειται στις
εκλεγμένες εθνικές κυβερνήσεις να αποφασίζουν για την πολιτική πρόνοιας και την κοινωνική
πολιτική. Ωστόσο, η βρετανική κυβέρνηση είναι υπερβολικά υπεροπτική για να αποδεχθεί τα
παιδιά υπό κρατική φροντίδα, συνεπώς η υπερψήφιση της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης θα
αποτελέσει προειδοποιητική βολή. Όσον αφορά την πρόταση σε γενικές γραμμές: το Κόμμα
Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αποδέχεται τη νομιμότητα της εν λόγω οδηγίας,
καθώς εναπόκειται στις εκλεγμένες εθνικές κυβερνήσεις να αποφασίζουν για την πολιτική πρόνοιας
και την κοινωνική πολιτική. Η εν λόγω οδηγία θα επιφέρει απίστευτο κόστος για τους εργοδότες
και την κυβέρνηση, το οποίο δεν έχουμε την πολυτέλεια να επιβαρυνθούμε αυτήν τη στιγμή. Θα
εντείνει επίσης περαιτέρω τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, καθιστώντας ακόμη πιο δαπανηρή
την πρόσληψή τους απ’ ό,τι ήδη είναι, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου
Βασιλείου συμπαραστέκεται επίσης στους γονείς με ανάπηρα παιδιά και σε όσους επιλέγουν να
υιοθετήσουν. Ωστόσο, η ΕΕ δεν έχει δικαίωμα να δημιουργεί τέτοιους κανόνες σχετικά με τη
μητρότητα και δεν μπορεί να της παρέχεται η νομιμότητα να το πράττει. Το Κόμμα Ανεξαρτησίας
του Ηνωμένου Βασιλείου καταψήφισε την οδηγία αυτή ώστε να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία
υπόκειται στις αποφάσεις της κάλπης και όχι στους γραφειοκράτες των Βρυξελλών.
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Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL),    γραπτώς. – Ψήφισα υπέρ της έκθεσης γιατί είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την ισότητα των φύλων, την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων
–γυναικών και ανδρών– όσον αφορά το δικαίωμα στη μητρότητα και την πατρότητα. Πρόκειται
για σημαντικό βήμα υπεράσπισης και προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά και της
ισότητας γενικότερα στον χώρο της εργασίας, μιας και σύμφωνα με την Έκθεση, «η εύθραυστη
υγεία της εγκύου, γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόμενης καθιστά αναγκαίο να τους παρέχεται
δικαίωμα άδειας μητρότητας τουλάχιστον 20 συναπτών εβδομάδων, που κατανέμονται πριν
ή/και μετά τον τοκετό, και πλήρως αμειβόμενη υποχρεωτική άδεια μητρότητας τουλάχιστον έξι
εβδομάδων, χορηγούμενων μετά τον τοκετό».

Επίσης, ψήφισα υπέρ της έκθεσης και για το επιπλέον πολύ σημαντικό στοιχείο της με το οποίο
αναγνωρίζει το δικαίωμα του πατέρα για άδεια πατρότητας δύο εβδομάδων.

Derek Roland Clark και Paul Nuttall (EFD),    γραπτώς. – (EN) Όσον αφορά την πρόταση
σε γενικές γραμμές, το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αποδέχεται τη
νομιμότητα της εν λόγω οδηγίας, καθώς εναπόκειται στις εκλεγμένες εθνικές κυβερνήσεις να
αποφασίζουν για την πολιτική πρόνοιας και την κοινωνική πολιτική. Η εν λόγω οδηγία θα επιφέρει
απίστευτο κόστος για τους εργοδότες και την κυβέρνηση, το οποίο δεν έχουμε την πολυτέλεια
να επιβαρυνθούμε αυτήν τη στιγμή. Θα εντείνει επίσης περαιτέρω τις διακρίσεις εις βάρος των
γυναικών καθιστώντας ακόμη πιο δαπανηρή την πρόσληψή τους απ’ ό,τι ήδη είναι, ειδικά για
τις μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας του Ηνωμένου
Βασιλείου.

Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου συμπαραστέκεται επίσης στους γονείς με
ανάπηρα παιδιά και σε όσους επιλέγουν να υιοθετήσουν. Ωστόσο, η ΕΕ δεν έχει δικαίωμα να
δημιουργεί τέτοιους κανόνες σχετικά με τη μητρότητα και δεν μπορεί να της παρέχεται η
νομιμότητα να το πράττει. Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου καταψήφισε την
οδηγία αυτή ώστε να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία υπόκειται στις αποφάσεις της κάλπης και
όχι στους γραφειοκράτες των Βρυξελλών.

Carlos Coelho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση των
συνθηκών ασφάλειας και υγείας που συνδέονται με την ιδιότητα του γονέα. Ως προς αυτό το
θέμα, θα ήθελα να αναφέρω ότι πρέπει να μειωθούν οι ασυμμετρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών
και να προωθηθεί ο ισορροπημένος συνδυασμός της επαγγελματικής με την οικογενειακή και
ιδιωτική ζωή. Αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος για την προώθηση της ιδιότητας του γονέα με
καταμερισμό των ευθυνών. Ξεκινώντας από την προϋπόθεση αυτή, συμφωνώ με την πρόταση
της εισηγήτριας και πιστεύω ότι η παράταση της άδειας μητρότητας σε 20 εβδομάδες, έξι εκ
των οποίων θα πρέπει να είναι μετά τον τοκετό και θα μπορούν να επιμερίζονται μεταξύ των
γονέων, αποτελεί το κατάλληλο χρονικό διάστημα.

Χαιρετίζω επίσης την πρόταση που περιλαμβάνεται στην έκθεση που έχει ως στόχο την εγγύηση
της καταβολής ολόκληρου του μηνιαίου μισθού κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, ίσου
με το 100% του τελευταίου μηνιαίου μισθού ή του μέσου μηνιαίου μισθού. Τέλος, θα φαινόταν
σκόπιμο σε εμένα να εφαρμοστούν τα ίδια μέτρα σε περιπτώσεις όπου υιοθετείται παιδί ηλικίας
μικρότερης των 12 ετών, αλλά και η εφαρμογή τους σε αυτοαπασχολούμενες γυναίκες.

Δηλώνω ότι ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής για τους λόγους που ανέφερα παραπάνω.

Lara Comi (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Η ισότητα των φύλων αποτελεί συχνά σύνθημα, μια κενή
δήλωση δικαιωμάτων που δεν συνοδεύεται πάντοτε από τον καταλογισμό ευθυνών και από
ισχυρά επιχειρήματα. Η παρούσα πρόταση οδηγίας, από την άλλη πλευρά, επιτυγχάνει τη σωστή
ισορροπία μεταξύ του βιολογικού ρόλου της γυναίκας και των δικαιωμάτων που οφείλονται σε
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αυτές που εκτελούν τον ρόλο αυτόν στο έπακρο. Με τα δημογραφικά θέματα να μοιάζουν όλο
και περισσότερο με κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την οικονομία να απαιτεί όλο και υψηλότερα
ποσοστά απασχόλησης των γυναικών, τα μέτρα αυτά αποτελούν την απάντηση της κοινής λογικής.
Η αναγνώριση της ισότητας είναι πλήρης όταν ορισμένα δικαιώματα επεκτείνονται και στον
πατέρα, επιτρέποντας τον καταμερισμό των οικογενειακών υποθέσεων κατά τον πλέον κατάλληλο
τρόπο, και όταν η ευελιξία της οργάνωσης επαφίεται σε κάθε οικογένεια.

Corina Creţu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της βελτίωσης της ασφάλειας και της
υγείας κατά την εργασία των εγκύων εργαζομένων από σεβασμό προς την αρχή των ίσων
δικαιωμάτων των δύο φύλων και της μη διάκρισης λόγω φύλου, καθώς και για να ενθαρρυνθούν
οι γυναίκες να συμμετέχουν περισσότερο στην αγορά εργασίας.

Μία από τις συνέπειες του μέτρου αυτού είναι η δημιουργία ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και
οικογενειακής ζωής για τις γυναίκες. Επιπλέον, οι γυναίκες χρειάζονται αυτήν τη νομοθετική
στήριξη για την προστασία της υγείας και των παιδιών τους. Μια άλλη σημαντική πτυχή αυτού
του μέτρου που αποσκοπεί στην ασφάλεια της απασχόλησης για τις γυναίκες είναι η απαγόρευση
απόλυσής τους κατά την περίοδο από την έναρξη της εγκυμοσύνης μέχρι τουλάχιστον έξι μήνες
μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας. Έχει επίσης καθορισθεί ένα ανώτατο όριο μισθού για την
περίοδο της άδειας μητρότητας, που και πάλι προορίζεται για την ικανοποίηση αναγκών
κοινωνικής ασφάλισης.

Τέλος, ένα καίριο επιχείρημα προς επίρρωση της ψήφου αυτής είναι η αύξηση του ποσοστού
των γεννήσεων, η οποία αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κράτη
μέλη της ΕΕ.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το
ποσοστό γεννήσεων μειώνεται στην ΕΕ. Αυτό το χαμηλό ποσοστό γεννητικότητας, σε συνδυασμό
με τη γήρανση του πληθυσμού, θα μας δημιουργήσει πραγματικό πρόβλημα στο μέλλον όσον
αφορά την καταβολή των συντάξεων και τις χρεώσεις ιατρικής περίθαλψης στην Ευρώπη. Οι
οικογένειες, ιδιαίτερα οι γυναίκες, δεν θα πρέπει να τιμωρούνται εάν θέλουν να αποκτήσουν
παιδιά. Οι έγκυοι και οι γαλουχούσες εργαζόμενες δεν πρέπει να ασκούν δραστηριότητες που,
με βάση τις εκτιμήσεις, ενέχουν κίνδυνο έκθεσης σε ορισμένους παράγοντες ή σε ιδιαίτερα
επιβλαβείς συνθήκες εργασίας που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των εργαζομένων
αυτών. Για τον λόγο αυτόν υποστηρίζω την ιδέα της εφαρμογής μέτρων που αποβλέπουν στη
βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων. Τα μέτρα αυτά
δεν πρέπει να θέτουν τις γυναίκες σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας ή να είναι επιζήμια
για τις οδηγίες σχετικά με την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών.

Michel Dantin (PPE),    γραπτώς. – (FR) Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες της Ένωσης με τα
υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων. Αυτό οφείλεται σε σειρά μέτρων που περιέχονται στη συνολική
πολιτική για την οικογένεια. Το ψήφισμα ως έχει μετά τις ψηφοφορίες επί των τροπολογιών δεν
επιφέρει πραγματική βελτίωση. Αντίθετα, θα θέσει τα πάντα υπό αμφισβήτηση, διότι η
δημοσιονομική επιβάρυνση των μέτρων είναι δυσβάστακτη κατά την παρούσα εποχή. Αυτοί είναι
οι λόγοι που με οδήγησαν να αρνηθώ την έγκριση του κειμένου το οποίο, παρεμπιπτόντως, έχει
καλούς σκοπούς.

Mário David (PPE),    γραπτώς. – (PT) Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τα μέτρα που προτείνονται
στην παρούσα έκθεση, επειδή πιστεύω ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις που θα πρέπει να ξεπεράσει η Ευρώπη κατά τις επόμενες δεκαετίες: τη γήρανση του
πληθυσμού. Αυτό συμβαίνει στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, όπου το βιώνω εκ του σύνεγγυς.
Ωστόσο, όπως σε και άλλες χώρες της ΕΕ, το ποσοστό γεννήσεων δεν είναι αρκετά υψηλό ώστε
να διασφαλιστεί ότι οι γενιές αντικαθίστανται, αυτή δε η δυσμενής κατάσταση θέτει σε κίνδυνο
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το μέλλον. Πιστεύω ότι περισσότερο ευέλικτες πολιτικές σε σχέση με την άδεια μητρότητας και
πατρότητας μπορεί να συμβάλουν στην αναστροφή των τάσεων αυτών. Είναι συνεπώς ζωτικής
σημασίας να αποσταλεί στις οικογένειες ένα συνεκτικό μήνυμα στήριξης της μητρότητας και
της πατρότητας, με συγκεκριμένα μέτρα για τον καλύτερο συνδυασμό επαγγελματικής, ιδιωτικής
και οικογενειακής ζωής. Η αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής είναι ζωτικής σημασίας για την
επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων που καθορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη
2020» και ως τρόπος για να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε τη γήρανση του πληθυσμού
στην ήπειρό μας. Στην Πορτογαλία, επίσης, η άδεια μητρότητας πληρώνεται ήδη με το 100%
των αποδοχών για 120 ημέρες. Υποστηρίζω, κατά συνέπεια, ότι οι μισθοί των γυναικών πρέπει
να διασφαλίζονται κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρούσα έκθεση.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Η ψηφοφορία για την πρόταση νομοθετικού
ψηφίσματος που τροποποιεί την οδηγία 92/85/ΕΟΚ δεν διεξήχθη μόνο για να στηριχθούν νέα
και καλύτερα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και
γαλουχουσών εργαζομένων αλλά και, γενικότερα, για να στηριχθούν νέα μέτρα για την προώθηση
καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής. Παρά το γεγονός ότι το
νομικό σύστημα της Ιταλίας είναι πιο καινοτόμο, η αύξηση του αριθμού των εβδομάδων άδειας
μητρότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί ισχυρή ώθηση υπέρ της οικογενειακής βοήθειας
στα νεογέννητα μωρά. Η στήριξη της άδειας πατρότητας αποτελεί επίσης βήμα προς την ίδια
κατεύθυνση, ακόμη και αν το να καταστεί υποχρεωτική δεν είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος
επίτευξης του αξιέπαινου στόχου διασφάλισης μεγαλύτερης αποτελεσματικής παρουσίας και
των δύο γονέων κατά την πιο απαιτητική εποχή για το νέο νοικοκυριό και εγγύησης ότι ο πατέρας
είναι περισσότερο ενήμερος και συμμετέχει. Η στήριξη και επέκταση των δικαιωμάτων των
υιοθετημένων παιδιών επιτρέπει την ενίσχυση και, ελπίζουμε, και την απλοποίηση της διαδικασίας
υιοθεσίας. Τέλος, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασιακής και
οικογενειακής ζωής, πιστεύω ότι είναι επίσης σημαντικό να υποστηρίξουμε την έκκληση προς
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις υπηρεσίες για τα παιδιά με εγκαταστάσεις φροντίδας για παιδιά
μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Marielle De Sarnez (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Η ψηφοφορία για την έκθεση Estrela σχετικά
με τα δικαιώματα των εγκύων και των νέων μητέρων κατά την εργασία θα καταστήσει δυνατή
την εναρμόνιση του ελάχιστου επιπέδου διάρκειας και αποδοχών της άδειας μητρότητας. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέλεξε να έχει ισχυρή διαπραγματευτική θέση με το Συμβούλιο και
υποστήριξε, συνεπώς, την αρχή της άδειας διάρκειας 20 εβδομάδων με αποδοχές 100% (θα
ήθελα να επισημάνω ότι στη Σουηδία, η άδεια μητρότητας μπορεί να διαρκέσει έως και 75
εβδομάδες, με 14 εβδομάδες αποκλειστικά για τη μητέρα, ενώ οι υπόλοιπες μπορεί να
επιμεριστούν με τον πατέρα).

Πρόκειται για ισχυρή χειρονομία υπέρ των ευρωπαίων γονέων, και ως εκ τούτου γυναίκες και
άνδρες θα βοηθηθούν στην εξεύρεση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής. Επαφίεται πλέον στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εξετάσουν τη
δημοσιονομική δυνατότητα για την υλοποίηση της αλλαγής αυτής και την αποδοχή της. Σε
τελική ανάλυση, είναι πιθανό η ελάχιστη άδεια να είναι εκείνη που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και υποστήριξε η αντιπροσωπεία MODEM, δηλαδή η άδεια 18 εβδομάδων, η οποία συμφωνεί
με τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ).

Anne Delvaux (PPE),    γραπτώς. – (FR) Πιστεύω ότι η ψήφιση της πρότασης αυτής, η οποία
εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, αποτελεί ισχυρό μήνυμα που αποστέλλεται προς το Συμβούλιο:
εκτός από την παράταση της άδειας μητρότητας από 14 σε 20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές,
ψηφίσαμε υπέρ της καθιέρωσης άδειας πατρότητας δύο εβδομάδων. Είναι καθήκον μας να
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διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα χρειάζεται να επιλέξει εάν θα εγκαταλείψει τα παιδιά για την
εργασία ή την εργασία για τα παιδιά.

Επιπλέον, επικροτώ το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της λήψης μέτρων που θα
επιτρέψουν στις θετές μητέρες να αντιμετωπίζονται ισότιμα από άποψη δικαίου με τις φυσικές
μητέρες. Το Κοινοβούλιο χορήγησε, επιτέλους, ίσα δικαιώματα σε θετές και βιολογικές μητέρες.
Οι θετοί γονείς είναι γονείς με την πλήρη έννοια του όρου και αξίζει να αντιμετωπίζονται
αναλόγως. Η νομοθεσία δεν μπορεί να συνεχίσει να εισάγει διακρίσεις εις βάρος του
συγκεκριμένου είδους γονικής ιδιότητας.

Πρόκειται λοιπόν για μεγάλη ημέρα για τις πολλές οικογένειες που αδυνατούν να συνδυάσουν
την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή. Επιπλέον, οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες
δεν ήταν λόγος να αποφασίσουμε να εγκαταλείψουμε όλες αυτές τις οικογένειες, οι οποίες έχουν
και σημαντική συμβολή στην κοινωνία μας, στη μοίρα τους για δεκαετίες ακόμη.

Christine De Veyrac (PPE),    γραπτώς. – (FR) Η παράταση της περιόδου άδειας μητρότητας
σε 20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές αποτελεί ψεύτικο φίλο. Ένα τέτοιο νομοθετικό μέτρο θα
βλάψει την απασχολησιμότητα των γυναικών στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα θεωρούν πολύ
μεγάλη επιβάρυνση την περίπτωση της μητρότητας. Θα θέσει σε κίνδυνο, εξάλλου, την επιστροφή
της γυναίκας στην εργασία στην ίδια ακριβώς θέση την οποία κατείχε προτού ξεκινήσει η άδεια.
Τέλος, η επιλογή 100% αποδοχών για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιπροσωπεύει κόστος για τα
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (και δη μέσα σε ένα πλαίσιο στο οποίο τα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα ζητούν έντονα από τα κράτη να μειώσουν τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα).

Για τους λόγους αυτούς δεν μπόρεσα να υποστηρίξω την παρούσα έκθεση, θεωρώ ότι θα πρέπει
να επιδείξουμε αίσθηση ρεαλισμού και να επιτρέψουμε στα κράτη μέλη να διατηρήσουν κάποιο
βαθμό ευελιξίας ως προς το θέμα αυτό.

Harlem Désir (S&D),    γραπτώς. – (FR) Το Κοινοβούλιο μόλις ψήφισε κατά την πρώτη
ανάγνωση υπέρ της παράτασης της άδειας μητρότητας σε ελάχιστο 20 εβδομάδων για ολόκληρη
την Ευρώπη, με πλήρεις αποδοχές, εκτός από τα υψηλότερα εισοδήματα, και τη δυνατότητα
λήψης από τον πατέρα τουλάχιστον δύο εβδομάδων άδειας μετά τη γέννηση του παιδιού.
Πρόκειται για νίκη των υποστηρικτών της κοινωνικής Ευρώπης και για ένα βήμα προς την
κατεύθυνση μεγαλύτερης ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη.

Ένα τμήμα της δεξιάς χρησιμοποίησε το μελλοντικό κόστος των μέτρων αυτών ως δικαιολογία
για την απόρριψη της εν λόγω προόδου. Ωστόσο, η αρωγή προς τους γονείς ώστε να συνδυάσουν
την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή θα καταστήσει ευχερέστερη για τους γονείς την
επιστροφή στην εργασία, θα ενισχύσει τα ποσοστά γεννήσεων στην Ευρώπη και θα διασφαλίσει
την υγεία των μητέρων και των βρεφών.

Η αριστερή πτέρυγα του Κοινοβουλίου με την πορτογαλίδα σοσιαλίστρια εισηγήτρια, κ. Estrela,
αντιστάθηκε σθεναρά, η ευρωπαϊκή δεξιά ήταν διχασμένη και η κίνηση προς την πρόοδο κέρδισε
τη νίκη. Πρέπει τώρα να κερδηθεί η μάχη και στο Συμβούλιο, όπου διάφορες κυβερνήσεις
απειλούν να παρεμποδίσουν την οδηγία αυτή. Οι βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων θα πρέπει
να το αναλάβουν αυτό και να παρέμβουν στην κυβέρνησή τους, έτσι ώστε οι κυβερνήσεις να μην
αναιρέσουν όσα προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια Ευρώπη που προστατεύει τα
δικαιώματα των πολιτών της.

Diane Dodds (NI),    γραπτώς. – (EN) Αν και υποστηρίζω τα δικαιώματα των εγκύων δεν
μπορώ, στο τρέχον οικονομικό κλίμα, να υποστηρίξω την έκθεση αυτή. Η εκτίμηση επιπτώσεων
για το Ηνωμένο Βασίλειο, εάν παραταθεί η άδεια μητρότητας σε 20 εβδομάδες, είναι σχεδόν 2,5
δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες ετησίως κατά μέσο όρο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον
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διπλασιασμό του κόστους της άδειας μητρότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα στοιχεία δείχνουν
ότι οι γυναίκες επωφελούνται επί του παρόντος σημαντικά από τις διατάξεις που ισχύουν ήδη
στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 9 στις 10 γυναίκες να λαμβάνουν άδεια μητρότητας 20 εβδομάδων
και 3 στις 4 γυναίκες να λαμβάνουν όλη την άδειά τους μετ’ αποδοχών. Με τόσο μεγάλες παροχές,
είναι σαφές ότι περισσότερη ευρωπαϊκή γραφειοκρατία σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία
είναι περιττή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον, η προτεινόμενη απαίτηση για πλήρεις αποδοχές 20 εβδομάδων θα οδηγούσε σε
κοινωνική οπισθοδρόμηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες με υψηλότερους μισθούς
θα λαμβάνουν και την υψηλότερη αποζημίωση. Υποστηρίζω πλήρως την ανάγκη για επαρκή και
ευέλικτη άδεια μητρότητας, πιστεύω όμως ότι εναπόκειται στην εκλεγμένη κυβέρνηση του
Ηνωμένου Βασιλείου να αποφασίσει, με βάση δεδομένα από τους γονείς και τους εργοδότες
τους, πόσα πολλά μπορεί να αντέξει η δική μας οικονομία να προσφέρει και πώς μπορεί να
παρέχεται η δέσμη μέτρων για τη μητρότητα.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt και Cecilia Wikström (ALDE),    γραπτώς.  –
(SV) Η δράση για την επίτευξη κοινωνίας στην οποία άνδρες και γυναίκες είναι ίσοι αποτελεί
ζήτημα αρχής εξαιρετικά σημαντικό – κανείς δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις λόγω του ότι
είναι γονέας. Πρέπει να προσθέσουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό από κοινωνικοοικονομική
άποψη γυναίκες και άνδρες να μπορούν να συνδυάζουν οικογενειακή και επαγγελματική ζωή
προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο απασχόλησης.

Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι η έκθεση δεν αποτελεί σαφές βήμα
προς τα εμπρός για την ισότητα στην Ευρώπη. Αντανακλά μια παρωχημένη άποψη της ισότητας,
όπου η μητέρα οφείλει να αναλάβει την κύρια ευθύνη για τα παιδιά αντί να μοιραστούν και οι
δύο γονείς την ευθύνη. Είναι επίσης λανθασμένο να προτείνεται, όπως κάνει η έκθεση, να είναι
υποχρεωτική η απαγόρευση στις μητέρες να εργάζονται για έξι εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Επιλέξαμε επομένως να ψηφίσουμε υπέρ των τμημάτων εκείνων που πιστεύουμε ότι είναι θετικά,
όπως η τροπολογία που προστατεύει τα εθνικά συστήματα που έχουν πιο φιλόδοξη γονική
ασφάλιση, η αύξηση της ελάχιστης διάρκειας της άδειας μητρότητας και η συμπερίληψη της
άδειας πατρότητας στην οδηγία. Ωστόσο, απείχαμε από την ψηφοφορία για την έκθεση στο
σύνολό της, καθώς πιστεύουμε ότι είναι υπερβολικά αόριστη, ασαφής και ξεπερασμένη. Κύριος
λόγος είναι η έλλειψη σαφούς και ξεκάθαρης προοπτικής για την ισότητα των φύλων.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson και Marita Ulvskog (S&D),    γραπτώς.  –
(SV) Εμείς οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες επιλέξαμε να υποστηρίξουμε την έκθεση της κ. Estrela
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά
την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων
που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων,
λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων.

Θα θέλαμε η οδηγία να επικεντρώνεται στη γονική άδεια και όχι στην άδεια μητρότητας. Επίσης,
θα προτιμούσαμε να είναι λιγότερο λεπτομερής και περισσότερο ευέλικτη –ειδικότερα εφόσον
θεσπίζει ένα ελάχιστο υποχρεώσεων– για παράδειγμα όσον αφορά το ύψος της αμοιβής και την
προθεσμία για την περίοδο αμέσως μετά τον τοκετό. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η έκθεση είναι
σημαντική όσον αφορά τη βελτίωση της ισχύουσας οδηγίας, η οποία παρέχει πολύ περιορισμένες
δυνατότητες για τον συνδυασμό εργασίας και γονικής ιδιότητας σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.
Με την απόφαση αυτή έχουμε πλέον μια πρώτη προσφορά διαπραγμάτευσης, ως προς την οποία
το Συμβούλιο οφείλει να λάβει θέση.
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Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το Δημοκρατικό και Κοινωνικό Κέντρο – Λαϊκό Κόμμα
(CDS-PP) θεωρεί εδώ και καιρό το ζήτημα της γεννητικότητας κρατική προτεραιότητα και
αναγνωρίζει ότι είναι αδύνατη η τόνωση της γεννητικότητας χωρίς την προστασία της γονικής
ιδιότητας. Τα κεφάλαια που αφιερώνονται στην οικογένεια και το ποσοστό γεννήσεων δεν
αποτελούν νέα εγγραφή στα προγράμματά μας. Ομοίως, η υπεράσπιση από μέρους μας των
δικαιωμάτων της μητέρας και του πατέρα να αναθρέψουν την οικογένεια χωρίς αυτό να θεωρείται
επιπλέον επιβάρυνση ή αιτία δυσκολιών στην εργασία δεν είναι κάτι καινούριο.

Οι πολιτικές που στηρίζουν τις οικογένειες και το ποσοστό γεννήσεων, όπως αυτές που
πρεσβεύουμε είναι, ωστόσο, συγχρονικές και δεν περιορίζονται στην παράταση της άδειας
μητρότητας. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για μέτρο το οποίο επικροτούμε, δεδομένου ότι
υποστηρίξαμε την παράταση της γονικής άδειας σε έξι μήνες στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα
του 2009. Γι’ αυτό θα θέλαμε το Σοσιαλιστικό Κόμμα στο πλευρό μας στο Κοινοβούλιο, να
υπερασπίζεται μητέρες και πατέρες. Αυτή θα ήταν μια πολύ διαφορετική θέση από εκείνη που
έχει λάβει το εν λόγω κόμμα στην εθνική πολιτική, όπου περικόπτει το επίδομα τέκνων, την
επιστροφή των ιατρικών εξόδων για τους χρόνιους ασθενείς και τις εκπτώσεις φόρου εισοδήματος
για δαπάνες στην παιδεία και την υγεία, και όπου αυξάνει δραματικά τη φορολογική επιβάρυνση
των πολιτών, ιδιαίτερα των οικογενειών με παιδιά με χαμηλότερα εισοδήματα.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η ΕΕ αντιμετωπίζει μια δημογραφική
πρόκληση, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα γεννητικότητας και από αύξηση του
ποσοστού των ηλικιωμένων. Η βελτίωση των διατάξεων που ευνοούν την ισορροπία μεταξύ της
επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτής της
δημογραφικής πτώσης. Στην Πορτογαλία, το ποσοστό γεννήσεων δεν είναι αρκετά υψηλό ώστε
να διασφαλιστεί ότι οι γενιές αντικαθίστανται, αυτή δε η κατάσταση θέτει σε κίνδυνο το μέλλον.
Θα έλεγα συνεπώς ότι, για να αντιμετωπισθεί αυτή η τάση, πρέπει να ενθαρρυνθεί η βελτίωση
της υγείας και της ασφάλειας για τις εγκύους, τις λεχώνες ή τις γαλουχούσες εργαζόμενες,
γεγονός το οποίο απαιτεί την προώθηση ενός ισορροπημένου συνδυασμού της επαγγελματικής
με την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. Συμφωνώ με τη θέση της εισηγήτριας και με τις αλλαγές
που εισάγονται, όπως η παράταση της ελάχιστης περιόδου άδειας μητρότητας από 14 σε 20
εβδομάδες, η αρχή της αμοιβής που ισοδυναμεί με πλήρεις αποδοχές, η θέσπιση απαιτήσεων
υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας και η απαγόρευση της απόλυσης. Συμφωνώ επίσης
ότι, εάν εγκριθεί, πρέπει να αναγνωριστεί το δικαίωμα επιμερισμού της περιόδου γονικής άδειας
μεταξύ των δύο μελών του ζευγαριού.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η ψήφος υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη
βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών
εργαζομένων αποτελεί το αποκορύφωμα μακράς διαδικασίας συζήτησης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η οποία είχε ήδη απομείνει ημιτελής από την τελευταία συνεδρίαση και στην οποία
συμμετείχαμε ενεργά συμβάλλοντας στην έγκριση της έκθεσης.

Αν και βρισκόμαστε ακόμη στην πρώτη ανάγνωση της πρότασης οδηγίας, είναι θετική στον τομέα
των δικαιωμάτων των γυναικών λόγω του μηνύματος που αποστέλλει, κυρίως προς τις χώρες
που δεν παρέχουν ακόμη 20 εβδομάδες άδειας μητρότητας με πλήρεις αποδοχές και δεν
εφαρμόζουν ακόμη τις δύο εβδομάδες άδειας πατρότητας, επίσης με πλήρεις αποδοχές.

Η έγκριση της εν λόγω πρότασης για διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη θεμελιώδη
κοινωνική αξία της μητρότητας και της πατρότητας, με σεβασμό προς τα δικαιώματα των
εργαζόμενων γυναικών που θέλουν να γίνουν μητέρες.

Η έγκριση της πρότασης αυτής αποτελεί επίσης νίκη έναντι των πιο συντηρητικών θέσεων που
εξακολουθούν να υπάρχουν εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γεγονός που σημαίνει ότι ο
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αγώνας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, των δικαιωμάτων της μητρότητας
και πατρότητας και των δικαιωμάτων των παιδιών θα συνεχιστεί.

Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα αποδεχθεί τώρα τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία
αυξάνει την πρόταση της Επιτροπής από 18 σε 20 εβδομάδες, και αποσκοπεί στην τροποποίηση
της οδηγίας που ισχύει σήμερα και η οποία καθορίζει μόνο 14 εβδομάδες άδεια μητρότητας.

Robert Goebbels (S&D),    γραπτώς. – (FR) Υποστήριξα τις εκκλήσεις της συναδέλφου μου,
κ. Estrela, για βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων
και γαλουχουσών εργαζομένων. Η γυναίκα είναι το μέλλον του άνδρα, έγραψε ο Louis Aragon.
Τα παιδιά είναι πολύτιμα. Πρέπει να προστατεύονται. Το ίδιο και οι μητέρες τους.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Ψηφίζοντας υπέρ της ελάχιστης άδειας
μητρότητας των 20 εβδομάδων (επί του παρόντος είναι 14 εβδομάδες) με πλήρεις αποδοχές,
και εγκρίνοντας υποχρεωτική άδεια πατρότητας δύο εβδομάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινήθηκε προς την κατεύθυνση της αναμφισβήτητης κοινωνικής προόδου.

Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της παράτασης της άδειας μητρότητας σε 18 εβδομάδες αντί για
20 εβδομάδες. Πραγματικά μου φαίνεται ότι η περίοδος των 20 εβδομάδων, αν και εξαιρετικά
γενναιόδωρη πρόταση, ενδέχεται να στραφεί τελικά εναντίον των γυναικών και να χρησιμοποιηθεί
ως πρόσθετο επιχείρημα για τη μη πρόσληψή τους, ή να περιπλέξει την επιστροφή τους στην
εργασία. Επιπλέον, λυπάμαι που η διάταξη που προέβλεπε τη δυνατότητα παράτασης της άδειας
μητρότητας σε περίπτωση επιπλοκής (πρόωρου τοκετού, αναπηρίας κ.λπ.) απορρίφθηκε.

Françoise Grossetête (PPE),    γραπτώς. – (FR) Λυπούμαι για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
αυτής. Συμμεριζόμαστε όλοι την επιθυμία να μπορούν οι νέες μητέρες να διαμορφώσουν έναν
ισχυρό δεσμό με τα μωρά τους κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης μετά τον τοκετό. Ωστόσο,
ανησυχώ βαθιά για τις οικονομικές επιπτώσεις ενός τέτοιου μέτρου, που θα στοιχίσει στη χώρα
μας 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου οικονομικής κρίσης, δεν θα πληρώσει η δημαγωγία
τον λογαριασμό. Οι επιχειρήσεις δεν θα είναι σε θέση να τον καταβάλλουν, πολύ λιγότερο δε οι
προϋπολογισμοί των κρατών μελών. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις
σε ορισμένες σταδιοδρομίες ή να αποτελέσουν τροχοπέδη για την απασχόληση νέων γυναικών.
Η διαιώνιση του παραδοσιακού συστήματος, σύμφωνα με το οποίο ο πατέρας φέρνει στο σπίτι
την αμοιβή και η γυναίκα φροντίζει τα παιδιά, όπως μερικοί θα ήθελαν, είναι ένα βήμα προς τα
πίσω. Η ελευθερία επιλογής αποτελεί, επίσης, δικαίωμα για τις γυναίκες.

Οι διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν τώρα μεταξύ των 27 κρατών μελών στο Συμβούλιο θα
είναι δύσκολες.

Pascale Gruny (PPE),    γραπτώς. – (FR) Δεν θέλησα να υποστηρίξω την έκθεση αυτή στον
βαθμό που η αύξηση από 14 σε 20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές θα έχει καταστροφικές
οικονομικές συνέπειες για πολλά κράτη μέλη. Η μελέτη του ΟΟΣΑ δείχνει ότι θα υπάρξουν πολύ
σημαντικές δαπάνες για τους κοινωνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών.

Για τη Γαλλία, το ετήσιο ποσό ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ, και για το Ηνωμένο Βασίλειο σε 2,4
δισ. λίρες στερλίνες. Στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση, οι αυξήσεις των κονδυλίων αυτών
δεν μπορούν να απορροφηθούν. Επιπλέον, το πρόσθετο αυτό κόστος θα έπρεπε να επιβαρύνει
τις επιχειρήσεις, κάτι που είναι αδύνατο. Ωστόσο, η στήριξη των γυναικών κατά τη διάρκεια της
μητρότητας είναι απαραίτητη. Η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων αποτελεί πολύ μεγάλο κίνδυνο
για την απασχόληση των γυναικών. Η μελέτη του ΟΟΣΑ δείχνει επίσης ότι η παράταση της
άδειας μητρότητας θα οδηγήσει σε μείωση της απασχόλησης των γυναικών.
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Προσπαθώντας να βοηθήσουμε τις γυναίκες, υπάρχει κίνδυνος να τις τιμωρήσουμε στην αγορά
εργασίας. Θα ήθελα να βοηθήσω τις γυναίκες στην απασχόλησή τους και να τις στηρίξω κατά
τη διάρκεια της μητρότητας. Η αύξηση από 14 σε 18 εβδομάδες που πρότεινε η Επιτροπή ήταν
ένα πραγματικό βήμα προς τα εμπρός. Μια άλλη πρόοδος θα ήταν να έχουμε προοδευτικά μέτρα
όσον αφορά τις μεθόδους βρεφονηπιακής μέριμνας.

Sylvie Guillaume (S&D),    γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Estrela και χαίρομαι
που το Κοινοβούλιο έλαβε μια τέτοια προοδευτική θέση για τις μητέρες, τις μέλλουσες μητέρες
και τους πατέρες. Η παράταση της άδειας μητρότητας σε 20 εβδομάδες αποτελεί αναμφισβήτητη
κοινωνική πρόοδο, η οποία ενσαρκώνει την κοινωνική Ευρώπη που επιθυμούμε ειλικρινά. Το
κείμενο αυτό βελτιώνει την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Η καθιέρωση υποχρεωτικής άδειας πατρότητας δύο εβδομάδων αποτελεί επίσης μεγάλο βήμα
προς τα εμπρός για την αλλαγή της νοοτροπίας και την κατανομή των ρόλων μεταξύ των γονέων.
Το επιχείρημα του πρόσθετου κόστους που θα συνεπαγόταν το μέτρο αυτό θα ήταν έγκυρο εάν
οι γυναίκες δεν συμπλήρωναν ήδη την άδεια μητρότητας με αναρρωτική άδεια ή/και άδεια
μετ’ αποδοχών. Οι επιχειρήσεις και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας καταβάλλουν ήδη το
κόστος αυτό.

Richard Howitt (S&D),    γραπτώς. – (EN) Είμαι περήφανος που ψήφισα υπέρ της επέκτασης
των δικαιωμάτων μητρότητας και καταδικάζω τους συντηρητικούς και φιλελεύθερους δημοκράτες
βουλευτές του ΕΚ που πρώτοι συνωμότησαν ώστε να παρεμποδίσουν την επίτευξη
κοινοβουλευτικής συμφωνίας για την οδηγία αυτή και ψήφισαν σήμερα την άρνηση αξιοπρεπών
δικαιωμάτων για τις εργαζόμενες γυναίκες. Θέλω να καταγραφεί το γεγονός ότι επιθυμούσα να
ψηφίσω υπέρ ενός διαφορετικού συμβιβασμού σχετικά με τη διάρκεια της περιόδου επιδόματος
μητρότητας, σέβομαι όμως ότι η επιλογή αυτή κατέπεσε επειδή η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου
υποστήριξε τις 20 εβδομάδες. Αναγνωρίζω ότι θα υπάρξει περαιτέρω διαπραγμάτευση επί του
σημείου αυτού πριν την τελική συμφωνία επί της οδηγίας και ότι είναι ζωτικής σημασίας για το
Κοινοβούλιο να συμφωνήσει τελικά σε ένα κείμενο, ώστε να μπορέσει η διαδικασία να προχωρήσει.
Συμφωνώ απολύτως με τους συναδέλφους μου βρετανούς εργατικούς που προσπαθούν να
προστατεύσουν ειδικότερα τις χαμηλόμισθες γυναίκες και, εν προκειμένω, καλώ τη βρετανική
κυβέρνηση να σεβαστεί πλήρως τη ρήτρα μη οπισθοδρόμησης στην οδηγία.

Romana Jordan Cizelj (PPE),    γραπτώς.  –  (SL) Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες) έχει επισημάνει ότι πολλές από τις προτάσεις (τροπολογίες) που
υποβλήθηκαν υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό της οδηγίας. Συμφωνώ μαζί τους
αλλά, αποφασίζοντας πώς θα ψηφίσω, έκανα μια εξαίρεση αυτήν τη φορά. Η θέση των γυναικών
στην ΕΕ όσον αφορά την απασχόληση, τα επίπεδα των μισθών, την έκθεση στη φτώχεια ... είναι
σημαντικά χαμηλότερη από τη θέση των ανδρών. Πιστεύω ότι η ισότητα των ευκαιριών αποτελεί
μία από τις βασικές αρχές που διέπουν το έργο της ΕΕ και, για τον λόγο αυτόν, θα χρησιμοποιώ
κάθε ευκαιρία ώστε να γίνει η θέση των γυναικών και των ανδρών ίση. Η σημερινή ψηφοφορία
δεν είναι τελική, θα μας δώσει όμως μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση στο Συμβούλιο.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η παράταση της άδειας μητρότητας σε 20
εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές για την περίοδο αυτή αποτελεί μέτρο που αποκαθιστά την
αξιοπρέπεια των μητέρων. Αυτός είναι ο λόγος που ψήφισα ανεπιφύλακτα υπέρ της πρότασης
στην έκθεση, έχοντας εμπιστοσύνη ότι τα κράτη μέλη θα λάβουν υπόψη την απόφασή μας και
θα την ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία.

Εκτός από την υποστήριξη της μητέρας, η παρούσα έκθεση συνιστά επίσης στα κράτη να
θεσπίσουν πλήρως αμειβόμενη γονική άδεια, αναγνωρίζοντας έτσι τον ρόλο και των δύο γονέων
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στην ανατροφή των παιδιών. Αποστείλαμε σημαντικό μήνυμα με τη σημερινή μας ψήφο, το οποίο
ζητεί αξιοπρεπή διαβίωση πέρα από ιδεολογικά όρια και εθνικά κοινωνικά συστήματα.

Philippe Juvin (PPE),    γραπτώς. – (FR) Δεν θέλησα να υποστηρίξω την έκθεση αυτή επειδή
η παράταση της περιόδου της άδειας μητρότητας από 14 εβδομάδες (όπως προβλέπεται από
την τρέχουσα οδηγία) σε 20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές θα έχει σημαντικό οικονομικό
αντίκτυπο στα κράτη μέλη (1,3 δισ. ευρώ για τη Γαλλία), σε μια εποχή οικονομικής κρίσης που
δύσκολα ευνοεί τη δημοσιονομική ανάπτυξη.

Δεύτερον, το πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις στα κράτη μέλη όπου το κράτος χρηματοδοτεί
εν μέρει την άδεια μητρότητας (για παράδειγμα τη Γερμανία) θα ήταν πολύ υψηλό. Τρίτον, οι
αρνητικές συνέπειες για την απασχολησιμότητα των γυναικών είναι πραγματικές, κυρίως όσον
αφορά την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνοντας μέτρα τα οποία δεν είναι οικονομικά εφικτά και
θα μπορούσαν μάλιστα να είναι αντιπαραγωγικά όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην
αγορά εργασίας, ζημιώνει την αξιοπιστία του στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η
παράταση της άδειας μητρότητας σε 18 εβδομάδες, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, θα
ήταν σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών, αποφεύγοντας παράλληλα
τις παγίδες στο κείμενο που εγκρίθηκε τελικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν αυτό που
είναι πραγματικά σημαντικό είναι να δοθεί στις γυναίκες η δυνατότητα να συνδυάσουν την
επαγγελματική με την οικογενειακή τους ζωή.

Jarosław Kalinowski (PPE),    γραπτώς.  –  (PL) Στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού
και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες
τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να αποκτήσουν
παιδιά και να τις διευκολύνουμε να επιστρέψουν στην εργασία. Πολλές γυναίκες αποτελούν
κατεξοχήν ειδικούς στους τομείς τους, και η οικονομία της Ευρώπης δεν μπορεί να κάνει χωρίς
τις υπηρεσίες αυτού του υψηλά εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Η κατάσταση είναι
παρόμοια με τις γυναίκες που ζουν και εργάζονται στην ύπαιθρο. Συχνά δεν τους δίνεται άδεια
μητρότητας με την πλήρη έννοια του όρου, αλλά πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους το
συντομότερο δυνατόν. Αυτό θέτει προφανώς τόσο την υγεία τους όσο και το παιδί τους σε
κίνδυνο. Γι’ αυτό θα πρέπει να έχουν τα ίδια προνόμια με τις γυναίκες που εργάζονται εκτός της
γεωργίας.

Sandra Kalniete (PPE)  , γραπτώς. – (LV) Ψήφισα υπέρ της παράτασης της ελάχιστης
υποχρεωτικής περιόδου άδειας μητρότητας σε 18 εβδομάδες, αλλά κατά της παράτασης σε 20
εβδομάδες. Κατανοώ απόλυτα την ανάγκη να διασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τις
λεχώνες. Ωστόσο, σε μακροπρόθεσμη βάση, η παράταση της ελάχιστης περιόδου άδειας σε 20
εβδομάδες θα ήταν επιζήμια για τις νέες γυναίκες που σχεδιάζουν να έχουν οικογένεια και
επαγγελματική σταδιοδρομία. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν θα είναι σε θέση, πολύ απλά, να
καλύψουν τις πρόσθετες δαπάνες από τους προϋπολογισμούς τους. Οι επιχειρήσεις αντιτίθενται
στο ελάχιστο χρονικό διάστημα των 20 εβδομάδων άδειας μητρότητας, επειδή θα προκαλέσει
πρόσθετες δαπάνες που δεν μπορούν να καλυφθούν κατά την τρέχουσα οικονομική κατάσταση.
Υπάρχει επομένως κίνδυνος πολλοί εργοδότες απλά να μην προσλαμβάνουν νέες γυναίκες.
Μπορούμε ήδη να διαπιστώσουμε ότι είναι δύσκολο για τους νέους να βρουν εργασία, και η
παράταση της άδειας μητρότητας θα μειώσει ακόμα περισσότερο την ικανότητα των γυναικών
να ανταγωνίζονται τους άνδρες στην αγορά εργασίας. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε
να συμβεί αυτό, και ότι πρέπει να σκεφθούμε με μακροπρόθεσμη προοπτική. Ο καθορισμός της
άδειας μητρότητας σε 20 εβδομάδες σημαίνει δισεκατομμύρια σε δημοσιονομικό κόστος σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για κόστος που ούτε οι εθνικές κυβερνήσεις ούτε οι
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φορολογούμενοι μπορούν προς το παρόν να αντέξουν οικονομικά. Θα δεχθούμε φυσικά κριτική
από ένα τμήμα της κοινωνίας, αλλά είμαστε εδώ για να εργαστούμε και να λάβουμε αποφάσεις
όσο το δυνατόν καλύτερες και προς το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων.

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE),    γραπτώς . – Εξέφρασα διαφορετική άποψη μέσω
ψηφοφοριών στο θέμα του χρόνου αδείας. Προτιμώ την πρόταση της Επιτροπής για τις 18
εβδομάδες.

Η πρόταση είναι ρεαλιστική και ισορροπημένη σε σχέση με τις συνθήκες της αγοράς, όχι μόνο
λόγω οικονομικής κρίσης, αλλά λόγω απαιτήσεων, επαγγελματικών υποχρεώσεων και φιλοδοξιών
των ίδιων των εργαζομένων γυναικών.

Δεν πρέπει οι γυναίκες να γίνονται τα υπερπροστατευόμενα όντα που τα αποφεύγει η αγορά
εργασίας.

Εξάλλου, όπως συστηματικά υποστηρίζω, η προσπάθεια συμφιλίωσης οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής και ανατροφής παιδιών απαιτεί κυρίως κοινωνικές υποδομές και εταιρική
κοινωνική ευθύνη σε μεγάλη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής των γυναικών.

Constance Le Grip (PPE)  , γραπτώς. – (FR) Ψήφισα κατά της έκθεσης Estrela διότι η παράταση
της άδειας μητρότητας σε 20 εβδομάδες είναι, στην πραγματικότητα, καλή ιδέα μόνο εκ πρώτης
όψεως. Πράγματι, η παράταση αυτή παρουσιάζεται ως παροχή περισσότερων δικαιωμάτων στις
γυναίκες, ενώ κατά τη γνώμη μου θα είχε αρνητικές συνέπειες για τις γυναίκες που προσπαθούν
να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Υπάρχει φόβος ότι η πρόταση αυτή, εάν εφαρμοζόταν, θα μπορούσε να στραφεί εναντίον των
γυναικών και να τις καταστήσει, ως εκ τούτου, λιγότερο απασχολήσιμες. Σε αντίθεση με όσα
ισχυρίζεται η εισηγήτρια και όσοι υποστηρίζουν το κείμενο αυτό, δεν υπάρχει προφανής σύνδεση
μεταξύ των ποσοστών γεννήσεων και της διάρκειας της άδειας μητρότητας.

Επιπλέον, η πρόταση παράτασης από 14 σε 20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές δεν αποτελεί
οικονομικά αποδεκτή θέση για πολλές χώρες. Ούτε οι επιχειρήσεις ούτε τα κράτη μέλη μπορούν,
μάλιστα, να φέρουν το πρόσθετο κόστος λόγω της παράτασης αυτής. Η αρχική πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή η αύξηση από 14 σε 18 εβδομάδες, αποτελούσε αρκετά μεγάλο
βήμα προς τα εμπρός.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    γραπτώς.  –  (PL) Θα ήθελα να υπογραμμίσω
ότι, όσον αφορά την έκθεση της κ. Estrela, ψήφισα υπέρ των κανόνων για την άδεια μητρότητας
20 εβδομάδων, την προστασία των γυναικών από την καταχρηστική απόλυση έξι μήνες μετά την
επιστροφή στην εργασία και υπέρ της πλήρους αμοιβής και της προστασίας των γυναικών κατά
τη γαλουχία, αλλά στην προκειμένη περίπτωση χωρίς συγκεκριμένες συστάσεις, καθώς πιστεύω
ότι οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να παραμείνουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Στην περίπτωση πολλαπλών γεννήσεων, πιστεύω ότι η άδεια πρέπει να παρατείνεται αντιστοίχως.
Είμαι πάντοτε υπέρ των ιδεών που θα βοηθήσουν τις γυναίκες να έχουν ασφαλή εμπειρία της
μητρότητας και τους εγγυώνται καλύτερες συνθήκες για την επιστροφή στην αγορά εργασίας.

Toine Manders (ALDE),    γραπτώς.  –  (NL) Η αντιπροσωπεία του ολλανδικού Λαϊκού
Κόμματος για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε
σήμερα κατά της πρότασης οδηγίας για την παράταση (με αποδοχές) της άδειας μητρότητας σε
20 εβδομάδες. Είμαστε της άποψης ότι το καθιερωμένο ελάχιστο των 14 εβδομάδων είναι
επαρκές. Οι γυναίκες που διαπιστώνουν ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να επιστρέψουν στην εργασία
τους κατά τη λήξη της άδειας μητρότητας μπορούν να λάβουν άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις
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του νόμου περί αναρρωτικών αδειών της πατρίδας τους. Η εν λόγω πρόταση θα συνεπαγόταν
την επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης, θέμα για το οποίο πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν
τα κράτη μέλη μόνα τους, κυρίως σε εποχές όπως η σημερινή όπου όλα τα κράτη μέλη πρέπει
να εξοικονομήσουν χρήματα. Υπάρχουν άλλοι, λιγότερο αυστηροί τρόποι για να τεθούν σε
εφαρμογή μέτρα που επιτρέπουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής
ζωής. Η πρόταση ενέχει τον κίνδυνο νέες, ταλαντούχες γυναίκες να μείνουν με λιγότερες ευκαιρίες
στην αγορά εργασίας, επειδή οι εργοδότες δεν θα θέλουν να διατρέξουν τον κίνδυνο να πρέπει
να καταβάλουν πολλών μηνών άδεια μητρότητας στις γυναίκες υπαλλήλους τους. Ούτε η αύξηση
του αριθμού των γεννήσεων στην ΕΕ, η οποία αποτελεί την επιθυμητή λύση στο πρόβλημα της
γήρανσης του πληθυσμού, πρέπει να ρυθμίζεται σε κοινοτικό επίπεδο. Όσον αφορά το VVD, οι
κανόνες της ΕΕ για τη ρύθμιση της απαλλαγής από την εργασία λόγω γαλουχίας είναι περιττοί.
Η Ομάδα του VVD στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Hans van Baalen, Jan Mulder και Toine
Manders.

David Martin (S&D),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Εφόσον όλοι οι
πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται σε ολόκληρη την ΕΕ, είναι ζωτικής
σημασίας να παραχωρήσουμε στις γυναίκες ελάχιστο δικαίωμα άδειας μητρότητας οπουδήποτε
και αν εργάζονται κατά τη στιγμή απόκτησης παιδιού. Η αξιοπρεπής άδεια μητρότητας αποτελεί
μέρος του ευρύτερου ζητήματος της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της
αντιμετώπισης των δημοσιονομικών επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού. Στόχος της ΕΕ
είναι η συμμετοχή κατά 75% στην αγορά εργασίας μέχρι το 2020, κρίσιμο δε στοιχείο αυτού
θα είναι να δοθεί σε όλες τις μητέρες η δυνατότητα να λάβουν άδεια μητρότητας που μπορούν
να αντέξουν οικονομικά και στη συνέχεια να επιστρέψουν στην εργασία τους. Σε μια γηράσκουσα
κοινωνία, όπου η ζήτηση κοινωνικής φροντίδας αυξάνεται και ο αριθμός των ατόμων που
παρέχουν φροντίδα μειώνεται, είναι αναγκαία πιο ρεαλιστική άδεια, όπως η άδεια μητρότητας.
Οι γυναίκες δεν θα πρέπει να αισθάνονται ότι η απόκτηση παιδιών είναι ασυμβίβαστη με την
εργασία τους – οι πολιτικές μας πρέπει να παρέχουν φροντίδα και για τους νεότερους και για
τους ηλικιωμένους. Η εφαρμογή της παρούσας δεν θα τεθεί σε ισχύ για τουλάχιστον 5 έτη.
Επιπλέον, με άνοδο μόλις 1,04% της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, το επιπλέον
κόστος λόγω της παράτασης της άδειας μητρότητας σίγουρα καλύπτεται.

Clemente Mastella (PPE),    γραπτώς.  – (IT) Μία από τις προτεραιότητες που καθορίζονται
στην κοινωνική ατζέντα της ΕΕ είναι η ανάγκη προώθησης πολιτικών για τη διευκόλυνση της
ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής, με στόχο τόσο τις γυναίκες όσο και τους
άνδρες. Η βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής αποτελεί επίσης
έναν από τους έξι τομείς προτεραιότητας για ανάληψη δράσης που ορίζονται στον «χάρτη πορείας
για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών» 2006-2010.

Η βελτίωση των διατάξεων αυτών αποτελεί συνεπώς αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής
πολιτικής για την αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του πληθυσμού που καταγράφεται τον τελευταίο
καιρό. Η μητρότητα και η πατρότητα αποτελούν σίγουρα αναφαίρετα θεμελιώδη δικαιώματα
για λόγους κοινωνικής ισορροπίας. Ελπίζουμε, ως εκ τούτου, ότι η αναθεώρηση της εν λόγω
οδηγίας θα είναι προς όφελος των εργαζόμενων γυναικών και ανδρών που επιθυμούν να
αναλάβουν την ευθύνη για τις οικογένειές τους.

Δεν μπορούμε να κάνουμε διάκριση όσον αφορά τον σεβασμό για μια καλύτερη ισορροπία
μεταξύ της αρχής της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας και τον σεβασμό για ίση
μεταχείριση. Αυτές και άλλες πτυχές με πείθουν να υποστηρίξω την ανάγκη, ωστόσο, να δοθούν
στα κράτη μέλη πολλά περιθώρια ευελιξίας για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την άδεια, όταν
είναι απαραίτητο. Αυτό για λόγους οικονομικής βιωσιμότητας και μόνο, προκειμένου να
καλυφθούν τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν.
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Marisa Matias (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η έκθεση που εγκρίθηκε προτείνει άδεια
μητρότητας 20 εβδομάδων χωρίς καμία απώλεια εισοδήματος. Το μέτρο αυτό και μόνο θα
μπορούσε να σημαίνει μεγάλη κοινωνική βελτίωση στη ζωή των γυναικών στα δύο τρίτα περίπου
των χωρών της ΕΕ. Αυτό ισχύει και για την Πορτογαλία, όπου οι γυναίκες δικαιούνται μόνο 16
εβδομάδες άδειας με πλήρεις αποδοχές. Η συμπερίληψη δύο εβδομάδων άδειας πατρότητας
αποτελεί επίσης σημαντικό βήμα στον αγώνα για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Ακόμη πιο σημαντικό, η έκθεση αυτή εγκρίθηκε παρά το γεγονός ότι έρχεται σε αντίθεση με τα
μέτρα που υιοθετήθηκαν πρόσφατα ως αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας και ευνοούν τις
περικοπές των δημόσιων δαπανών και τη μείωση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Επομένως, ελπίζω
ότι η παρούσα έκθεση μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της εργασίας και των κοινωνικών
δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ και σε όλα τα κράτη μέλη.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ομόφωνη άποψη εντός της ΕΕ αποτελεί το γεγονός ότι
ένα από τα κύρια προβλήματά της είναι η χαμηλή αύξηση του πληθυσμού που οφείλεται στο
χαμηλό ποσοστό γεννήσεων. Οτιδήποτε μπορεί να συμβάλει στην αλλαγή της κατάστασης αυτής
είναι επομένως σημαντικό. Η προστασία των εγκύων και γαλουχουσών μητέρων στον χώρο
εργασίας και η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελούν σημαντικά
βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Παρά την κρίση που βιώνουμε επί του παρόντος, τα μέτρα
που εγκρίθηκαν σήμερα εδώ είναι πολύ σημαντικά για την αντιστροφή της τάσης μείωσης του
πληθυσμού που η ΕΕ θα αντιμετωπίσει στο εγγύς μέλλον.

Willy Meyer (GUE/NGL),    γραπτώς.  –  (ES) Ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με «την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση
της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών
εργαζομένων» διότι πιστεύω ότι η βελτίωση των δικαιωμάτων των γυναικών στον χώρο εργασίας
αποτελεί πραγματικό βήμα προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων σε έναν τομέα στον
οποίο, δυστυχώς, υφίστανται πολλοί φραγμοί. Οι διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στην
αγορά εργασίας είναι πολύ ανησυχητικές διότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές πρέπει να
αναλάβουν την ευθύνη των οικιακών καθηκόντων και να τα συνδυάσουν κατά τρόπο εξαιρετικά
δύσκολο με την επαγγελματική τους απασχόληση. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται κατά τους
μήνες πριν και μετά τον τοκετό, κατά τους οποίους απαιτείται μεγαλύτερη προστασία προκειμένου
να αποφευχθούν οι διακρίσεις που υφίστανται σήμερα οι γυναίκες. Αντιλαμβάνομαι ότι η αύξηση
της άδειας μητρότητας σε μια συνεχή περίοδο τουλάχιστον 20 εβδομάδων, η οποία χορηγείται
πριν ή/και μετά τον τοκετό, με υποχρεωτική ελάχιστη περίοδο έξι εβδομάδων μετά τον τοκετό,
αποτελεί βήμα προς τα εμπρός από την άποψη του δικαιώματος της γυναίκας να συνδυάσει την
οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή.

Louis Michel (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Η παράταση της περιόδου της άδειας μητρότητας
αποτελεί σημαντικό έργο όσον αφορά τον χώρο που παραχωρείται στα βρέφη και στη γονική
ιδιότητα εντός της κοινωνίας μας. Υποστηρίζω την πρόταση χορήγησης 18 εβδομάδων άδειας
μητρότητας, αλλά και την αρχή της άδειας πατρότητας. Πρέπει να αποφύγουμε τις αρνητικές
επιπτώσεις μέτρων που είναι υπερβολικά γενναιόδωρα και ενέχουν κίνδυνο να επιφέρουν
διακρίσεις στην απασχόληση. Πρεσβεύω, επιπλέον, τη μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής για τις
εγκύους ή τις λεχώνες. Πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν πότε επιθυμούν να κάνουν χρήση
του μη υποχρεωτικού τμήματος της άδειας μητρότητάς τους. Αυτό θα τις βοηθήσει να επιτύχουν
καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής και να διατηρήσουν την
απασχολησιμότητά τους.

Εξίσου σημαντικό είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο καθεστώς για τις γυναίκες που επιθυμούν
να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά από ένα διάλειμμα στη σταδιοδρομία τους. Θα ήθελα
επίσης να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι το δικαίωμα γονικής άδειας και η εγγύηση
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επιστροφής στην ίδια εργασία πρέπει να είναι εφικτά για τους εργοδότες, ιδίως σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, διαφορετικά μπορεί κάλλιστα να διστάσουν να προσλάβουν ή να προαγάγουν
γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία.

Miroslav Mikolášik (PPE),    γραπτώς.  –  (SK) Λαμβάνοντας υπόψη τις βαθιές δημογραφικές
αλλαγές και τη γήρανση της ευρωπαϊκής κοινωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει
ενεργά μέτρα για τη στήριξη της ιδιότητας του γονέα.

Η παράταση της ελάχιστης περιόδου της άδειας μητρότητας ανταποκρίνεται, κατά τη γνώμη
μου, στο γεγονός ότι οι πρώτοι μήνες της ζωής του παιδιού είναι ζωτικής σημασίας για την υγιή
του ανάπτυξη και την ψυχική του ισορροπία. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω την καταβολή πλήρους
μισθού για όλη τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στις γυναίκες
ώστε να μπορούν να γίνουν μητέρες χωρίς να ανησυχούν σχετικά με τους κινδύνους της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το δικαίωμα επιστροφής στην ίδια θέση εργασίας ή σε ισότιμη
θέση με ίσους όρους εργασίας μετά τη γέννηση πρέπει να είναι εγγυημένο. Επιπλέον, πρέπει να
χορηγείται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για αλλαγή των ωρών εργασίας ή των εργασιακών
ρυθμίσεων, καθώς και η δυνατότητα άρνησης υπερωριών για λίγο χρόνο μετά τον τοκετό.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE),    γραπτώς. – (FR) Είμαι αντίθετη με το σχέδιο παράτασης
της άδειας μητρότητας σε 20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές. Η έγκριση του προγράμματος
αυτού θα έχει σημαντικές συνέπειες στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και των
επιχειρήσεων· για τη Γαλλία, το πρόσθετο ετήσιο κόστος θα είναι 1,3 δισ. ευρώ, δυσβάσταχτο
οικονομικό βάρος σε περίοδο δημοσιονομικών περικοπών. Αν και πρόκειται για ωραία ιδέα, οι
συνέπειες στην απασχόληση των γυναικών θα μπορούσαν να είναι αρνητικές. Δεν θα θέλαμε το
μέτρο αυτό να σημαίνει ένα βήμα προς τα πίσω για τις γυναίκες. Οι γυναίκες που επιστρέφουν
στην εργασία μετά την εγκυμοσύνη τους και οι νέες γυναίκες που αναζητούν εργασία διατρέχουν
τον κίνδυνο βαρέων κυρώσεων λόγω του μέτρου αυτού. Αντίθετα, η πρόταση για μέγιστο
διάστημα 18 εβδομάδων ήταν και αυτή κοινωνικά δίκαιη. Ζητώ να εφαρμοστούν καινοτόμες
ιδέες το συντομότερο δυνατόν όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών και την ισορροπία μεταξύ
εργασιακής και οικογενειακής ζωής, ώστε να μπορέσουν οι μητέρες, αλλά και οι πατέρες να
διαδραματίσουν πλήρως τον ρόλο τους ως γονείς.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Η απόφασή μου να ψηφίσω υπέρ της πρότασης
αυτής προκύπτει από την ανάγκη βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων. Η τροποποίηση της οδηγίας στοχεύει, στην
πραγματικότητα, στην προώθηση της ισότητας των φύλων στον κόσμο της εργασίας και στην
προαγωγή καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής των
γυναικών. Οι γυναίκες θεωρείται συχνά ότι βρίσκονται «σε κίνδυνο» ή είναι άτομα «δεύτερης
επιλογής» δεδομένης της υψηλής πιθανότητας να εγκυμονήσουν ή να κάνουν χρήση του
δικαιώματός τους για άδεια μητρότητας. Είναι σημαντικό να υποστηριχθούν κάποιες μορφές
άδειας για την καταπολέμηση ορισμένων προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Δεν πρέπει, ωστόσο,
να λησμονούμε ότι η μητρότητα και η πατρότητα αποτελούν ουσιώδη δικαιώματα, εάν θέλουμε
να διασφαλιστεί η δυνατότητα επίτευξης ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής.
Υπάρχουν σαφώς ορισμένα σημεία που συνδέονται με κάποιες τροπολογίες για τα οποία έχω
εκφράσει αντίθετη γνώμη. Πιστεύω, πράγματι, ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να θεσπίσει
ένα γενικό πλαίσιο που θα παρέχει τις ελάχιστες εγγυήσεις και διασφαλίσεις, εντός του οποίου
μπορούν να αφεθούν περιθώρια στα κράτη μέλη προκειμένου να αποφασίσουν για τα πλέον
κατάλληλα μέτρα κατά την κρίση τους. Υπάρχουν, στην πραγματικότητα, διαφορές που
σχετίζονται με τον πολιτισμό, την κοινωνική πρόνοια και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
που πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη, καθώς και δυνάμει του σεβασμού στην αρχή της
επικουρικότητας.
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Γεώργιος Παπανικολάου (PPE),    γραπτώς . – Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της
οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση
της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών
εργαζομένων. Δύο σημαντικά δεδομένα καθόρισαν την ψήφο μου σε συγκεκριμένες τροπολογίες:
πρώτον, η ύψιστη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας και της υγείας των νέων ή μελλοντικών
μητέρων και δεύτερον η ύπαρξη στην Ελλάδα συγκεκριμένης νομοθεσίας για την προστασία των
εγκύων.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ των προτάσεων σχετικά
με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την
εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων οι οποίες περιλαμβάνουν άδεια
μητρότητας 20 εβδομάδων και δύο εβδομάδες άδεια πατρότητας, και οι δύο χωρίς καμία μείωση
των αποδοχών.

Πρόκειται για κοινωνικά μέτρα που ταιριάζουν με την Ευρώπη που θέλουμε, με στόχο την
υποστήριξη της γεννητικότητας, της οικογένειας, της υγείας των βρεφών και των θέσεων εργασίας
των γονέων.

Ωστόσο, πρόκειται για σχέδιο που είναι δύσκολο να υλοποιηθεί και μπορεί, αντίθετα, να οξύνει
τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών στον κόσμο της εργασίας, καθώς: (1) θέτει επιπλέον πίεση
στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, είναι ήδη μόλις και μετά
βίας βιώσιμα, και (2) εισάγει νέους περιορισμούς στην αγορά εργασίας, η οποία ήδη δεν
ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες του σημερινού εργατικού δυναμικού. Φοβάμαι, συνεπώς,
ότι τα μέτρα αυτά για τη στήριξη των εργαζόμενων γονέων ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση
των επιπέδων ανεργίας ή/και επισφαλή εργασία για τις νέες μητέρες.

Οι διαπραγματεύσεις του Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο πρέπει να είναι ρεαλιστικές και
πρακτικές, αλλά και φιλόδοξες, εάν θέλουμε η μελλοντική νομοθεσία, όταν τεθεί σε ισχύ, να
εκπληρώνει πραγματικά και να προωθεί τις αξίες της πρότασης που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια
αυτήν την εβδομάδα.

Aldo Patriciello (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Με την ψήφο μου, κάνω έκκληση για μια νέα
σφαιρική προσέγγιση, που θα επιτρέψει να αποστείλουμε ισχυρό μήνυμα προς τις επιχειρήσεις,
υπό την έννοια ότι η ανθρώπινη αναπαραγωγή αφορά τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες.
Η συμφωνία πλαίσιο για τη γονική άδεια αποτελεί σημαντική πτυχή της πολιτικής ίσων ευκαιριών
που προάγει τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής,
περιορίζεται όμως στον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων και, συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί
μόνο ένα πρώτο βήμα.

Συμφωνώ με την ανακοίνωση που θεωρεί ότι τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν προτεραιότητα
της Ένωσης και καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα του Παιδιού και τα προαιρετικά της πρωτόκολλα, καθώς και τους αναπτυξιακούς
στόχους της Χιλιετίας. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, παρέχει εξασφάλιση σε όλα τα παιδιά
της δυνατότητας να λάβουν την ενδεδειγμένη για την ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών
τους φροντίδα, καθώς και πρόσβαση σε κατάλληλη, υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη.

Rovana Plumb (S&D),    γραπτώς. – (RO) Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επένδυσε στο
μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης προάγοντας τη μητρότητα μέσω της παράτασης της περιόδου
της άδειας μητρότητας σε 20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές. Αυτό μπορεί να περιγραφεί τόσο
ως ποσοτική όσο και ως ποιοτική βελτίωση. Το απλοϊκό επιχείρημα για βραχυπρόθεσμα
οικονομικά οφέλη δεν στάθηκε, και επικράτησε η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής κοινωνίας, η
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οποία είναι αδύνατον να επιτευχθεί χωρίς υγιή δημογραφικά στοιχεία και ως εκ τούτου,
κατ’ επέκταση, χωρίς μεγαλύτερη προστασία για τις μητέρες και τα παιδιά τους.

Συνέταξα τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και ψήφισα
υπέρ: του να μην τιμωρείται η μητρότητα και να δίδεται πλήρης αμοιβή· να μην απολύονται οι
έγκυοι εργαζόμενες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου από την έναρξη της εγκυμοσύνης τους μέχρι
έξι μήνες μετά το τέλος της άδειας μητρότητάς τους· οι μητέρες να δικαιούνται να επιστρέψουν
στην εργασία τους ή σε «ισοδύναμη θέση», που σημαίνει με την ίδια αμοιβή, επαγγελματική
κατηγορία και δυνατότητα σταδιοδρομίας με αυτήν που είχαν πριν από την άδεια μητρότητας·
η άδεια μητρότητας να μην επηρεάζει το συνταξιοδοτικό τους καθεστώς· οι εργαζόμενες να μην
είναι υποχρεωμένες να εργάζονται τη νύχτα ή υπερωρίες κατά τη διάρκεια των 10 εβδομάδων
πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία γέννησης και για το υπόλοιπο της εγκυμοσύνης εφόσον
αυτό απαιτείται για την υγεία της μητέρας ή του εμβρύου, και καθ’ όλη την περίοδο της
γαλουχίας.

Cristian Dan Preda (PPE),    γραπτώς. – (RO) Ψήφισα κατά του παρόντος ψηφίσματος επειδή
πιστεύω ότι το επίδομα μητρότητας αποτελεί ζήτημα το οποίο πρέπει να αποφασίζεται σε εθνικό
επίπεδο, με βάση την αρχή της επικουρικότητας. Επιπλέον, θεωρώ ότι, σε εποχή κρίσης, η
υιοθέτηση του μέτρου αυτού ενδέχεται να έχει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς θα
λειτουργήσει ως παράγοντας που θα αποθαρρύνει τις εταιρείες που επιθυμούν να απασχολούν
γυναίκες.

Evelyn Regner (S&D),    γραπτώς. – (DE) Υποστηρίζω τη βελτίωση των ευρωπαϊκών ελάχιστων
προτύπων για την προστασία της μητρότητας. Ωστόσο, στο τέλος, ψήφισα κατά της έκθεσης
αυτής, διότι προέρχομαι από χώρα η οποία έχει καθιερώσει συγκεκριμένο συνδυασμό προστασίας
της μητρότητας και γονικής άδειας με και άνευ αποδοχών. Παράλληλα με τις 16 εβδομάδες
άδειας με πλήρεις αποδοχές και την απόλυτη απαγόρευση εργασίας, οι γυναίκες δικαιούνται
επίσης άδεια μητρότητας άνευ αποδοχών με επίδομα τέκνου. Το ποσό του επιδόματος τέκνου
που καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας άνευ αποδοχών εξαρτάται από τη
διάρκειά της και το πιο πρόσφατο ύψος του εισοδήματος. Οι κανόνες στην Αυστρία υπερβαίνουν
κατά πολύ τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στην παρούσα έκθεση.

Επιπλέον, είμαι επίσης υπέρ της καθιέρωσης πλήρως αμειβόμενης άδειας πατρότητας, αν και θα
πρέπει να επιλεγεί διαφορετική νομική βάση για αυτή. Πιστεύω ότι μια τέτοια άδεια πατρότητας
δεν θα πρέπει να ρυθμίζεται από την οδηγία για την προστασία της μητρότητας, αλλά θα πρέπει
αντίθετα να ρυθμίζεται από ειδική οδηγία που δεν θα έχει ως στόχο την προστασία της υγείας
των μητέρων και των παιδιών.

Mitro Repo (S&D),    γραπτώς.  –  (FI) Ψήφισα υπέρ της άδειας μητρότητας διάρκειας 20
εβδομάδων. Η μεγαλύτερη διάρκεια της άδειας μητρότητας είναι σημαντική για την ανάπτυξη
και την ευημερία των παιδιών, τα οποία εκπροσωπούν την καλύτερη μορφή κεφαλαίου της
κοινωνίας. Στη Φινλανδία, υπάρχει ένα βιώσιμο σύστημα άδειας μητρότητας και πατρότητας.
Ένα σύστημα σαν το δικό μας δεν είναι, ωστόσο, διαθέσιμο σε όλους στην Ευρώπη. Για τον λόγο
αυτόν, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες δεν χρειάζεται να υποφέρουν οικονομικά
σε περίπτωση που αποφασίσουν να αποκτήσουν παιδιά. Δεν πρέπει να επιβαρύνονται μόνο οι
επιχειρήσεις με τον οικονομικό φόρτο της άδειας μητρότητας: πρέπει αναμφισβήτητα και ο
δημόσιος τομέας να μοιραστεί το κόστος. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικότερα, κινδυνεύουν
να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Ούτε πρέπει οι τομείς όπου οι γυναίκες αποτελούν μεγάλο ποσοστό
του προσωπικού να υποκύψουν στην υπερβολική οικονομική πίεση. Η θέση των γυναικών όσον
αφορά την αμοιβή είναι ανησυχητική. Δεν πρέπει να γίνει ασθενέστερη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό
να φροντίσουμε να μην συμβεί αυτό.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (ES) Το Κοινοβούλιο απέδωσε επιτέλους
λίγη δικαιοσύνη στις εργαζόμενες μητέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και όχι όλη τη δικαιοσύνη
που αξίζουν. Ήταν μια μακρά διαδικασία. Στο τέλος της περασμένης κοινοβουλευτικής περιόδου,
ήμασταν στα πρόθυρα της υιοθέτησης κειμένου στο Κοινοβούλιο που θα σήμαινε ένα τεράστιο
άλμα προς τα εμπρός για τα δικαιώματα των εργαζόμενων μητέρων. Δεν μπορέσαμε να το
ψηφίσουμε επειδή η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) (Ομάδα
PPE) και η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (Ομάδα ALDE)
ένωσαν τις δυνάμεις τους εναντίον του και αποφάσισαν να επιστρέψουν την έκθεση στην Επιτροπή
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.

Μετά από μήνες εργασίας, σήμερα, ψηφίσαμε και πάλι για ένα κείμενο που, αν και δεν είναι τόσο
φιλόδοξο όσο εκείνο που απορρίφθηκε από τις Ομάδες PPE και ALDE, είναι αρκετά γενναίο:
επιτρέπει στις μητέρες να διατηρήσουν τον μισθό τους κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας·
αυξάνει τη νομική τους προστασία κατά των απολύσεων· επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία όσον
αφορά τον χρόνο εργασίας με σκοπό την καλύτερη ισορροπία μητρότητας και εργασίας·
παρατείνει την άδεια μητρότητας σε 20 τουλάχιστον εβδομάδες (αν και ορισμένοι από εμάς θα
θέλαμε να είναι 24 εβδομάδες, όπως συστήνει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας)· διευκολύνει την
κινητικότητα των εργαζόμενων μητέρων εντός της ΕΕ και σημειώνει πρόοδο στην κοινή ευθύνη
για τον πατέρα, αν και όχι τόσο όσο ορισμένοι από εμάς θα θέλαμε.

Licia Ronzulli (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Η σημερινή ψηφοφορία ενθαρρύνει τις εργαζόμενες
που επιθυμούν να γίνουν μητέρες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προόδου προς την
κατεύθυνση μεγαλύτερης προστασίας που θα βοηθήσει εκατομμύρια ευρωπαίων γυναικών να
συνδυάσουν αποτελεσματικότερα τον ρόλο της μητέρας με τον ρόλο της εργαζόμενης. Τα
οικονομικά συμφέροντα δεν βοήθησαν: ξεκινάμε πλέον μια πορεία που βαδίζει προς την
ικανοποίηση των αναγκών των νέων οικογενειών. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προσβλέπει
σε μια κοινωνία που τοποθετεί την ανάπτυξη, την κατάρτιση και την εκπαίδευση στο επίκεντρο
της πολιτικής δράσης. Πιστεύω ότι οι φόβοι περί τιμωρίας των γυναικών λόγω της παράτασης
της άδειας μητρότητας με πλήρεις αποδοχές από 14 σε 20 εβδομάδες είναι αβάσιμοι: είναι
βασικό καθήκον μας να προστατεύσουμε τις πιο αδύναμες εργαζόμενες, παρέχοντάς τους το
δικαίωμα να παραμείνουν στο σπίτι με τα παιδιά τους. Η σημερινή νίκη στο Κοινοβούλιο αποτελεί
επίσης προσωπική ικανοποίηση λόγω των προσπαθειών που κατέβαλα προσωπικά με στόχο να
διασφαλιστεί ότι οι γαλουχούσες εργαζόμενες δεν θα χρειάζεται να εκτελούν βαριά ή επικίνδυνα
καθήκοντα, απαλλάσσοντάς τις από τις υπερωρίες και τη νυκτερινή εργασία. Τώρα δίδουμε τη
σκυτάλη στα κράτη μέλη και ελπίζω ότι θα ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντά τους. Με τη
σημερινή απόφαση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε ότι δεν θέλει πλέον γυναίκες στην κόψη
του ξυραφιού, αλλά γυναίκες ελεύθερες και με επίγνωση του ρόλου τους στην κοινωνία μας.

Oreste Rossi (EFD),    γραπτώς.  –  (IT) Σε μια Ευρώπη που γηράσκει, οι πολιτικές οι οποίες
ευνοούν τις γυναίκες που επιλέγουν να αποκτήσουν παιδιά είναι ουσιαστικής σημασίας. Με τη
νομοθεσία τόσο αποσπασματική όπως είναι σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές μεταξύ
των κρατών μελών όσον αφορά τη στήριξη της μητρότητας, οι οποίες εμποδίζουν πολλές γυναίκες
που δεν μπορούν να γίνουν μητέρες. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μια ελάχιστη περίοδο άδειας
μητρότητας 20 εβδομάδων, εκ των οποίων έξι τουλάχιστον θα είναι με πλήρεις αποδοχές.

Είναι προφανές ότι σε χώρες όπως η Ιταλία ο νόμος αυτός είναι περιττός, διότι η περίοδος με
πλήρεις αποδοχές είναι πολύ μεγαλύτερη από την ελάχιστη περίοδο που ορίζει η οδηγία, και οι
περίοδοι κατά τις οποίες οι γυναίκες μπορούν να απουσιάζουν από την εργασία για τη φροντίδα
των παιδιών τους εκτείνονται μέχρι την ηλικία των οκτώ ετών. Σε άλλες χώρες, ωστόσο, σημαίνει
τελικά ότι τίθενται οι βάσεις για την κατοχύρωση της αξιοπρέπειας των μητέρων. Η πρόταση
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προβλέπει επίσης ότι ο πατέρας μπορεί να λάβει δύο εβδομάδες άδεια μετ’ αποδοχών, ώστε να
μπορεί να είναι με τη σύζυγό του κατά την περίοδο αμέσως μετά τη γέννηση.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    γραπτώς. – (EN) Σήμερα, ψήφισα για να υποστηρίξω τη
βελτίωση των δικαιωμάτων και την καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής
ζωής για τους εργαζόμενους γονείς. Ιδιαίτερη σημασία στην έκθεση αυτή έχουν οι διατάξεις για
τις γυναίκες που γαλουχούν στον χώρο εργασίας. Οι παύσεις για γαλουχία προσφέρουν στις
μητέρες τον χρόνο που χρειάζονται ώστε να παράσχουν την καλύτερη και πιο φυσική μορφή
διατροφής για το αναπτυσσόμενο παιδί τους. Η διατροφή αποτελεί βασικό καθοριστικό
παράγοντα της υγείας σε ολόκληρη τη ζωή. Χαίρομαι που η έκθεση αυτή ευνοεί τις μητέρες που
επέστρεψαν στην εργασία τους και εξακολουθούν να επιλέγουν να θηλάζουν το παιδί τους
παρέχοντάς του διατροφικά οφέλη.

Carl Schlyter και Isabella Lövin (Verts/ALE),    γραπτώς.  –  (SV) Πιστεύουμε ότι η καλά
θεσμοθετημένη υποχρεωτική γονική άδεια είναι ύψιστης σημασίας για κάθε χώρα. Στην τελική
ψηφοφορία, ωστόσο, δεν θελήσαμε να ψηφίσουμε υπέρ της νομοθετικής πρότασης του
Κοινοβουλίου, επειδή παρέβη διάφορες αρχές που είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Πρώτον, η
πρόταση θέλει να εισαγάγει υποχρεωτική άδεια έξι εβδομάδων μόνο για τη μητέρα.

Πιστεύουμε ότι οι ίδιοι οι γονείς θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν πώς θα λάβουν τη γονική
τους άδεια και ότι η πρόταση αυτή θα ήταν ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση για την ισότητα
των φύλων στη Σουηδία. Δεύτερον, δεν πιστεύουμε ότι είναι εύλογο να καθοριστεί το ύψος της
αποζημίωσης για τη γονική άδεια σε πλήρη αμοιβή. Σε ό,τι αφορά τη Σουηδία, αυτό θα μπορούσε
να εξαναγκάσει σε μείωση της διάρκειας της γονικής ασφάλισης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί
ένα τόσο δαπανηρό σύστημα. Είμαστε της άποψης ότι η οργάνωση των συστημάτων κοινωνικής
ασφάλισης εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών κοινοβουλίων.

Brian Simpson (S&D),    γραπτώς. – (EN) Οι βουλευτές του ΕΚ που ανήκουν στο Εργατικό
Κόμμα στηρίζουν πλήρως την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των εγκύων, λεχώνων ή
γαλουχουσών, και ως εκ τούτου ψήφισαν υπέρ πολλών από τις βασικές προτάσεις της οδηγίας.
Αυτές περιλαμβάνουν την παράταση της άδειας μητρότητας σε 20 εβδομάδες, την πλήρη αμοιβή
για τις μητέρες κατά τις πρώτες υποχρεωτικές έξι εβδομάδες μετά τον τοκετό, και δύο εβδομάδες
άδεια πατρότητας με πλήρεις αποδοχές. Ωστόσο, οι βουλευτές του ΕΚ που ανήκουν στο Εργατικό
Κόμμα εκφράζουν την ανησυχία ότι οι προτάσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο θα μπορούσαν
να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες σε χώρες που χρησιμοποιούν ήδη ένα πιο σύνθετο σύνολο
διατάξεων για τη μητρότητα. Συγκεκριμένα, ανησυχούμε ότι οι προτάσεις θα μπορούσαν να
επιτρέψουν σε μια οπισθοδρομική κυβέρνηση να περικόψει την παροχή μητρότητας, έτσι ώστε
οι χαμηλότερα αμειβόμενες γυναίκες που εργάζονται να μπορεί πραγματικά να χάσουν κατά την
περίοδο της άδειας μητρότητας. Ενώ κάποιες πτυχές της έκθεσης αυτής θα αποτελέσουν
ανεκτίμητη βελτίωση σε κράτη μέλη με πολύ χαμηλά επίπεδα παροχών μητρότητας, οι
τροπολογίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε κοινωνική οπισθοδρόμηση σε άλλες χώρες.

Bogusław Sonik (PPE),    γραπτώς.  –  (PL) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα
έκθεση για τη διασφάλιση της υγείας των εγκύων μητέρων και των μητέρων που βρίσκονται σε
άδεια μητρότητας. Με την υιοθέτηση κοινής θέσης σε αυτήν τη μορφή, αποστέλλουμε σαφές
μήνυμα ότι υποστηρίζουμε αλλαγές για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία
των νεαρών μητέρων. Εγγυούμαστε στις γυναίκες ελάχιστη διάρκεια άδειας μητρότητας, η οποία
καθίσταται πλέον με πλήρεις αποδοχές. Με την πρόληψη των καταχρηστικών απολύσεων,
αυξήσαμε επίσης την προστασία για τις θέσεις εργασίας των γυναικών που επιστρέφουν στην
εργασία μετά την άδεια μητρότητας.
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Οι αλλαγές που εισάγει η οδηγία αποτελούν βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, με την εγγύηση
στις γυναίκες της Ευρώπης ελαχίστου δικαιώματος άδειας μητρότητας. Χαίρομαι, επίσης, που
ενθαρρύνεται ο πατέρας να φροντίζει τα παιδιά του με την καθιέρωση άδειας πατρότητας δύο
εβδομάδων.

Catherine Soullie (PPE),    γραπτώς. – (FR) Η ψηφοφορία για την έκθεση της κ. Estrela είναι
ζωτικής σημασίας. Η θέση που υιοθετήθηκε είναι καθαρά δημαγωγική και ανεύθυνη. Απαιτώντας
20 εβδομάδες άδεια μητρότητας, δυσφημούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε η φωνή των
πολιτών· η υιοθέτηση τέτοιων μη ρεαλιστικών θέσεων δεν προωθεί τα συμφέροντά τους. Θα
προκύψει πολύ σημαντικό κόστος για τους κοινωνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών:
όσον αφορά τη Γαλλία, για παράδειγμα, το ποσό ανέρχεται στα 1,3 δισ. ευρώ.

Η σημερινή οικονομική κατάσταση δεν μας επιτρέπει να απορροφήσουμε τέτοια αύξηση μέσα
στους κρατικούς προϋπολογισμούς, για να μην αναφέρω τις συνέπειες για τις επιχειρήσεις μας
που θα πρέπει να αναλάβουν μέρος των πρόσθετων αυτών δαπανών. Πρέπει να υποστηρίξουμε
και να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να συνδυάζουν καλύτερα τη μητρότητα και την εργασία και
όχι να καταστρέφουμε τις πιθανότητές τους για εύρεση εργασίας.

Η αύξηση από 14 σε 18 εβδομάδες που πρότεινε η Επιτροπή αποτελούσε πραγματικό βήμα
προς τα εμπρός· βήμα που θα μπορούσε να υλοποιηθεί εξετάζοντας νέες επιλογές παιδικής
φροντίδας. Το μήνυμα που μεταφέρει το κείμενο αυτό φέρει τεράστια ευθύνη: η μητρότητα
καθίσταται σαφώς εμπόδιο στην προσωπική ανάπτυξη στον χώρο εργασίας.

Marc Tarabella (S&D),    γραπτώς. – (FR) Χαιρετίζω την έγκριση της έκθεσης αυτής σχετικά
με την πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας
και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων, καθώς
και μέτρων που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τις εργαζόμενες στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ
εργασιακής και οικογενειακής ζωής. Καταστήσαμε την άδεια μητρότητας μεγαλύτερη και
καλύτερα αμειβόμενη και, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης, καθιερώσαμε άδεια
πατρότητας. Η ψηφοφορία αυτή θα κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων των ευρωπαίων μητέρων και πατέρων.

Σε όλους εκείνους που ήθελαν να θυσιάσουν τα κοινωνικά δικαιώματα στον βωμό της οικονομικής
κρίσης, απαντώ να πάνε να πάρουν τα χρήματα από εκεί που υπάρχουν και να μην τιμωρούν τους
πολίτες περισσότερο. Η βελτίωση της άδειας μητρότητας και η θέσπιση άδειας πατρότητας:
αποτελούν και αυτά πεδία μάχης για μια πιο ανθρώπινη κοινωνία, την ίδια στιγμή που η οικογένεια
καθίσταται όλο και περισσότερο η τελική εγγύηση κατά των αναταραχών της ζωής.

Keith Taylor (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ της νομοθετικής πρότασης που
εγγυάται ενδυνάμωση και παράταση της αμοιβής για άδεια πατρότητας/μητρότητας στο
Κοινοβούλιο σήμερα. Το έπραξα μετά από πιέσεις που δέχθηκα από υποστηρικτές και αντιπάλους.
Έχω πλήρη επίγνωση των οικονομικών συνθηκών στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες θα
επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο από τις πρόσφατες δημοσιονομικές ανακοινώσεις επιπλέον
περικοπών των δαπανών. Παρ’ όλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ των 20
εβδομάδων άδειας μητρότητας με πλήρη μισθό και 2 εβδομάδων άδειας πατρότητας, και πιστεύω
ότι πρόκειται για λογική επένδυση για την οικονομία, που συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου
της ΕΕ για 75% συμμετοχή στην αγορά εργασίας έως το 2020. Βελτιώνει την υγεία των βρεφών
και προστατεύει την υγεία και την ευημερία των μητέρων. Αποτελεί βήμα για τη μείωση του
υφιστάμενου μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. Κατά μέσο όρο, στην ΕΕ, οι γυναίκες
κερδίζουν 17% λιγότερο από τους άνδρες. Εάν δεν εγγυηθούμε αξιοπρεπείς μισθούς κατά τη
διάρκεια της άδειας μητρότητας, οι γυναίκες τιμωρούνται ως προς τα εισοδήματά τους για την
απόκτηση παιδιών. Αποτελεί επίσης θετική ενθάρρυνση για την αύξηση της συμμετοχής του
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πατέρα στη φροντίδα των παιδιών. Εκτός από τον θάνατο και τους φόρους, η γέννηση είναι το
μόνο βέβαιο στη ζωή. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον και οι βελτιώσεις που ψηφίστηκαν σήμερα
θα αποτελέσουν ένα καλύτερο και ασφαλέστερο ξεκίνημα στη ζωή τους.

Marianne Thyssen (PPE),    γραπτώς.  –  (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρέπει να
εισέλθουν περισσότεροι άνδρες και γυναίκες στην αγορά εργασίας και να διασφαλιστεί ότι
παραμένουν στην εργασία, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ευημερία μας και να είμαστε σε
θέση να αντέχουμε οικονομικά να πληρώνουμε συντάξεις. Επιπλέον, σε μια εποχή έντονου
διεθνούς ανταγωνισμού και δημοσιονομικής αυστηρότητας, πρέπει να έχουμε το θάρρος να
λαμβάνουμε μέτρα τα οποία επενδύουν στις οικογένειες και αφαιρούν μέρος της πίεσης από το
καθήκον του επίπονου συνδυασμού εργασίας και οικογένειας. Η παράταση της άδειας μητρότητας
είναι ένα από τα μέσα προς τον σκοπό αυτόν. Για τον λόγο αυτόν, στηρίζω την παράταση της
άδειας μητρότητας. Ωστόσο, σε εποχή δημοσιονομικών δυσχερειών, οφείλουμε να είμαστε
ρεαλιστές. Η άδεια μητρότητας των είκοσι εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές δεν αποτελεί εφικτή
λύση για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισής μας και τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Για
τους λόγους αυτούς, απείχα από την τελική ψηφοφορία, αν και στηρίζω την παράταση της άδειας
μητρότητας. Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζω την αρχική πρόταση της Επιτροπής για παράταση
της άδειας μητρότητας σε 18 εβδομάδες, με την προϋπόθεση να εφαρμοσθεί το ισχύον καθεστώς
προσαρμοσμένης αποζημίωσης. Ελπίζω ότι η πρόταση αυτή θα έχει καλύτερη τύχη στη δεύτερη
κοινοβουλευτική ανάγνωση.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την
πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της
ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων.

Πιστεύω ότι είναι ύψιστης σημασίας για τις εργαζόμενες που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας
να λαμβάνουν τον πλήρη μισθό τους και ότι το επίδομα μητρότητας πρέπει να είναι το 100%
του τελευταίου μηνιαίου μισθού τους ή του μέσου μισθού, αν ο μηνιαίος μισθός είναι
χαμηλότερος αυτού. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν θα τιμωρούνται για την περίοδο της
άδειας μητρότητας που έχουν λάβει, όταν πρόκειται για τη σύνταξη γήρατός τους.

Δεδομένων των δημογραφικών τάσεων στην ΕΕ, το ποσοστό γεννήσεων χρειάζεται ώθηση μέσω
ειδικής νομοθεσίας και μέτρων που αποσκοπούν στη συμβολή για καλύτερη ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Για να βοηθηθούν οι εργαζόμενες στην
επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής, είναι ζωτικής σημασίας να
προβλέπονται μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα άδειας μητρότητας και πατρότητας, που να
περιλαμβάνουν και την υιοθεσία παιδιών κάτω των 12 μηνών. Ο καθορισμός της υποχρεωτικής
περιόδου της άδειας μητρότητας σε 20 εβδομάδες συνάδει με τις συστάσεις της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Υγείας της 16ης Απριλίου 2002 σχετικά με μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη
διατροφή του βρέφους και του παιδιού.

Thomas Ulmer (PPE),    γραπτώς. – (DE) Ψήφισα κατά της έκθεσης αυτής διότι δεν τηρεί
αυστηρά την αρχή της επικουρικότητας και διαταράσσει τις εθνικές ρυθμίσεις πληρωμών και τις
υποχρεώσεις των κρατών μελών. Επιπλέον, περιέχει επίσης στοιχεία όπως η άμβλωση και η
ελευθερία αναπαραγωγής, για τα οποία δεν είμαι σε θέση να μοιραστώ την ευθύνη για
θρησκευτικούς λόγους.

Viktor Uspaskich (ALDE),    γραπτώς.  –  (LT) Κυρίες και κύριοι, οι γυναίκες δεν πρέπει να
τιμωρούνται επειδή αποφάσισαν να αποκτήσουν οικογένεια. Δεν πρόκειται απλώς για ηθικό
ζήτημα, αλλά και για στρατηγικό – η ΕΕ βιώνει σήμερα δημογραφικές αλλαγές, λόγω του χαμηλού
ποσοστού γεννήσεων και της αύξησης του αριθμού των ηλικιωμένων. Σε αυτές τις δύσκολες
στιγμές, ιδίως, δεν πρέπει να αποδιώχνουμε τις γυναίκες από την αγορά εργασίας. Χρειαζόμαστε
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περισσότερες εργαζόμενες γυναίκες εάν η ΕΕ θέλει να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της σε
παγκόσμιο επίπεδο. Ήλθε η ώρα για την καταπολέμηση των στερεοτύπων που έχουν ριζώσει
στην κοινωνία. Οι εργαζόμενες γυναίκες θεωρούνται συχνά εργαζόμενες «υψηλού κινδύνου» ή
«δεύτερης επιλογής». Είναι απαραίτητο, επομένως, οι νέες ρυθμίσεις για την άδεια που
παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση να συμβάλουν στην εξάλειψη των εν λόγω στερεότυπων.
Πρέπει επίσης να προσφέρουμε περισσότερη βοήθεια στις γυναίκες που έχουν εγκαταλειφθεί
από την κοινωνία. Στατιστικά στοιχεία της ΕΕ δείχνουν ότι στη Λιθουανία οι ανύπαντρες μητέρες
αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας. Ο κίνδυνος της φτώχειας για τις εργαζόμενες
στην ομάδα αυτή είναι 24%. Ήταν μακρά η πορεία έως ότου η ΕΕ να εγγυηθεί νομικά την ισότητα
των φύλων. Ωστόσο, πρέπει να επιτύχουμε ακόμη περισσότερα και να μετατρέψουμε τη θεωρητική
ισότητα των φύλων σε πραγματική, απτή ισότητα, η οποία θα εφαρμόζεται στην καθημερινή
ζωή.

Frank Vanhecke (NI),    γραπτώς.  –  (NL) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Estrela επειδή δεν θέλω
να υπάρξει οποιαδήποτε παρανόηση σχετικά με τα ακόλουθα: είναι αυτονόητο ότι οι γυναίκες
έχουν ιδιαίτερες ανάγκες κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την εγκυμοσύνη, ότι είναι εξαιρετικά
συμφέρον για την κοινωνία στο σύνολό της οι ανάγκες αυτές να πληρούνται και ότι η κοινωνία,
επομένως, πρέπει και αυτή να φέρει μεγάλο μέρος της ευθύνης ως προς αυτό. Ωστόσο, θα ήθελα
να θέσω κάποια ζητήματα αρχής. Καταρχάς, είναι πραγματικά λογικό να επιβάλουμε εμείς, από
τους πολυτελέστατους ευρωπαϊκούς μας πύργους εδώ, υποχρεωτικούς κανόνες που θα ισχύουν
σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ άλλων και στα κράτη μέλη που, από οικονομική άποψη, έχουν
ακόμη πολλά να επιτύχουν;

Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό για αυτό; Αυτό με οδηγεί στο δεύτερο θεμελιώδες σχόλιό
μου: είναι λογικό να επιβάλλεται το βάρος, για να το πω έτσι, των μέτρων αυτών, αποκλειστικά
στους ώμους των εργοδοτών; Δεν θα οδηγήσει αυτό τελικά σε κατάσταση ακριβώς αντίθετη από
εκείνη που στοχεύει· δηλαδή, να υπάρχουν λιγότερες θέσεις εργασίας που διατίθενται για νέες
γυναίκες, επειδή οι εργοδότες απλώς δεν θα είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μόνοι τους όλες
τις επιπτώσεις που κινδυνεύουν να υποστούν σε περίπτωση εγκυμοσύνης των νεαρών εργαζομένων
τους; Είναι πολύ καλό να ψηφίζουμε «κοινωνικά» σε αυτό το Σώμα, αλλά δεν θα φέρουμε εμείς
το βάρος της κοινωνικής ψήφου.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Η οδηγία για την άδεια μητρότητας
εγκρίθηκε τελικά σήμερα, 20 Οκτωβρίου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ψήφισα υπέρ του
κειμένου αυτού, το οποίο αντιπροσωπεύει πραγματική πρόοδο για τις γυναίκες.

Η οδηγία μένει ακόμη να γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο. Το κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα
έχει ως στόχο να παράσχει στις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα άδειας μητρότητας
20 εβδομάδων, τέσσερις εβδομάδες περισσότερο απ’ ό,τι στη Γαλλία, όπου οι γυναίκες σήμερα
δικαιούνται άδεια μητρότητας 16 εβδομάδων.

Το κείμενο που εγκρίναμε παρέχει επίσης δικαίωμα άδειας πατρότητας 20 ημερών (περισσότερο
από τις 11 ημέρες που χορηγούνται αυτήν τη στιγμή στη Γαλλία).

Η οδηγία προβλέπει επίσης ότι οι γυναίκες πρέπει να λαμβάνουν το σύνολο του μισθού τους
κατά τη διάρκεια της άδειάς τους: ένα σημαντικό μήνυμα κατά τη σημερινή κατάσταση κρίσης.

Επιπλέον, το κείμενο περιλαμβάνει ρήτρα μη κοινωνικής οπισθοδρόμησης, γεγονός που σημαίνει
ότι όπου η νομοθεσία των κρατών μελών είναι πιο γενναιόδωρη σε ορισμένα σημεία, θα
εξακολουθήσει να ισχύει. Πρόκειται σίγουρα για περίπτωση προόδου ως εκ τούτου, και την
επικροτώ.
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Έκθεση: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι υπάρχει
μεγάλη διαφορά σε πολλές χώρες όσον αφορά τους όρους πληρωμής για τις επιχειρήσεις, όταν
πρόκειται για κρατικές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και μεγάλες εταιρείες. Γνωρίζουμε
καλά ότι στην τρέχουσα οικονομική κρίση, και με τις αυξημένες δυσκολίες της, οι επιχειρήσεις
αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα προβλήματα ρευστότητας, σε πολλά δε κράτη μέλη
εκτίθενται ακόμη και σε αυξημένο κίνδυνο πτώχευσης. Η οδηγία που επιχείρησε να ρυθμίσει το
ζήτημα αυτό είχε περιορισμένο αντίκτυπο, η δε πρόταση που εγκρίναμε τώρα αποτελεί σημαντικό
βήμα για τον καθορισμό και την τήρηση προθεσμιών πληρωμής, όχι μόνο στις σχέσεις μεταξύ
επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων, αλλά και στις σχέσεις που συνάπτουν οι επιχειρήσεις μεταξύ
τους. Θα διαθέτουμε πλέον νομοθεσία που μας προσφέρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
όσον αφορά την τήρηση των προθεσμιών πληρωμής, με σαφές σύστημα κυρώσεων για την
καθυστέρηση πληρωμής, αυτό δε αποτελεί επίσης πραγματική βελτίωση στην εξουδετέρωση της
συχνής κατάχρησης εκ μέρους κρατικών και μεγάλων επιχειρήσεων της δεσπόζουσας θέσης τους
εις βάρος των ΜΜΕ. Η παρούσα οδηγία πρέπει πλέον να εφαρμοσθεί γρήγορα από τα κράτη
μέλη, έτσι ώστε τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται από την καθιέρωση μακρών
προθεσμιών πληρωμής και την καθυστέρηση των πληρωμών τελικά να επιλυθούν.

Roberta Angelilli (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων στις
εμπορικές συναλλαγές, τόσο από τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές υπηρεσίες, δεν αποτελεί
απλώς ζήτημα αστικού καθήκοντος, αλλά και ανάληψης ευθύνης για μια σειρά αρνητικών
συνθηκών που θα μπορούσαν να πλήξουν τις πιστώτριες επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ. Το να είναι
σε θέση να υπολογίζουν σε άμεση πληρωμή σημαίνει ότι εγγυόμαστε στις επιχειρήσεις αυτές
σταθερότητα, ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και επενδύσεις.

Δυστυχώς, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι καθυστερήσεις πληρωμών
αποτελούν συχνό φαινόμενο στην Ευρώπη και ζημιώνουν την ανταγωνιστικότητα. Ιδιαίτερη
ευθύνη ως προς τη δημιουργία δυσκολιών φέρουν οι δημόσιες αρχές, γεγονός που συχνά
οφείλεται σε κακή διαχείριση των προϋπολογισμών και των ταμειακών ροών τους ή είναι
αποτέλεσμα της υπερβολικής γραφειοκρατίας στον διοικητικό τους μηχανισμό. Μερικές φορές
επίσης λαμβάνεται μια απόφαση για λειτουργία με βάση τις νέες δομές δαπανών χωρίς να ληφθούν
υπόψη δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν προηγουμένως και οι οποίες πρέπει να τηρηθούν εντός
των συμβατικά συμφωνημένων προθεσμιών.

Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι είναι καθήκον μας να υιοθετήσουμε μέτρα τα οποία καλύπτουν τα
κενά της προηγούμενης οδηγίας 2000/35/ΕΚ, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτόν να
αποθαρρύνουμε το φαινόμενο των καθυστερήσεων πληρωμών με την υιοθέτηση μέτρων που
παρακινούν τους οφειλέτες να μην πληρώνουν με καθυστέρηση και άλλων μέτρων που επιτρέπουν
στους πιστωτές να ασκήσουν τα δικαιώματά τους πλήρως και αποτελεσματικά σε περίπτωση
καθυστέρησης πληρωμής.

Liam Aylward (ALDE),    γραπτώς. – (GA) Ψήφισα υπέρ της επίκαιρης αυτής έκθεσης και
της καθιέρωσης προθεσμίας στόχου 30 ημερών για την πληρωμή των λογαριασμών. Οι ΜΜΕ
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής οικονομίας· οι μικρότερες αυτές επιχειρήσεις
αποτελούν το 99,8% του συνόλου των επιχειρήσεων της ΕΕ και δημιουργούν το 70% της
συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων πληρωμών
που περιέχονται στην έκθεση είναι πρακτικά μέτρα για τη στήριξη των ΜΜΕ και τη διασφάλιση
ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν θα ζημιώνονται λόγω των απλήρωτων λογαριασμών.

Οι νέοι κανόνες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για επενδύσεις και να
επιτρέψουν στις ΜΜΕ να επικεντρωθούν στην καινοτομία και την ανάπτυξη. Επιπλέον, επικροτώ
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όσα αναφέρει η έκθεση σχετικά με τη διασφάλιση ότι τα νέα μέτρα δεν αυξάνουν το υφιστάμενο
επίπεδο γραφειοκρατίας, και ότι δεν δημιουργείται επιπλέον γραφειοκρατία ή διοικητικά
προβλήματα για τις ΜΜΕ.

Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς.  –  (LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής και χαίρομαι
που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατάφεραν να επιτύχουν την παρούσα
συμφωνία, η οποία είναι πολύ σημαντική, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις. Ενώ οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις αποτελούν το θεμέλιο της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον
μεγαλύτερο δημιουργό απασχόλησης, η κρίση κατέδειξε σαφέστατα ότι, την ίδια στιγμή, οι
ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι οι πλέον ευάλωτοι, και η πολιτική που ακολουθούν
τα κράτη μέλη δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την προώθηση και την ανάπτυξή τους, επειδή η
κοινοτική νομοθεσία, όπως η πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act), δεν έχει
πλήρως υλοποιηθεί και εφαρμοσθεί. Πολλές εταιρείες πτώχευσαν κατά τη διάρκεια της κρίσης,
και αυτό αποτελεί τεράστια απώλεια. Επομένως, είμαι πολύ ικανοποιημένος με το βήμα αυτό το
οποίο, αν και μικρό, έχει μεγάλη σημασία για τις μικρές επιχειρήσεις, παρέχοντας σαφήνεια ως
προς τις προθεσμίες πληρωμής. Ξεκινούμε να δημιουργούμε πραγματικά περιβάλλον σαφές και
κατανοητό για τις μικρές επιχειρήσεις και συμβάλλουμε στην καθιέρωση επιχειρηματικής
κουλτούρας.

Sergio Berlato (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Με την έγκριση της νέας οδηγίας κατά των
καθυστερήσεων πληρωμών, μέτρο που αποτελεί έμπρακτη στήριξη προς τις επιχειρήσεις και
ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεισφέρει αποφασιστικά
προς το συμφέρον των πολιτών και του ευρωπαϊκού συστήματος παραγωγής. Η αναδιατύπωση
της οδηγίας καθορίζει στην ουσία ρητούς όρους πληρωμής και τις κατάλληλες κυρώσεις για
την ενθάρρυνση έγκαιρων πληρωμών εντός της Ένωσης, τόσο από τις δημόσιες αρχές όσο και
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το μέτρο αυτό θα πρέπει να θέσει εκ νέου σε
κυκλοφορία εντός της οικονομίας περίπου 180 δισ. ευρώ: αυτό είναι το πραγματικό ποσό που
οφείλεται από δημόσιες αρχές στο σύστημα των επιχειρήσεων στην Ένωση.

Το πρόβλημα των καθυστερήσεων πληρωμών είναι ιδιαίτερα αισθητό στην Ιταλία, όπου οι
δημόσιες αρχές πραγματοποιούν πληρωμές σε 128 ημέρες κατά μέσο όρο, σε αντίθεση με τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο των 67 ημερών. Οι αρνητικές επιπτώσεις των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές είναι, επομένως, σημαντικές. Ελπίζω ότι η οδηγία αυτή θα εφαρμοστεί
το ταχύτερο δυνατό από τις εθνικές κυβερνήσεις, προκειμένου να αρθεί ένα από τα μεγαλύτερα
εμπόδια στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

Mara Bizzotto (EFD),    γραπτώς.  –  (IT) Επιτέλους, μετά από μήνες αναβολής, ψηφίσαμε
για την έκθεση που δίνει πραγματικά φρέσκια πνοή στο μέλλον των επιχειρήσεών μας. Οι
καθυστερήσεις πληρωμών αποτελούν φαινόμενο το οποίο, ιδίως στην Ιταλία, έχει εξουθενώσει
δεκάδες χιλιάδες εταιρειών, επιβαρύνοντας το ιταλικό οικονομικό σύστημα κατά περίπου 30
δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς επαγγελματικών ενώσεων. Αφήνοντας κατά
μέρος τους ειδικούς λόγους και τις εθνικές καταστάσεις, ψηφίζω υπέρ της έκθεσης η οποία
καθορίζει γραπτώς κανόνες, άπαξ και δια παντός, τόσο για τους δημόσιους όσο και τους
ιδιωτικούς φορείς. Η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει ήδη δραματικό αριθμό πτωχεύσεων,
καθώς και κλείσιμο εργοστασίων και εταιρειών και παύση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Με
το μέτρο αυτό, η Ευρώπη μπορεί πραγματικά να βοηθήσει πολλές μικρές επιχειρήσεις που
πνίγονται μόνιμα από τα τραπεζικά δάνεια λόγω της κρίσης και που ενδέχεται να πλέουν ήδη σε
ταραγμένα νερά λόγω των ανείσπρακτων απαιτήσεων που καθυστερούν να καταβληθούν. Όταν
η οδηγία αυτή εφαρμοστεί, θα αποφύγουμε τουλάχιστον πολλές περιπτώσεις όπου οι εταιρείες
είναι υποχρεωμένες να διακόψουν τις δραστηριότητές τους λόγω του χρέους που προκλήθηκε
από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
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Sebastian Valentin Bodu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Σε ένα ασταθές οικονομικό κλίμα, οι
καθυστερήσεις πληρωμών μπορεί να έχουν εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που χρειάζονται χρήματα για να πληρώσουν τους εργαζόμενους και τους
προμηθευτές τους. Οι νέοι κανονισμοί για τις καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές, τους οποίους συμφώνησαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 5 Οκτωβρίου,
θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν τη διαδικασία είσπραξης από τις επιχειρήσεις των χρημάτων
που οφείλονται. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κινούν την οικονομία, ακόμη και κατά τη διάρκεια
κρίσης. Αυτό συμβαίνει σε κάθε ευρωπαϊκή οικονομία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφάλισε
ότι όλα τα μέρη θα είναι ισότιμα και οι κανόνες θα ισχύουν για όλους, γεγονός το οποίο θα
ωφελήσει πολλές ευρωπαϊκές ΜΜΕ.

Χάρη στη συμφωνία αυτή, οι ΜΜΕ θα σταματήσουν να λειτουργούν ως τράπεζες για τις δημόσιες
επιχειρήσεις ή τις μεγάλες εταιρείες. Μαζί με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
χρέωση του ΦΠΑ στις ΜΜΕ μόνο μετά την εξόφληση των τιμολογίων, ο καθορισμός
συγκεκριμένης προθεσμίας για την εξόφληση των τιμολογίων θα βοηθήσει όσες ΜΜΕ ανησυχούν
για την επιβίωσή τους σε μια εποχή κατά την οποία οι αγορές βρίσκονται σε ύφεση.

Vito Bonsignore (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης διότι θεωρώ ότι είναι
θεμελιώδους σημασίας να αναπτύξουμε κάθε πιθανή δράση με στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Επιπλέον, πρέπει να προαχθεί η καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες αποτελούν απαράδεκτη κατάχρηση, ιδιαίτερα
σε περίοδο οικονομικής ύφεσης όπως αυτή που βιώνουμε. Οι αρνητικές επιπτώσεις των
καθυστερήσεων πληρωμών είναι σημαντικές, αντιπροσωπεύοντας σημαντικό κόστος για τις
πιστώτριες εταιρείες, μειώνοντας τις ταμειακές ροές και τη δυνατότητα επενδύσεων και πλήττοντας
την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.

Η παρούσα οδηγία ορθά περιλαμβάνει μέτρα για την αποθάρρυνση των οφειλετών από το να
καθυστερούν τις πληρωμές, μέτρα που επιτρέπουν στους πιστωτές να ασκήσουν τα δικαιώματά
τους, ενώ θεσπίζει επίσης συγκεκριμένους και ακριβείς κανόνες όπως η όχληση, η αποζημίωση
για τα έξοδα είσπραξης και η προθεσμία πληρωμής 30 ημερών, εκτός εάν ισχύουν συγκεκριμένες
εξαιρέσεις, για την καταβολή των οφειλών. Οι κανόνες αυτοί ορίζουν υποχρεώσεις για τις
δημόσιες αρχές και τις αποτρέπουν από μορφές συμπεριφοράς που θα μπορούσαν να έχουν
αρνητικές επιπτώσεις για τις ΜΜΕ, θέτοντας σε κίνδυνο την αξιοπιστία των πολιτικών που
υιοθετούνται.

Οι έγκαιρες πληρωμές αποτελούν επίσης αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για τις επενδύσεις,
την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Françoise Castex (S&D),    γραπτώς. – (FR) Δηλώνω και εγώ ικανοποιημένη με τη λύση που
βρέθηκε όσον αφορά τις προθεσμίες πληρωμών και χαίρομαι που εγκρίθηκε η πρόταση των
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών η οποία επιτρέπει μεγαλύτερη χρονική κλίμακα για τις δημόσιες
υπηρεσίες υγείας, όπου οι περίπλοκες διαδικασίες του προϋπολογισμού καταλήγουν σε
μεγαλύτερες προθεσμίες πληρωμών. Επιπλέον, αν και γίνεται σεβαστή η συμβατική ελευθερία
μεταξύ των ιδιωτικών επιχειρήσεων, θεσπίζεται ουσιαστική προστασία με την απαγόρευση
υπερβολικών προθεσμιών πληρωμών έναντι των πιστωτών, οι οποίοι συχνά είναι ΜΜΕ.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL),    γραπτώς. – Ψήφισα αποχή στην έκθεση καθώς ενισχύει
την προσπάθεια της Επιτροπής να πιέσει τα κράτη-οφειλέτες, προτείνοντας αυστηρά μέτρα σε
μια περίοδο που τα δημόσια οικονομικά τους βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. Η πίεση για να
εξοφλούνται άμεσα, με την απειλή σοβαρών χρηματικών ποινών υπό τη μορφή τόκων, εξυπηρετεί
κυρίως τους επιχειρηματίες που εκμεταλλευόμενοι την κρίση επιδιώκουν περικοπές στα συστήματα
κοινωνικής προστασίας, πάγωμα ή και μείωση των μισθών των εργαζομένων. Ο ισχυρισμός ότι

125Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL20-10-2010



βοηθούνται οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ευσταθεί γιατί με τα μεγέθη που καθορίζει ο
κανονισμός, δεν πρόκειται στην ουσία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα τέτοιο μέτρο θα
δικαιολογείτο εάν είχε προηγηθεί η γενναία στήριξη της πραγματικής οικονομίας των μισθωτών
και μέτρα που θα προωθούσαν την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Lara Comi (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Υποστηρίζω την ανάγκη ενίσχυσης της οδηγίας
2000/35/ΕΚ και τον καθορισμό μέσων που είναι απαραίτητα για την εξάλειψη ή τη μείωση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μου
βρίσκονται οι ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της ευρωπαϊκής αγοράς για τη
δημιουργία πλούτου και θέσεων εργασίας. Αυτή η πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, με στόχο να καταστεί το επιχειρηματικό κλίμα
ευνοϊκότερο για τις ΜΜΕ. Όσον αφορά το αποτρεπτικό επιτόκιο του 8%, ανησυχώ κάπως για
τα αποτελέσματα ορισμένων περιφερειών της πατρίδας μου και άλλων ευρωπαϊκών κρατών που
πραγματικά αγωνίζονται να τηρήσουν τους νέους κανόνες. Ελπίζω ότι η νέα αυτή προσέγγιση
μπορεί να αποτελέσει πραγματική ευκαιρία για αλλαγή. Πρέπει πλέον να επικεντρωθούμε στην
παρακολούθηση της υλοποίησης της οδηγίας στα εσωτερικά νομικά συστήματα με τη συμμετοχή
των περιφερειακών και τοπικών αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται παντού
με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Ελπίζω ότι η έναρξη ισχύος της οδηγίας
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές θα ωφελήσει
περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες κατά συνέπεια
θα παράσχει μεγαλύτερη προστασία και θα χορηγήσει πόρους για την αύξηση των επενδύσεων
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, ελπίζω ότι η οδηγία θα διευκολύνει την
ανάπτυξη των μηχανισμών είσπραξης απαιτήσεων, δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών
των δημοσίων αρχών προκαλούν ανισορροπίες στη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και, κατ’ επέκταση, και της αγοράς.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    γραπτώς. – (IT) Οι καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, καθώς και μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών, αποτελούν
ένα από τα ζητήματα που εμποδίζουν σήμερα την ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης. Η
έγκριση της νέας οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές αποτελεί σημαντική καινοτομία που θα απαιτήσει την κατάλληλη προετοιμασία,
πάνω απ’ όλα, του δημόσιου τομέα, τόσο σε πολιτικό όσο και διοικητικό επίπεδο. Σε πολιτικό
επίπεδο, έτσι ώστε ο χρηματοοικονομικός και δημοσιονομικός προγραμματισμός να μπορεί να
λάβει υπόψη όχι μόνον τον αντίκτυπο των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά τώρα και τον αντίκτυπο των νέων κανόνων για τις
καθυστερήσεις πληρωμών οι οποίοι, εάν δεν εφαρμοσθούν ικανοποιητικά, μπορεί να έχουν τόσο
άμεσο όσο και αντανακλαστικό αποτέλεσμα στο περιθώριο ελιγμών των κυβερνήσεων σε διάφορα
επίπεδα. Σε διοικητικό επίπεδο, είναι απαραίτητη η κατάλληλη προετοιμασία για την ορθή
δημοσιονομική διαχείριση των δημόσιων φορέων, ξεκινώντας από την αναλογία μεταξύ
υποχρεώσεων και δαπανών, έτσι ώστε τα φορολογικά έσοδα και, ως εκ τούτου, οι άνθρωποι, να
μην επιβαρύνονται με φόρτο όπως οι πληρωμές τόκων που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές
επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά. Τέλος, φαίνεται σημαντικό να υπάρχει ιδιαίτερη
ευαισθητοποίηση και ευελιξία όσον αφορά πολλούς τομείς, όπως είναι ο τομέας της υγείας,
στον οποίο οι δημόσιες αρχές επέδειξαν σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών προς τις
επιχειρήσεις, για συνήθη αγαθά και υπηρεσίες που παρείχαν.

Diane Dodds (NI),    γραπτώς. – (EN) Στο σημερινό οικονομικό κλίμα, είναι αρκετά δύσκολο
να επιβιώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμη και χωρίς την πρόσθετη επιβάρυνση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Επομένως, κάθε μηχανισμός που
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συμβάλλει στην προστασία των επιχειρήσεων αυτών από το επιπρόσθετο κόστος και τις
οικονομικές επιπτώσεις που περιβάλλουν τις καθυστερήσεις πληρωμών, θα πρέπει να επικροτηθεί.

Ωστόσο, πιστεύω ότι εναπόκειται στη βρετανική κυβέρνηση να ρυθμίσει το ζήτημα αυτό και όχι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι επιχειρήσεις και κρατικοί φορείς
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις πληρωμών τους. Η παρούσα έκθεση, αν και με θετικά στοιχεία,
απαιτεί περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά ορισμένες πτυχές και κατά συνέπεια επέλεξα να
απόσχω από την εν λόγω ψηφοφορία τη συγκεκριμένη στιγμή.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές διότι θα επιτρέψει την υιοθέτηση
εναρμονισμένων μέτρων που θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την απόδοση των
εταιρειών –και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων– κατά την τρέχουσα κατάσταση οικονομικής
κρίσης. Ωστόσο, θεωρώ θετική την κατοχύρωση συστήματος εξαιρέσεων για τον τομέα της
υγείας.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Οι καθυστερήσεις πληρωμών αποτελούν
πρόβλημα με εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες για την υγεία της παγκόσμιας οικονομίας και με
ιδιαίτερα καταστροφικό αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι επιπτώσεις τους
καθίστανται ακόμη πιο επιζήμιες κατά την τρέχουσα περίοδο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής
κρίσης. Το κακό παράδειγμα που δίδεται από τη δημόσια διοίκηση είναι απαράδεκτο, όπως
συμβαίνει σε ιδιαίτερα σοβαρό βαθμό στην Πορτογαλία. Απαιτούνται μέτρα για τη χαλιναγώγηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, ούτως ώστε να προστατευθεί η καλή
υγεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και να αποφευχθούν καταστάσεις όπου οι δομές παραγωγής
καταπνίγονται οικονομικά και σημειώνεται υπερχρέωση σε προϊόντα χρηματοδότησης, αυξάνοντας
έτσι την εξάρτηση από τον τραπεζικό τομέα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την ιδιαίτερη περίπτωση
των παραγωγών γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι συχνά διαπιστώνουν καθυστερήσεις στα
οφειλόμενα προς αυτούς από διακανονισμούς με σούπερ μάρκετ και διανομείς. Η μέγιστη
προθεσμία εξόφλησης των 30 ημερών –η οποία μπορεί να παραταθεί έως και τις 60 ημέρες–
μετά την παροχή και τιμολόγηση των υπηρεσιών είναι αρκετά λογική για τις υπόλοιπες εμπορικές
σχέσεις και θα αποτελέσει κλειδί για την προαγωγή της νοοτροπίας της έγκαιρης εκπλήρωσης
των δεσμεύσεων.

Louis Grech (S&D),    γραπτώς. – (EN) Η έγκριση της έκθεσης Weiler σήμερα σηματοδοτεί
μια σημαντική στροφή ως προς το κατώτατο όριο της διάστασης των πληρωμών στις
επιχειρηματικές σχέσεις. Επί του παρόντος, αποτελεί κοινή πρακτική –και, αυτό που είναι πιο
ανησυχητικό, αποδεκτή πρακτική– να ασκούν πίεση οι δημόσιες αρχές στις ΜΜΕ για την
υπογραφή συμφωνιών που επιτρέπουν την καθυστερημένη εξόφληση των λογαριασμών.

Η Μάλτα αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα. Πάρα πολλές ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν άνω
του 70% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες ταμειακών
ροών λόγω των καθυστερήσεων πληρωμών από επιχειρήσεις, κυρίως από τις δημόσιες αρχές,
μεταξύ άλλων και της κυβέρνησης.

Σε ορισμένα κράτη μέλη, το ανώτατο όριο των 60 ημερών για τις δημόσιες αρχές θα χρησιμεύσει
ως σημαντική προστατευτική ρήτρα για τις ΜΜΕ και τους πολίτες. Ωστόσο, για να καταστεί η
διάταξη αυτή πραγματικά αποτελεσματική, πρέπει να υπάρξει ορθή μεταφορά και εφαρμογή της
οδηγίας σε κάθε κράτος μέλος, σε συνδυασμό με αυστηρή παρακολούθηση εκ μέρους της
Επιτροπής. Μόνο τότε ο νέος αυτός κανόνας θα μπορέσει να μεταφρασθεί σε πραγματικά απτά
οφέλη για τους πολίτες και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ.
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Jarosław Kalinowski (PPE),    γραπτώς.  –  (PL) Οι όροι πληρωμής στις επιχειρηματικές
συναλλαγές αποτελούν ζήτημα προτεραιότητας για την εύρυθμη λειτουργία των ευρωπαϊκών
οικονομιών. Δυστυχώς, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά
τη συμμόρφωση με τους όρους πληρωμής, αυτό δε καθιστά αναγκαία την προσεκτική εξέταση
της οδηγίας 2000/35/ΕΚ της 8ης Αυγούστου 2002, η οποία ισχύει σήμερα.

Η έλλειψη πειθαρχίας στις συναλλαγές αποτελεί ιδιαίτερη απειλή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
σε χώρες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. Οι καθυστερήσεις πληρωμών προκαλούν
συχνά δυσκολίες τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο διασυνοριακό εμπόριο. Για τον λόγο
αυτόν, στηρίζω την πρόταση της εισηγήτριας για την ενίσχυση της νομοθεσίας, τη θέσπιση μέσων
για την προστασία των επιχειρήσεων και την καθιέρωση υποχρεωτικής αποζημίωσης για την
αναγκαστική εκτέλεση καθυστερημένων πληρωμών τιμολογίων και τόκων.

Elisabeth Köstinger (PPE),    γραπτώς.  –  (DE) Χαιρετίζω την απόφαση της έκθεσης να σταθεί
ακλόνητα στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι καθυστερήσεις πληρωμών αποτελούν
τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στις εμπορικές συναλλαγές εντός της ΕΕ. Στον γεωργικό τομέα,
επίσης, αποτελεί σοβαρό ζήτημα η μετακύλιση των προβλημάτων ρευστότητας προς τις γεωργικές
επιχειρήσεις. Οι σαφώς καθορισμένες προθεσμίες πληρωμών θα θέσουν τέρμα σε αυτές τις
μεθόδους. Υποστηρίζω την προθεσμία πληρωμής των 30 ημερών ως πρότυπο, όπως προτείνεται
στην έκθεση, αλλά και την καθιέρωση γενικού ανώτατου ορίου 60 ημερών. Θεωρώ ακατανόητο
το γεγονός ότι, σε πολλά κράτη μέλη, καθυστερούν οι πληρωμές δημόσιου χρήματος σε σχέση
με συναλλαγές με τις δημόσιες διοικήσεις. Οι καθυστερήσεις πληρωμών βλάπτουν σοβαρά το
επιχειρηματικό περιβάλλον και την εσωτερική αγορά και έχουν άμεσο αντίκτυπο στα κράτη μέλη.
Η κατ’ αποκοπή αποζημίωση που απαιτήθηκε, η οποία καθίσταται καταβλητέα από την πρώτη
ημέρα καθυστέρησης της πληρωμής, αποτελεί απτή μέθοδο πρόληψης του φαινομένου αυτού.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Weiler διότι
πιστεύω ότι είναι βασικό να διασφαλιστούν οι πιστωτές των δημόσιων διοικήσεων, που συνίστανται
κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το μέτρο αυτό θα επιτρέψει να τεθούν εκ νέου σε
κυκλοφορία περίπου 180 δισ. ευρώ ρευστών κεφαλαίων: αυτό είναι το ύψος του συνολικού
χρέους που οφείλουν οι δημόσιες διοικήσεις σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Πρόκειται για
πραγματικά σημαντικό βήμα, επειδή θα δοθεί στις επιχειρήσεις το αυτόματο δικαίωμα απαίτησης
καταβολής των ληξιπρόθεσμων τόκων, ενώ θα λαμβάνουν και κατ’ αποκοπή ελάχιστο ποσό 40
ευρώ ως αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης της οφειλής. Οι επιχειρήσεις θα είναι επίσης σε
θέση, σε κάθε περίπτωση, να απαιτήσουν την επιστροφή όλων των εύλογων εξόδων με τα οποία
επιβαρύνθηκαν για τον σκοπό αυτόν. Πιστεύω ότι η πρωτοβουλία αυτή θα λειτουργήσει ως
κίνητρο για τα κράτη μέλη ώστε να καταρτίσουν κώδικες έγκαιρης πληρωμής. Μπορούν, μάλιστα,
να διατηρούν ή να εισάγουν νόμους και κανονισμούς που περιέχουν διατάξεις οι οποίες είναι
ευνοϊκότερες για τους πιστωτές σε σχέση με εκείνες που θεσπίζονται με την οδηγία.

Erminia Mazzoni (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Ανάμεσα στις πολλές προτάσεις που περιέχονται
στην πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act), η πρόταση σχετικά με την
τροποποίηση της οδηγίας 2000/35/ΕΚ ήταν μεταξύ των πιο επειγουσών, κατά τη γνώμη μου.
Οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν γίνει συνήθης πρακτική για τις δημόσιες αρχές σε πολλές
χώρες (και σε αυτές περιλαμβάνεται, βεβαίως, η Ιταλία). Εάν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 180
ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, μπορούμε μόνο να φανταστούμε τις ακραίες
καθυστερήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις και τις συνέπειες για όσους διοικούν μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.

Το παράδοξο είναι ότι το κράτος απαιτεί έγκαιρη καταβολή των δασμών και των φόρων,
εφαρμόζοντας κυρώσεις και επιβάλλοντας τόκους από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης, αγνοεί
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όμως τις δικές του υποχρεώσεις όταν είναι ο οφειλέτης. Η τροπολογία που ψηφίζουμε είναι
πολύ σημαντική, ιδίως σε αυτήν την εποχή των σοβαρών οικονομικών δυσκολιών, δεν θα είναι
όμως επαρκής από μόνη της για να επιλύσει το πρόβλημα. Εάν τα επιμέρους κράτη μέλη δεν
τροποποιήσουν τις διαδικασίες είσπραξης των οφειλομένων ποσών από τις δημόσιες αρχές
προκειμένου να καταστούν συντομότερες και αποτελεσματικότερες, οι διατάξεις που εγκρίθηκαν
θα είναι αναποτελεσματικές.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Οι καθυστερήσεις πληρωμών των εμπορικών συναλλαγών,
είτε μεταξύ επιχειρήσεων είτε μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων οντοτήτων, ευθύνονται για τα
προβλήματα ταμειακών ροών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και, με τη σειρά τους,
συμβάλλουν συχνά σε περαιτέρω καθυστερήσεις πληρωμών, καθιερώνοντας έτσι έναν φαύλο
κύκλο που δύσκολα αντισταθμίζεται. Είμαστε σίγουροι ότι η εφαρμογή των νέων κανόνων που
προτείνονται εδώ θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό της κατάστασης αυτής
και, συνεπώς, θα βοηθήσει τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν την παρούσα περίοδο οικονομικής
και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι προτεινόμενες κυρώσεις είναι αναλογικές και αναγκαίες,
ελπίζεται δε ότι θα αποθαρρύνουν τις ανάρμοστες εμπορικές πρακτικές που έχουν υιοθετήσει
οι εμπορικοί παράγοντες.

Alajos Mészáros (PPE),    γραπτώς. – (HU) Ήταν σημαντικό να γίνει αποδεκτό το ψήφισμα
σχετικά με την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
το υπερψήφισα. Η συζήτηση σήμερα το πρωί αποκάλυψε επίσης ότι οι επιπτώσεις της κρίσης οι
οποίες, στο πρόσφατο παρελθόν, έπληξαν και τα κράτη μέλη μας, εξακολουθούν να γίνονται
έντονα αισθητές. Χρειάζεται να κάνουμε πολλές αλλαγές ενόψει της ομαλής λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών, η έκθεση ορθώς συστήνει τη μετάβαση
προς τη νοοτροπία έγκαιρων πληρωμών. Αυτή θα καταστήσει δυνατό οι καθυστερήσεις πληρωμών
να επισείουν συνέπειες που θα τις καθιστούν ασύμφορες.

Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων πριν την αναθεώρηση, οι αρχές πολλών κρατών μελών
είναι γνωστές για τις κακές πρακτικές πληρωμών τους. Ελπίζω ειλικρινά ότι η σημερινή απόφαση
θα είναι σε θέση να το αλλάξει και αυτό. Τέλος, η διευκόλυνση των ΜΜΕ μπορεί να βρίσκεται
στο επίκεντρο των ανησυχιών μας και ως προς το θέμα αυτό. Οι προτεινόμενοι εναλλακτικοί
μηχανισμοί επίλυσης διαφορών μπορούν να προσφέρουν λύση, όπως μπορεί και η δημοσιοποίηση
των πρακτικών των κρατών μελών. Η εκμετάλλευση στο έπακρο των ευκαιριών που προσφέρονται
μέσω της ευρωπαϊκής πύλης e-Justice μπορεί να βοηθήσει τους πιστωτές και τις επιχειρήσεις να
λειτουργούν με λιγότερες ανησυχίες.

Miroslav Mikolášik (PPE),    γραπτώς.  –  (SK) Χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής που
αντιμετωπίζει το πρόβλημα των καθυστερήσεων πληρωμών, το οποίο καθίσταται σοβαρό ζήτημα,
ιδίως στις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές, διότι παραβιάζει την ασφάλεια δικαίου.

Για να είναι οι συνέπειες των καθυστερήσεων πληρωμών ικανές να τις αποθαρρύνουν, είναι
αναγκαίο να εισαχθούν διαδικασίες ταχείας δράσης για την είσπραξη αναμφισβήτητου
ανεξόφλητου χρέους που συνδέεται με καθυστέρηση πληρωμών, στο πλαίσιο της δημιουργίας
νοοτροπίας έγκαιρων πληρωμών. Η πρόταση τροποποίησης που στοχεύει στην επιβολή της
καταβολής των αξιώσεων αυτών εις βάρος επιχείρησης ή δημόσιας αρχής μέσα από μια γενικά
προσιτή on-line διαδικασία θα αποτελέσει θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της απλουστευμένης
και ταχύτερης είσπραξης αυτού του είδους των εκκρεμών χρεών. Θα είναι επωφελής κυρίως για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται περισσότερο από τις καθυστερήσεις πληρωμών
και τις επίπονες διαδικασίες είσπραξης.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Τα εκκρεμή χρέη αντιπροσωπεύουν έναν σημαντικό
οικονομικό κίνδυνο, ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η έλλειψη νοοτροπίας
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πληρωμής, ειδικά σε περιόδους κρίσης, μπορεί να περιορίσει σημαντικά τη ρευστότητα. Θα
προκύψει σίγουρα όφελος από μέτρα που οδηγούν σε μεγαλύτερη ευσυνειδησία σχετικά με την
πληρωμή. Απείχα, διότι δεν είμαι πεπεισμένος ότι είναι λογικό να ρυθμίζεται αυτό σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, ή ότι το να γίνεται θα έχει θετική επίδραση στη νοοτροπία πληρωμής.

Claudio Morganti (EFD),    γραπτώς.  –  (IT) Η έκθεση αντιμετωπίζει το πρόβλημα των
καθυστερήσεων πληρωμών, ένα πρόβλημα που αποσταθεροποιεί την αγορά και, πάνω απ’ όλα,
βλάπτει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες ανησυχώ ιδιαίτερα. Η ψήφος μου υπέρ της
έκθεσης θα πρέπει να θεωρηθεί ελπίδα για τη γέννηση μιας νέας εμπορικής νοοτροπίας, η οποία
θα είναι περισσότερο προσανατολισμένη προς την έγκαιρη πληρωμή, και στην οποία οι
καθυστερήσεις πληρωμών θα θεωρούνται απαράδεκτη εκμετάλλευση της θέσης του πελάτη και
παραβίαση της σύμβασης, και όχι ως συνήθης πρακτική.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    γραπτώς.  –  (LT) Ψήφισα υπέρ της νομοθεσίας
αυτής διότι πιστεύω ότι η βελτίωση του χειρισμού των ρυθμίσεων πληρωμών είναι ευεργετική
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και την επιχειρηματική νοοτροπία γενικότερα. Πιστεύω
ότι μία από τις διατάξεις που προβάλλονται στο παρόν έγγραφο είναι ιδιαίτερα προοδευτική: η
έκκληση να δημοσιεύονται κατάλογοι των αναφερουσών οντοτήτων γρήγορα. Τα μέτρα αυτά
όχι μόνο θα ενθαρρύνουν τις εταιρείες (ιδίως τις ΜΜΕ) να πληρώνουν η μία την άλλη έγκαιρα,
μειώνοντας έτσι τους κινδύνους των προβλημάτων ρευστότητας, αλλά θα αυξήσουν και την
αξιοπιστία και, κατά συνέπεια, την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών αυτών.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Weiler, δεδομένου
ότι θεωρώ απαραίτητο να καθοριστεί ένα ανώτατο όριο εντός του οποίου οι επιχειρήσεις πρέπει
να πληρώνονται. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική και ουσιαστική σε αυτές τις
εποχές κρίσης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μαζί με τους επιχειρηματίες, διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο σε όλες μας τις οικονομίες και αποτελούν βασικές πηγές απασχόλησης και
εισοδήματος και ηγέτες στην καινοτομία και την ανάπτυξη. Δυστυχώς, πολύ συχνά το τελευταίο
διάστημα, διαπιστώνουμε περιπτώσεις εταιρειών στις οποίες οφείλονται αρκετά εκατομμύρια
από τις δημόσιες αρχές αλλά, δυστυχώς, αναγκάζονται να κλείσουν ή να κηρύξουν πτώχευση
λόγω ακριβώς αυτών των καθυστερήσεων πληρωμών. Επομένως, ελπίζω ότι στο στάδιο της
υλοποίησης, θα ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες και θα θεσπιστεί χαλάρωση των δεσμών
του συμφώνου σταθερότητας για τις δημόσιες αρχές και, ταυτόχρονα, σταδιακή μείωση των
όρων πληρωμής. Αυτό θα συνδυάσει και τις δύο απαιτήσεις και θα επωφεληθεί ολόκληρο το
σύστημα της χώρας. Ελπίζω ότι η οδηγία θα μεταφερθεί γρήγορα στην εθνική νομοθεσία από
τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό. Είναι καθήκον εκ
μέρους ημών, των νομοθετών, και δικαίωμα που οφείλεται στις πιστώτριες εταιρείες.

Robert Rochefort (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Οι καθυστερήσεις πληρωμών μπορεί να
οδηγήσουν σε οικονομικές δυσχέρειες, ακόμη και πτώχευση, ορισμένες επιχειρήσεις, κυρίως
ΜΜΕ: σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι καθυστερήσεις πληρωμών κοστίζουν στην
ευρωπαϊκή οικονομία περίπου 180 δισ. ευρώ ετησίως. Άλλες μελέτες κάνουν λόγο για περίπου
300 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που ισοδυναμεί με το ελληνικό δημόσιο χρέος. Στο σημερινό
οικονομικό κλίμα, χαίρομαι που το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ήταν σε θέση να συμφωνήσουν
από την αρχή σε φιλόδοξη αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα αυτόν. Η συμβολή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν σημαντική στο συγκεκριμένο θέμα. Επιτύχαμε να
διασφαλίσουμε ότι το τελικό κείμενο θα εμπνέεται από τις πολλές βελτιώσεις που ψηφίστηκαν
στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, και ειδικότερα: υψηλότερα
νόμιμα επιτόκια καταβλητέα σε περίπτωση καθυστέρησης· για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων,
γενικός κανόνας 30 ημερών και επέκταση σε 60 ημέρες που μπορεί να παραταθεί υπό ορισμένες
προϋποθέσεις· για τα δημόσια ιδρύματα, ανώτατο όριο 60 ημερών· μεγαλύτερη ευελιξία για τα
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δημόσια ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης καθώς και για τα δημόσια ιδρύματα ιατρικής και
κοινωνικής πρόνοιας και, τέλος, απλοποίηση της αποζημίωσης για δαπάνες είσπραξης
(κατ’ αποκοπή ποσό 40 ευρώ).

Crescenzio Rivellini (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Weiler για την
εξαιρετική της εργασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το πράσινο φως για νέους νόμους
για τον περιορισμό των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες αρχές προς τους προμηθευτές
τους, η πλειονότητα των οποίων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Κοινοβούλιο καθόρισε ότι
οι δημόσιες αρχές πρέπει να υποχρεούνται να πληρώνουν για τις υπηρεσίες ή τα αγαθά που
αποκτήθηκαν εντός 30 ημερών. Εάν δεν γίνει αυτό, πρέπει να καταβάλουν τόκους υπερημερίας
με επιτόκιο 8%.

Η αρχή της έγκαιρης πληρωμής για εργασία αποτελεί θεμελιώδη αρχή ορθής συμπεριφοράς,
είναι δε και καίριας σημασίας για τον προσδιορισμό της σταθερότητας της επιχείρησης, των
διαθέσιμων κεφαλαίων της και της πρόσβασής της στην πίστη και τη χρηματοδότηση. Η νέα
αυτή οδηγία, η οποία πλέον θα εφαρμοστεί στα εθνικά νομικά συστήματα εντός 24 μηνών από
την έγκρισή της, θα ωφελήσει κατά συνέπεια την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις
πληρωμών αποτελούν ένα φαινόμενο με πολλές και συνυφασμένες αιτίες, μπορούν να
καταπολεμηθούν μόνο με ευρύ φάσμα αλληλοσυμπληρωνόμενων μέτρων. Το Κοινοβούλιο
θεωρεί συνεπώς ότι μια αμιγώς νομικιστική προσέγγιση, που αποβλέπει στη βελτίωση των μέσων
επανόρθωσης για τις καθυστερήσεις πληρωμών, είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκής. Η «σκληρή»
προσέγγιση της Επιτροπής, με εστίαση σε αυστηρές κυρώσεις και αντικίνητρα, πρέπει να διευρυνθεί
και να συμπεριλάβει «ήπια» μέτρα με εστίαση στην παροχή θετικών κινήτρων για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών.

Επιπροσθέτως, παράλληλα προς την εφαρμογή της οδηγίας, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ορισμένα
πρακτικά μέτρα, όπως η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Marco Scurria (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Η Ιταλία είναι η χώρα όπου οι επιχειρήσεις πλήττονται
περισσότερο από τις καθυστερήσεις πληρωμών εκ μέρους των δημόσιων αρχών, με μέση περίοδο
πληρωμής των προμηθευτών τις 180 ημέρες έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου των 67 ημερών.
Αυτό οδηγεί σε οικονομικά προβλήματα, δραστική μείωση των επενδυτικών ευκαιριών και
απώλεια ανταγωνιστικότητας, ιδίως για τις ΜΜΕ.

Η οδηγία που ψηφίσαμε σήμερα αποθαρρύνει τους οφειλέτες από την καθυστέρηση των
πληρωμών και επιτρέπει στους πιστωτές να προστατεύουν τα συμφέροντά τους αποτελεσματικά
έναντι της εν λόγω καθυστέρησης, θεσπίζοντας το δικαίωμα νόμιμου τόκου λόγω καθυστερημένης
πληρωμής, ακόμη και όταν δεν καθορίζεται στη σύμβαση. Αναγκάζει επίσης τις δημόσιες αρχές
να πληρώνουν εντός 60 ημερών από την αίτηση πληρωμής, εφόσον η υπηρεσία έχει εκτελεστεί
ικανοποιητικά.

Η έγκριση της παρουσίας οδηγίας αποτελεί πραγματικά μεγάλη βοήθεια για τις επιχειρήσεις
μας: σήμερα, μία εταιρεία στις τέσσερις κλείνει ως αποτέλεσμα προβλημάτων ανεπαρκούς
οικονομικής ρευστότητας. Οι νέοι αυτοί κανόνες για τις πληρωμές σημαίνουν ότι οι εταιρείες
θα ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά και δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας.

Marc Tarabella (S&D),    γραπτώς. – (FR) Εγκρίνοντας με συντριπτική πλειοψηφία την έκθεση
της συναδέλφου μου, Barbara Weiler, σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τις καθυστερήσεις
πληρωμών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε ισορροπημένους και σαφείς κανόνες που
προάγουν τη φερεγγυότητα, την καινοτομία και την απασχόληση. Οι μικρές επιχειρήσεις και τα
δημόσια νοσοκομεία θα επωφεληθούν από τα μέτρα που προτείνουμε.
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Οι πρώτες δεν θα είναι πλέον αντιμέτωπες με οικονομικά προβλήματα λόγω των καθυστερήσεων
πληρωμών και τα δεύτερα θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από την παράταση της προθεσμίας
πληρωμής των 60 ημερών λόγω του ειδικού καθεστώτος τους, με τη χρηματοδότηση να
προέρχεται από επιστροφές σύμφωνα με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, η
συμφωνία που θα πρέπει να επιτύχουμε με το Συμβούλιο θα επιτρέψει την ταχεία έναρξη ισχύος
της οδηγίας και τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία από τα κράτη μέλη ήδη από τον Ιανουάριο
του 2011. Χαιρετίζω την αποτελεσματικότητα της εν λόγω ψηφοφορίας.

Salvatore Tatarella (PPE),    γραπτώς. – (IT) Κατά τα τελευταία έτη, οι καθυστερήσεις
πληρωμών έχουν καταστεί ολοένα και σημαντικότερο βάρος στην οικονομική διαχείριση των
επιχειρήσεων. Αποτελούν ένα σοβαρό και επικίνδυνο πρόβλημα που υπονομεύει την ποιότητα
του συστήματος υποβολής προσφορών, πλήττοντας σοβαρά την επιβίωση των μικρών
επιχειρήσεων και συμβάλλοντας στην απώλεια ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Τα στατιστικά στοιχεία είναι ανησυχητικά, κυρίως όσον αφορά την Ιταλία, όπου η μέση πληρωμή
πραγματοποιείται σε 186 ημέρες, φθάνει δε ακόμη και τις 800 ημέρες στην περιφερειακή
κυβέρνηση όσον αφορά τον τομέα της υγείας. Πρόκειται για πραγματική ντροπή, που πολύ
συχνά αναγκάζει πολλές ΜΜΕ να κλείσουν. Με την έκθεση αυτή, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς
τα εμπρός με τον καθορισμό των 60 ημερών ως όριο για τις πληρωμές από τον δημόσιο προς
τον ιδιωτικό τομέα. Φυσικά, η έγκριση της νομοθεσίας αυτής δεν θα επιλύσει το πρόβλημα ως
δια μαγείας, αποτελεί όμως σίγουρα σημείο εκκίνησης ώστε να ενεργοποιηθεί ένας κύκλος ορθής
πρακτικής, ιδιαίτερα όσον αφορά τις συναλλαγές με τις δημόσιες αρχές. Η αποτελεσματικότητα
και αμεσότητα των δημοσίων αρχών στην εξόφληση τιμολογίων αποτελεί σημαντικό βήμα, που
θα έχει επίσης οφέλη για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ελπίζω ότι τα κράτη μέλη, πάνω απ’ όλα η
Ιταλία, θα μεταφέρουν τη νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο πολύ γρήγορα.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η έκθεση αυτή συνέβαλε σημαντικά στην επίλυση
του προβλήματος των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών
ή μεταξύ εταιρειών και δημόσιων φορέων. Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την αύξηση της
ρευστότητας των εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της εναρμόνισης. Ο αγώνας κατά των
καθυστερήσεων πληρωμών είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος στην τρέχουσα περίοδο κρίσης,
δεδομένου ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες των
εταιρειών. Στόχος του μέτρου είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
με την επείγουσα μεταρρύθμιση της προθεσμίας που απαιτείται και των κυρώσεων που θα
επιβάλλονται όταν δεν γίνεται σεβαστή.

Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζω τη νομοθετική πρόταση, η διάταξη της οποίας για γενική προθεσμία
30 ημερών για την πληρωμή σε συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και
δημόσιων φορέων –με τους δημόσιους φορείς να είναι σε θέση να απολαμβάνουν 60 ημέρες σε
εξαιρετικές περιπτώσεις– συγκέντρωσε ευρεία υποστήριξη στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), της οποίας αποτελώ μέλος.

Θεωρώ επίσης θετική την καθιέρωση επιτοκίου που θα εφαρμόζεται όταν η καταβολή καθυστερεί,
με βάση το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν 8%. Κατά τη γνώμη
μου, το μέτρο αυτό ισοδυναμεί με ισχυρή ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οικονομικές επιδόσεις των οποίων συχνά υφίστανται σοβαρές
ζημιές εξαιτίας γραφειοκρατικών εμποδίων.

Marianne Thyssen (PPE),    γραπτώς.  –  (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μόλις
ψηφίσαμε για την αναθεωρημένη οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές. Έχω ρίξει όλο το βάρος της υποστήριξής μου σε αυτήν τη συμφωνία.
Οι υπερβολικά μεγάλες προθεσμίες πληρωμής και, μάλιστα, οι καθυστερήσεις πληρωμών,
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αποτελούν απειλή για την υγιή διαχείριση των εταιρειών, επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα
και την κερδοφορία και μπορεί να θέσουν τελικά σε κίνδυνο τη συνέχιση ύπαρξης της εταιρείας.
Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία δεν φαίνεται να είναι αρκετά αποτελεσματική για την
αποθάρρυνση των καθυστερήσεων πληρωμών, υποστηρίζω επίσης την ενίσχυση των υφιστάμενων
κανόνων. Όσον αφορά τις μέγιστες προθεσμίες πληρωμής, εφαρμόζουμε πρόσθετες εγγυήσεις
για τις επιχειρήσεις διότι, καταρχήν, οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός 30 ημερών.
Τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία για τις πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνητικών φορέων.
Σε τελική ανάλυση, από τώρα και στο εξής, τα κράτη μέλη και οι κυβερνήσεις θα πρέπει τα ίδια
να αναλάβουν να δώσουν το καλό παράδειγμα. Πρόκειται για θέμα αξιοπιστίας, δηλαδή για το
ζήτημα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να υποχρεούνται στο μέλλον να συμμορφώνονται με τις
ίδιες νομικές προθεσμίες όπως όλοι οι άλλοι. Το γεγονός ότι η οδηγία ορίζει σαφώς ότι τυχόν
συμβατική απόκλιση από τους κανονικούς όρους πληρωμής θα είναι δυνατή μόνο για
αντικειμενικούς και δίκαιους λόγους θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την επιβολή της.
Εν κατακλείδι, ελπίζω ότι η κατ’ αποκοπή αποζημίωση για τις δαπάνες είσπραξης θα αναγκάσει
όσους καθυστερούν τις πληρωμές να βαδίσουν στο ευθύ και στενό μονοπάτι της ορθής πρακτικής
και, ακόμη καλύτερα, θα τους κρατήσει εκεί. Αυτό θα ήταν καλό τόσο για τις επιχειρήσεις μας
όσο και για την απασχόληση.

Iva Zanicchi (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Weiler για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες παρακωλύονται σε μεγάλο βαθμό από τα χρέη ή τις
καθυστερήσεις πληρωμών που αντιπροσωπεύουν συχνά τον λόγο για τον οποίο φερέγγυες κατά
τα άλλα επιχειρήσεις αποτυγχάνουν λόγω του φαινόμενου ντόμινο. Οι καθυστερήσεις πληρωμών
αποτελούν συχνό γεγονός στην Ευρώπη, το οποίο είναι επιζήμιο για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις
μικρές.

Επιπλέον, στα περισσότερα κράτη μέλη οι δημόσιες αρχές πληρώνουν συνήθως με καθυστέρηση
σε καταστάσεις οικονομικής δυσχέρειας. Προέκυψε συνεπώς η ανάγκη ενίσχυσης των υφιστάμενων
νομικών μέτρων με την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών για τη στήριξη των
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και την καθιέρωση συγκεκριμένων όρων και κατάλληλων κυρώσεων
για όσους τα παραβιάζουν.

Έκθεση: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι η φτώχεια
αποτελεί πολύ σοβαρό πρόβλημα που επηρεάζει 85 εκατομμύρια συμπολιτών μας Ευρωπαίων,
συνεπώς κανείς δεν θα πρέπει να παραμείνει αδιάφορος προς αυτό. Πρέπει να βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας, αξίζει δε μιας συλλογικής απάντησης η οποία διασφαλίζει
ότι όσοι βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικής επισφάλειας διατηρούν ένα στοιχειώδες επίπεδο
αξιοπρέπειας. Η φτώχεια πλήττει τους νέους και τους ηλικιωμένους μας, αλλά επίσης, όλο και
περισσότερο, τους εργαζόμενούς μας. 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας χάθηκαν τα τελευταία
δύο χρόνια μόνο, ταυτόχρονα με την επιδείνωση στο χαμηλό επίπεδο και την αστάθεια των
μισθών των εργαζομένων, έστω και αν καταφέρουν να παραμείνουν στην εργασία τους.
Χρειαζόμαστε συστημική προσέγγιση η οποία θα αντιμετωπίζει και θα επιλύει τις αιτίες των
προβλημάτων, καταπνίγοντας τα αναφαινόμενα προβλήματα εν τη γενέσει τους. Ταυτόχρονα,
ωστόσο, δεν μπορούμε να παράσχουμε σήμερα άμεσες και επείγουσες απαντήσεις στις συνέπειές
τους. Με βάση τα ανωτέρω, η διασφάλιση ότι όσοι είναι ευπαθείς στην κοινωνία μας λαμβάνουν
ένα ελάχιστο εισόδημα ώστε να ζήσουν και δίνονται άμεσες απαντήσεις ώστε να μπορέσουν να
εξέλθουν από την κατάσταση αυτή δεν είναι μόνο ανάγκη αλλά και απαίτηση που πρέπει να
στηρίξουμε, αυτό δε πρέπει να επιτευχθεί σε πλαίσιο ευθύνης και αυστηρότητας.
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Roberta Angelilli (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Η ΕΕ απέδειξε τη δέσμευσή της για την
καταπολέμηση της φτώχειας στην Ευρώπη στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που προωθούνται
για το 2010, το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού
Αποκλεισμού, καθώς και όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας των
Ηνωμένων Εθνών. Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης
και τις επιπτώσεις της στην αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ορισμένες
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι νέοι έχουν υποστεί
τις αρνητικές συνέπειες της κατάστασης εντονότερα. Στο πλαίσιο αυτό, αν και το ελάχιστο
εισόδημα μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο σύστημα προστασίας των κατηγοριών αυτών, δεν
λαμβάνει υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και, ως εκ τούτου, το γεγονός ότι το θέμα αυτό
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των επιμέρους κρατών μελών.

Επειδή υφίστανται ανισότητες μεταξύ μισθών και κοινωνικών επιπέδων στην Ευρώπη, είναι
δύσκολο να θεσπιστεί ένα κατώτατο όριο ελάχιστου εισοδήματος. Πιστεύω ότι θα ήταν, αντίθετα,
χρήσιμο να ενθαρρυνθούν τα επιμέρους κράτη μέλη να βελτιώσουν την πολιτική ανταπόκριση
για την καταπολέμηση της φτώχειας προωθώντας την ενεργό ένταξη, το επαρκές εισόδημα, την
πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες και τη δίκαιη ανακατανομή του πλούτου. Πάνω απ’ όλα, όμως,
πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να κάνουν καλύτερη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων
που βρίσκονται στη διάθεσή τους.

Elena Băsescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η διεθνής κοινότητα έχει επιβεβαιώσει τη δέσμευσή
της για την καταπολέμηση της φτώχειας σε αρκετές περιπτώσεις. Η σφαιρική αυτή προσέγγιση
είναι απαραίτητη διότι η φτώχεια δεν περιορίζεται μόνο στις υπανάπτυκτες χώρες στην υποσαχάρια
Αφρική ή την Ασία, αλλά και στο 17% του πληθυσμού της ΕΕ.

Πιστεύω ότι η σύνοδος κορυφής του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα σηματοδοτεί μια σημαντική
εξέλιξη, που οδήγησε στην έγκριση ειδικού σχεδίου δράσης για την επίτευξη των αναπτυξιακών
στόχων της Χιλιετίας. Η ΕΕ, από την πλευρά της, πρότεινε μείωση κατά 25% του αριθμού των
ατόμων που ζουν σε καθεστώς φτώχειας έως το 2020 και χορήγηση του 0,7% του ακαθάριστου
εθνικού εισοδήματος σε αναπτυξιακή βοήθεια. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενθαρρύνει,
με την έγκριση της έκθεσης αυτής, την ενεργό ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων και την παροχή
αποτελεσματικής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Θα ήθελα να αναφέρω τη μεγάλη συμβολή της Ρουμανίας στα προγράμματα των Ηνωμένων
Εθνών για την καταπολέμηση της φτώχειας, ύψους 250 εκατ. ευρώ. Επειδή η αναπτυξιακή
βοήθεια πρέπει να είναι αμοιβαία, η χώρα μου θα συνεχίσει να τηρεί τις δεσμεύσεις της. Ωστόσο,
πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερη προσοχή σε ομάδες με υψηλό κίνδυνο φτώχειας,
όπως ο αγροτικός πληθυσμός ή η εθνοτική μειονότητα των Ρομ.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    γραπτώς. – (ES) Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι
η υιοθέτηση διαφόρων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εξάλειψη της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού. Η οικονομική κρίση έχει επιδεινώσει την κατάσταση πολλών Ευρωπαίων.
Η ανεργία έχει αυξηθεί και, υπό τις συνθήκες αυτές, η κατάσταση των πλέον ευπαθών ατόμων,
όπως οι γυναίκες, τα παιδιά, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι, έχει καταστεί πιο επισφαλής. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το δε ελάχιστο
εισόδημα αποτελεί καλό εργαλείο για τη διασφάλιση ότι τα άτομα που το χρειάζονται μπορούν
να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Ο απώτερος στόχος, ωστόσο, είναι η πλήρης ένταξη στην αγορά
εργασίας, γεγονός το οποίο επιτρέπει την πραγματική κοινωνική συνοχή. Από την άποψη αυτή,
ελπίζω ότι θα είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη συνοδεύεται από
την κοινωνική ανάπτυξη και, ειδικότερα, να επηρεάσουμε την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.
Ελπίζω επίσης ότι θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη
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2020» για μείωση κατά 20 εκατομμύρια του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από τη
φτώχεια.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς.  –  (LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι,
παρ’ όλες τις δηλώσεις σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας, ευρωπαίοι πολίτες
εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες φτώχειας, οι κοινωνικές ανισότητες έχουν αυξηθεί και ο
αριθμός των φτωχών εργαζομένων αυξάνεται επίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λάβει πιο
δραστικά μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε επισφαλή εργασία, τους άνεργους,
τις οικογένειες, τους ηλικιωμένους, τις γυναίκες, τις ανύπαντρες μητέρες, τα μειονεκτούντα
παιδιά και τους ασθενείς ή τα άτομα με διαφορετικού βαθμού αναπηρίες. Το ελάχιστο εισόδημα
αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας, βοηθώντας στην έξοδο
των ανθρώπων αυτών από τη φτώχεια και τη διασφάλιση του δικαιώματός τους να ζουν με
αξιοπρέπεια. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι το ελάχιστο εισόδημα θα
επιτύχει τον στόχο του για την καταπολέμηση της φτώχειας μόνο αν τα κράτη μέλη αναλάβουν
συγκεκριμένες δράσεις για την εξασφάλιση ελάχιστου εισοδήματος και την υλοποίηση εθνικών
προγραμμάτων για την καταπολέμηση της φτώχειας. Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη τα
συστήματα ελάχιστου εισοδήματος δεν καλύπτουν το όριο της σχετικής φτώχειας. Ως εκ τούτου,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τις καλές και τις κακές πρακτικές κατά την αξιολόγηση
των εθνικών σχεδίων δράσης. Ως εκ τούτου, το ελάχιστο εισόδημα –το κύριο στοιχείο κοινωνικής
προστασίας– είναι αναμφισβήτητα σημαντικό για τη διασφάλιση της προστασίας των ατόμων
που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας και της ισότητας των ευκαιριών τους στην κοινωνία.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Σχεδόν 300.000 οικογένειες στη Ρουμανία
λαμβάνουν εγγυημένο κατώτατο εισόδημα από το κράτος βάσει νόμου που έχει τεθεί σε ισχύ
ήδη από το 2001 και για το οποίο διατίθεται δημοσιονομική προσαρμογή περίπου 300 εκατ.
ευρώ. Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, οι επιπτώσεις της οποίας είναι ιδιαίτερα
αισθητές στους πολίτες των χωρών που είναι λιγότερο αναπτυγμένες οικονομικά, η σύσταση
που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εισαγωγή σε όλα τα κράτη μέλη συστήματος
ελάχιστου εισοδήματος παρέχει μια προφανή λύση. Αν και κανείς δεν μπορεί να αντιταχθεί στην
ανάγκη ενός τέτοιου συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, αυτό μπορεί προφανώς
να προσφέρεται για κατάχρηση.

Απαιτείται καλός χρονικός προγραμματισμός και πλαίσιο ελέγχου του συστήματος, επειδή
υπάρχει κίνδυνος το εν λόγω σύστημα να ενθαρρύνει ανθρώπους να μην εργάζονται. Ακριβώς
για να διασφαλιστεί ότι δεν συμβαίνει αυτό, συνιστάται όποιος λαμβάνει το εν λόγω εισόδημα
να είναι επίσης σε θέση να παράσχει κάποιες ώρες εργασίας προς όφελος της κοινότητας. Στα
τέλη του 2008, 85 εκατομμύρια άτομα ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας σε ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη στήριξης, ειδικά όταν
μιλάμε για τους νέους ή τους ηλικιωμένους.

Alain Cadec (PPE),    γραπτώς. – (FR) Η οικονομική κρίση έχει επιδεινώσει σε σημαντικό βαθμό
τη φτώχεια. Πάνω από 85.000 άτομα ζουν σήμερα κάτω από το όριο της φτώχειας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της Φτώχειας
και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, χαιρετίζω την πολιτική δέσμευση που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλίσει ισχυρή και αποτελεσματική οικονομική και κοινωνική
συνοχή.

Η έκθεση Figueiredo επισημαίνει ότι η καθιέρωση ελάχιστου εισοδήματος σε εθνικό επίπεδο
αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
Ωστόσο, αντιτίθεμαι στην καθιέρωση ελάχιστου εισοδήματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν δημαγωγικό και εντελώς ακατάλληλο στην τρέχουσα κατάσταση. Τα
διαρθρωτικά ταμεία, επίσης, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ειδικότερα, αποτελεί ισχυρή ευρωπαϊκή επένδυση
με σκοπό να καταστεί η αγορά εργασίας πιο προσιτή σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Πρέπει
να παραμείνει ισχυρό μέσο της πολιτικής συνοχής κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL),    γραπτώς. – Ψήφισα υπέρ της πολύ καλής έκθεση, γιατί
επιμένει στην ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να εξαλείφουν τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισμό, προωθώντας μια δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος και του πλούτου,
εξασφαλίζοντας επαρκές εισόδημα και δίνοντας έτσι πραγματικό περιεχόμενο στο Ευρωπαϊκό
Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Καλεί τα κράτη μέλη «να επανεξετάσουν» τις πολιτικές
για τη διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι για την
καταπολέμηση της φτώχειας απαιτείται η δημιουργία αξιοπρεπών και βιώσιμων θέσεων
απασχόλησης. Κρίνει ότι οι κοινωνικοί στόχοι πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της
στρατηγικής για την έξοδο από την κρίση και ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να
αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις, ως πρώτο βήμα για
τη μείωση της φτώχειας. Θεωρεί ότι τα συστήματα επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος πρέπει να
οριστούν στο 60 % τουλάχιστον του διάμεσου εισοδήματος του οικείου κράτους. Επιπλέον,
υπογραμμίζει τη σημασία ύπαρξης επιδόματος ανεργίας, που να διασφαλίζει αξιοπρεπές επίπεδο
διαβίωσης, αλλά και την ανάγκη μείωσης του χρόνου απουσίας από την εργασία, μέσω –μεταξύ
άλλων– και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των κρατικών υπηρεσιών ευρέσεως εργασίας.
Επίσης υπογραμμίζεται η ανάγκη θέσπισης ασφαλιστικών ρυθμίσεων, προκειμένου να θεμελιωθεί
η διασύνδεση της κατώτατης προβλεπόμενης σύνταξης με το αντίστοιχο όριο της φτώχειας.

Ole Christensen (S&D),    γραπτώς.  –  (DA) Εμείς, οι Δανοί Σοσιαλδημοκράτες στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen και Ole
Christensen), ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τον ρόλο ενός ελάχιστου
εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας
στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να υιοθετήσουν στόχους ως
προς τη φτώχεια και να θεσπίσουν συστήματα ελάχιστου εισοδήματος. Ταυτόχρονα, πιστεύουμε
ότι οι στόχοι αυτοί και τα συστήματα πρέπει να προσαρμόζονται στις συνθήκες των επιμέρους
κρατών μελών. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για την αξιολόγηση της φτώχειας και
θα πρέπει να επαφίεται στο κάθε ένα επιμέρους κράτος μέλος να βρει τον καλύτερο τρόπο ώστε
να γίνει αυτό και να οικοδομηθεί σύστημα ελάχιστου εισοδήματος που θα είναι προσαρμοσμένο
στο εν λόγω κράτος μέλος.

Carlos Coelho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η τρέχουσα οικονομική κρίση είχε τεράστιο αντίκτυπο
στην αύξηση της ανεργίας, στην ανεξέλεγκτη πτώση του βιοτικού επιπέδου και στον κοινωνικό
αποκλεισμό ατόμων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν
φθάσει σε απαράδεκτα επίπεδα: περίπου 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας, τα 19 εκατομμύρια εκ των οποίων είναι παιδιά –ισοδύναμο με σχεδόν δύο στα 10
παιδιά– πολλοί δε άλλοι αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση σε θέσεις
εργασίας, στην εκπαίδευση, τη στέγαση, καθώς και σε κοινωνικές και χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες. Η ανεργία έχει φθάσει επίσης σε πρωτοφανή επίπεδα σε όλα τα κράτη μέλη, με
ευρωπαϊκό μέσο όρο 21,4%, σύμφωνα με τον οποίο ένας στους πέντε νέους είναι άνεργος. Η
κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να βοηθήσουμε
στην επίλυση της τραγωδίας που ζουν οι άνθρωποι αυτοί.

Για τον σκοπό αυτόν, το 2010 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση αυτής
της μάστιγας, με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής δέσμευσης της ΕΕ και τη λήψη μέτρων που
θα έχουν αποφασιστικό αντίκτυπο στην εξάλειψη της φτώχειας. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει
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ελάχιστος μισθός σε κάθε κράτος μέλος, που να συνοδεύεται από στρατηγική για την κοινωνική
επανένταξη και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Lara Comi (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η οικονομική και κοινωνική συνοχή αποτελεί θεμελιώδη
προϋπόθεση για κάθε κοινή πολιτική, στην Ευρώπη όπως και σε μικρότερα πλαίσια. Όπου
υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα, αποκλίνουν και οι στόχοι και είναι αδύνατον να σχεδιαστεί
οτιδήποτε από κοινού. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου όσων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας
αποτελεί προτεραιότητα. Οι δημόσιοι πόροι που τίθενται σε χρήση στο πλαίσιο αυτό αποτελούν,
χωρίς αμφιβολία, μεσοπρόθεσμη επένδυση διότι, αν κατανεμηθούν ορθά, προκαλούν περιπτώσεις
ανάπτυξης που αυτοτροφοδοτούνται. Η μεταβίβαση σταθερών χρηματικών ποσών είναι πάντοτε
αβέβαιη επιχείρηση, εφόσον δεν αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος ενθάρρυνσης.
Δύο περιπτώσεις απαιτούν διαφορετική προσέγγιση. Η πρώτη περίπτωση, που σχετίζεται με την
κοινωνική πρόνοια, αφορά εργαζόμενο που δεν είναι σε θέση να κερδίσει αρκετά για να ζήσει
μια αξιοπρεπή ζωή λόγω σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, ή άλλων συναφών λόγων. Η
δεύτερη περίπτωση, που σχετίζεται με νομικά και οικονομικά ζητήματα, αφορά την ακαμψία της
αγοράς εργασίας, η οποία δεν ισοσταθμίζει επαρκώς παραγωγικότητα και μισθούς, ή δεν επιτρέπει
να εργασθεί κανείς όσο θα ήθελε ή αναλογικά με το πόσα θέλει να κερδίζει για να ζει αξιοπρεπή
ζωή. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, ο δημόσιος τομέας μπορεί και πρέπει να παρέμβει, αφήνοντας
να δημιουργηθεί κίνητρο για σκληρή εργασία στους άλλους – και ποτέ αντίστροφα.

Corina Creţu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Περίπου το ένα πέμπτο του πληθυσμού της ΕΕ ζει
κάτω από το όριο της φτώχειας, με αυξημένα ποσοστά φτώχειας μεταξύ των παιδιών, των νέων
και των ηλικιωμένων. Το ποσοστό των φτωχών εργαζομένων αυξάνεται παράλληλα με την
εξάπλωση των επισφαλών, χαμηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Σε 10 κράτη μέλη, το ποσοστό
της υλικής στέρησης πλήττει τουλάχιστον το ένα τέταρτο του πληθυσμού, με το ποσοστό να
υπερβαίνει το ήμισυ του πληθυσμού στην περίπτωση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Όλοι
αυτοί οι παράγοντες επιδρώντας από κοινού οδηγούν στο να αντιμετωπίζει η ΕΕ πρόβλημα
φτώχειας, το οποίο επιδεινώνεται όχι μόνο από την ύφεση αλλά και από τις αντικοινωνικές
πολιτικές που εφαρμόζουν οι δεξιές κυβερνήσεις. Το ελάχιστο εισόδημα μπορεί να εγγυηθεί
κοινωνική προστασία για μεγάλες ομάδες του πληθυσμού που ζουν σήμερα σε συνθήκες φτώχειας.
Αυτό το ελάχιστο εισόδημα έχει απολύτως κεφαλαιώδη ρόλο να διαδραματίσει στην πρόληψη
τραγικών καταστάσεων που προκαλούνται από τη φτώχεια και στην ανάσχεση του κοινωνικού
αποκλεισμού. Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φτώχειας, υπάρχει επίσης ανάγκη να
βελτιωθεί η ποιότητα των θέσεων εργασίας και των μισθών και να καθιερωθεί το δικαίωμα στο
εισόδημα, καθώς και τα μέσα για την καταβολή παροχών κοινωνικής πρόνοιας, συντάξεων και
επιδομάτων. Το 2010 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του
Κοινωνικού Αποκλεισμού, συνεχίζοντας την εκστρατεία για μια ανεκτική κοινωνία, που εγκρίθηκε
από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό μου προσφέρει έναν ακόμη λόγο για να ψηφίσω υπέρ της
εκστρατείας αυτής.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Πιστεύω ότι πρέπει να αναληφθεί δράση
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο για την προστασία των καταναλωτών από τους
καταχρηστικούς όρους για την αποπληρωμή δανείων και πιστωτικών καρτών και για τη θέσπιση
όρων για πρόσβαση σε δάνεια τα οποία θα αποτρέψουν τα νοικοκυριά από την υπερχρέωση και,
κατά συνέπεια, από τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Marielle De Sarnez (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Στην Ευρώπη, 20 κράτη μέλη διαθέτουν
εθνική νομοθεσία η οποία καθορίζει έναν ελάχιστο μισθό, οι δε διαφορές μεταξύ των χωρών
μπορεί να είναι πολύ σημαντικές. Έτσι, ο κατώτατος μισθός στο Λουξεμβούργο είναι περίπου
1.682 ευρώ, ενώ στην Βουλγαρία είναι μόνο 123 ευρώ.
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Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε την έκκλησή του για
ευρωπαϊκό ελάχιστο εισόδημα. Αυτό το ελάχιστο εισόδημα θα μπορούσε να είναι μία από τις
προς εξέταση λύσεις που θα αποτρέψει την ολίσθηση εκατομμυρίων Ευρωπαίων προς τη φτώχεια.
Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εγγύηση ελάχιστου εισοδήματος θα πρέπει
βεβαίως να συνοδεύεται από συνολική κοινωνική στρατηγική που περιλαμβάνει την πρόσβαση
σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η πρόσβαση στη στέγαση, η εκπαίδευση,
η διά βίου μάθηση, και αυτό για όλες τις ηλικίες και κατά τρόπο κατάλληλο για κάθε χώρα.

Οι βουλευτές του ΕΚ τόνισαν ότι ο πραγματικός στόχος των συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος
δεν πρέπει να είναι μόνο η αρωγή αλλά και η στήριξη των δικαιούχων, ώστε να μπορέσουν να
μεταβούν από την κατάσταση του κοινωνικού αποκλεισμού στην επαγγελματική ζωή.

Christine De Veyrac (PPE),    γραπτώς. – (FR) Η υποστήριξή μου για την έκθεση αυτή
υπογραμμίζει τη σημασία της αλληλεγγύης στις ευρωπαϊκές μας κοινωνίες, κυρίως κατά το
Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας.

Ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Γαλλία, διαδραμάτισαν πρωτοποριακό ρόλο με τη δημιουργία
«ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος» 20 χρόνια πριν. Ωστόσο, η εμπειρία μάς έχει διδάξει ότι
το σύστημα αυτό μπορεί να φέρει αντίθετα αποτελέσματα και, για παράδειγμα, να ενθαρρύνει
την απραξία σε ορισμένους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ένωση πρέπει να εξετάσει τη
λήψη μέτρων τα οποία, όπως το γαλλικό «revenu de solidarité active», ή συμπλήρωμα
εισοδήματος, δημιουργούν αίσθημα ευθύνης στους αποδέκτες και τους ενθαρρύνουν να
αναζητήσουν απασχόληση, γεγονός το οποίο αποτελεί το πρώτο πραγματικό στοιχείο κοινωνικής
ένταξης.

Anne Delvaux (PPE),    γραπτώς. – (FR) Ανέκαθεν ζητούσα, και το περιέλαβα ήδη στο
προεκλογικό μου πρόγραμμα για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009, την καθιέρωση ελάχιστου
εισοδήματος ισοδύναμου με το 60% του μέσου εισοδήματος για κάθε πολίτη της Ένωσης.
Σήμερα, ωστόσο, το Σώμα αυτό δυστυχώς καταψήφισε την εν λόγω νομοθετική πρόταση σε
κοινοτικό επίπεδο.

Κατά το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, είμαι πεπεισμένη ότι μια οδηγία
πλαίσιο για το ελάχιστο εισόδημα θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως κείμενο αναφοράς για τις
εθνικές πολιτικές και τη νομοθεσία.

Πιστεύω ότι ήταν ο αποτελεσματικότερος τρόπος ώστε να μειωθεί η φτώχεια και να εξέλθουν
20 εκατομμύρια άνθρωποι από τη φτώχεια μέχρι το 2020. Ως υπενθύμιση, 80 εκατομμύρια
άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην Ευρώπη.

Ioan Enciu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Πιστεύω ότι ο κίνδυνος επιδείνωσης της φτώχειας στην
Ευρώπη πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος δεδομένου ότι μπορεί να έχει εξαιρετικά αρνητικές
διαρθρωτικές επιπτώσεις σε μακροπρόθεσμη βάση, τόσο από κοινωνική όσο και οικονομική
σκοπιά. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι θεωρώ ότι πρέπει να κατοχυρωθεί εύλογο ελάχιστο
εισόδημα προκειμένου να διασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο κοινωνικής προστασίας, ιδίως
για τις πιο ευάλωτες ομάδες ατόμων που έχουν πληγεί σκληρά από τις πολιτικές λιτότητας που
εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. – (PT) Αν και δεν μένω ασυγκίνητος από τις σοβαρές συνέπειες
της τρέχουσας κρίσης για τους πολίτες, δεδομένου ότι δημιουργεί ή επιδεινώνει την κατάσταση
φτώχειας πολλών Ευρωπαίων, δεν συμφωνώ με την κρατικιστική άποψη που αποσκοπεί στην
επίλυση του παρόντος προβλήματος με περισσότερα κοινωνικά οφέλη, όπως στην περίπτωση
ελάχιστου σταθερού εισοδήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Τα περισσότερα κοινωνικά οφέλη απαιτούν περισσότερα χρήματα από το κράτος, και επειδή
αυτό δεν δημιουργεί πλούτο, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αύξηση των φορολογικών εσόδων.
Τούτο σημαίνει περισσότερους φόρους για όλους, καθιστώντας τον καθένα φτωχότερο και
περισσότερο εξαρτημένο από το ίδιο το κράτος που ομοιάζει με βδέλλα.

Η καταπολέμηση της φτώχειας πρέπει να διεξαχθεί με πολιτικές για την απασχόληση και την
οικονομική ανταγωνιστικότητα. Αν στην Πορτογαλία δεν έκλειναν αρκετές εταιρείες εβδομάδα
με την εβδομάδα, δεν θα υπήρχαν και τόσοι πολίτες άνεργοι και να ζουν σε συνθήκες φτώχειας.
Επομένως, πιστεύω ότι η καταπολέμηση της φτώχειας πρέπει να διεξάγεται με την τόνωση της
οικονομίας και της αγοράς και όχι μέσω επιδοτήσεων, οι οποίες θα πρέπει πάντα να
χρηματοδοτούνται από φόρους που, όπως γνωρίζουμε, καταπνίγουν τους φορολογούμενους
και την οικονομία και αποτελούν εμπόδιο στην οικονομική ανταγωνιστικότητα.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Όπως είπα στο Σώμα πριν από έναν χρόνο,
υποστηρίζω τη νέα έννοια της κοινωνικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σε θέση να
διασφαλίσει ότι ο καθένας διαθέτει ένα βασικό βιοτικό επίπεδο. Στην Ευρώπη της κοινωνικής
συνείδησης, της δικαιοσύνης, της εξέλιξης και της συνοχής, είναι επιτακτική ανάγκη να
διασφαλιστούν μέτρα που θα εξαλείψουν και θα ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο κοινωνικού
ντάμπινγκ και την υποβάθμιση των συνθηκών ζωής για τους ανθρώπους της, όταν αυτοί
βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ολέθριες επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Για να
καταστήσουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ενωμένη, πρέπει να διασφαλίσουμε την προστασία
των βασικών δικαιωμάτων για τους ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αντιλαμβάνομαι ότι
απαιτούνται στοιχειώδεις κανόνες στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης
και των κοινωνικών συντάξεων, ακόμη δε και στο επίπεδο των αμοιβών, με τη διασφάλιση
μεγαλύτερης ομοιομορφίας στις συνθήκες εργασίας. Κατά το Ευρωπαϊκό Έτος για την
Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, χαιρετίζω την έκθεση αυτή για
τη συμβολή της στην ενθάρρυνση όλων των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις
τους ως προς την ενεργό ένταξη με την αποκατάσταση των κοινωνικών ανισοτήτων και της
περιθωριοποίησης. Θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να υπάρξει ρεαλιστική ισορροπία και
σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας. Με αυτά τα δεδομένα, ψηφίζω υπέρ της παρούσας
έκθεσης και κατά των προτεινόμενων τροπολογιών.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της υιοθέτησης
από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της έκθεσης αυτής που προτείνει την
καθιέρωση συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, για την οποία
ήμουν υπεύθυνη. Εγκρίθηκε στο Σώμα με 437 ψήφους έναντι 162 και 33 αποχών, και
αναδείχθηκε σε ειδικό μέτρο του Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και
του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

Όπως αναφέρει η παρούσα έκθεση, «η θέσπιση συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος σε όλα τα
κράτη μέλη –που θα αποτελούνται από συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη των ατόμων (παιδιών,
ενηλίκων και ηλικιωμένων) που διαθέτουν ανεπαρκές εισόδημα με οικονομικές παροχές και
διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες– αποτελεί ένα από τα πλέον
αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης της φτώχειας, εγγύησης ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου
και ενθάρρυνσης της κοινωνικής ένταξης».

Το εγκριθέν ψήφισμα υποστηρίζει ότι τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος πρέπει να ορίσουν
τα ελάχιστα εισοδήματα στο 60% τουλάχιστον του διάμεσου εισοδήματος του οικείου κράτους
μέλους. Καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο δράσης που θα αποσκοπεί να συνοδεύει την
υλοποίηση ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για το ελάχιστο εισόδημα στα κράτη μέλη. Εφιστά την
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προσοχή στον αυξανόμενο αριθμό φτωχών εργαζόμενων και την ανάγκη αντιμετώπισης αυτής
της νέας πρόκλησης και τάσσεται υπέρ της δίκαιης ανακατανομής του εισοδήματος.

Bruno Gollnisch (NI),    γραπτώς. – (FR) Σπάνια συναντάται μια τόσο δημαγωγική και μη
ρεαλιστική έκθεση. Δημαγωγική, διότι στόχος της είναι να θεσπιστεί ελάχιστο εισόδημα ίσο με
το 60% τουλάχιστον του μέσου εισοδήματος σε όλα τα κράτη μέλη και για όλους, χωρίς καμία
προϋπόθεση ιθαγένειας. Πρόκειται για το ακαθάριστο μέσο εισόδημα ή το καθαρό μέσο εισόδημα;
Πρόκειται για το μέσο βιοτικό επίπεδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ορίου της
φτώχειας; Στην πατρίδα μου ισοδυναμεί με ενθάρρυνση της επιδοτούμενης αεργίας και με
δημιουργία ισχυρού πόλου έλξης για τη μετανάστευση.

Διότι, σύμφωνα με τον ορισμό που χρησιμοποιείται, το εισόδημα αυτό θα μπορούσε να είναι
υψηλότερο από τον ελάχιστο μισθό, ο οποίος βρίσκεται στο 15% αυτών που κερδίζουν οι
εργαζόμενοι της Γαλλίας· σημείο ρεκόρ μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών. Δεν χρειάζονται
συνδρομή οι Ευρωπαίοι, αλλά πραγματικές θέσεις εργασίας που πληρώνουν αξιοπρεπή μισθό.
Ωστόσο, και αυτό είναι το μη ρεαλιστικό μέρος, η έκθεση σιωπά ως προς τις πραγματικές αιτίες
της φτώχειας: την πίεση επί των μισθών που προκύπτει από τον εξωτερικό ανταγωνισμό χωρών
χαμηλού κόστους όπου ασκείται κοινωνικό ντάμπινγκ και από τον εσωτερικό ανταγωνισμό της
μη ευρωπαϊκής μετανάστευσης, και από την έκρηξη της ανεργίας, των μετεγκαταστάσεων και
του κλεισίματος επιχειρήσεων, που προκαλούνται από την αχαλίνωτη παγκοσμιοποίηση.
Παραβλέπει επίσης την εξαιρετικά ανησυχητική περίπτωση πτώσης του βιοτικού επιπέδου της
μεσαίας τάξης στην Ευρώπη. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση αυτών των
αιτίων.

Louis Grech (S&D),    γραπτώς. – (EN) Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί
μία από τις πλουσιότερες περιοχές του κόσμου, εξακολουθεί να συναντάται υψηλό ποσοστό
ευρωπαίων πολιτών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εισοδηματικής φτώχειας, γεγονός που
περιορίζει την ικανότητά τους να εξασφαλίζουν τα αναγκαία όσον αφορά τη διατροφή, την υγεία,
την ενέργεια και την εκπαίδευση. Η φτώχεια πλήττει 85 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη.
Επιπλέον, μετά την τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική ύφεση, υπάρχει υψηλότερος
κίνδυνος φτώχειας που επηρεάζει κυρίως τα παιδιά, τους νέους και τους ηλικιωμένους και θέτει
πολλά νοικοκυριά σε μεγαλύτερο κίνδυνο, μειώνοντας την πρόσβασή τους σε φάρμακα,
υγειονομική περίθαλψη, σχολεία και απασχόληση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο πλούτος
κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ πλούσιων και φτωχών κρατών μελών, μεταξύ μικρών και μεγάλων
χωρών, καθώς και μεταξύ των πολιτών τους.

Πρέπει να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για διάφορες μελέτες και αναλύσεις σχετικά με τη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, που θα συγκρίνουν τα συστήματα των 27 κρατών μελών
και θα καθορίζουν ποια πολιτική λειτουργεί καλύτερα. Πρέπει να συνεχίσουμε την καταπολέμηση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο με τη
λήψη επείγουσας δράσης και, κυρίως, μέσω της συνεργασίας με αλληλεγγύη, παρά τις διάφορες
φορολογικές ή πολιτικές πιέσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Σήμερα στην Ευρώπη το 17% του πληθυσμού,
που ισοδυναμεί με περίπου 85 εκατομμύρια άτομα, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Πέρα
από τα αριθμητικά αυτά στοιχεία, το πιο ανησυχητικό είναι η ακραία φτώχεια, η οποία και
σημειώνει πρόοδο, ιδιαίτερα κατά την παρούσα περίοδο ύφεσης, και για τον λόγο αυτόν είναι
ζωτικής σημασίας το ελάχιστο εισόδημα.

Καθώς το 2010 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού
Αποκλεισμού, και μετά την Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, εγκρίναμε
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στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα που ζητεί ευρωπαϊκό ελάχιστο εισόδημα ίσο με το
60% του μέσου εισοδήματος σε κάθε κράτος μέλος.

Η έκθεσή μας τονίζει ότι η θέσπιση συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος σε όλα τα κράτη μέλη
αποτελεί ένα από τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης της φτώχειας, εγγύησης ενός
επαρκούς βιοτικού επιπέδου και ενθάρρυνσης της κοινωνικής ένταξης, και χαιρετίζω την έγκριση
του παρόντος ψηφίσματος.

Sylvie Guillaume (S&D),    γραπτώς. – (FR) Υποστήριξα την έκθεση που καλεί τα κράτη μέλη
να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια με τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος κατά το
πρότυπο του RSA («revenu de solidarité active» - συμπλήρωμα εισοδήματος), πρώην RMI
(«revenu minimum d’insertion» - βασικό εγγυημένο εισόδημα), στη Γαλλία. Αυτός ο τύπος
εργαλείου έχει αναγνωριστεί σαφώς ως πολύ χρήσιμος κατά την αντιμετώπιση της εργασιακής
ανασφάλειας.

Το κείμενο προτείνει το είδος αυτό του ελάχιστου εισοδήματος να ανέρχεται στο 60% του μέσου
μισθού για κάθε χώρα και, πάνω απ’ όλα, αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την
ένταξη, με τη μόνιμη επιστροφή στην εργασία και την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, κυρίως
τη στέγαση.

Το κείμενο εγκρίθηκε, όμως, δυστυχώς, οι εναλλακτικές εκδοχές που πρότειναν οι πολιτικές
ομάδες που κλίνουν προς τα αριστερά και ζητούν δεσμευτική οδηγία πλαίσιο για την εφαρμογή
του ελάχιστου εισοδήματος σε ολόκληρη την Ένωση απορρίφθηκαν. Η θέση που λάβαμε υπέρ
των εν λόγω συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος είναι, κατά συνέπεια, ενθαρρυντική, αλλά είναι
πιθανό να μην επαρκεί.

Jarosław Kalinowski (PPE),    γραπτώς.  –  (PL) Τα τρέχοντα δεδομένα καταδεικνύουν ότι
τα επίπεδα φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται. Σε πολλά κράτη μέλη η φτώχεια πλήττει
περισσότερο παιδιά και ηλικιωμένους, η δε αυξανόμενη χρήση βραχυπρόθεσμων συμβάσεων
εργασίας και τα χαμηλά, μη εξασφαλισμένα εισοδήματα ενέχουν τον κίνδυνο επιδείνωσης των
συνθηκών διαβίωσης σε ολόκληρη την κοινωνία. Εάν προστεθεί σε αυτά και η δημογραφική
κρίση που πλήττει ορισμένες χώρες, προκύπτει η συνταγή της εγγυημένης οικονομικής ύφεσης.
Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε αξιοπρεπή ζωή για όλους τους πολίτες.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας να ζουν υπό την απειλή της πείνας,
της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρέπει να εξασφαλίσουμε στις μελλοντικές γενιές
αξιοπρεπή επίπεδα μισθών, σταθερότητα σταδιοδρομίας, πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και
κοινωνική ένταξη για όλη τους τη ζωή – από την πιο νεαρή ηλικία μέχρι τη συνταξιοδότηση.

Alan Kelly (S&D),    γραπτώς. – (EN) Υπάρχουν κατ’ εκτίμηση 85 εκατομμύρια άνθρωποι σε
ολόκληρη την ΕΕ που υποφέρουν ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει
ό,τι είναι δυνατόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Είναι ζωτικής
σημασίας να θεσπιστούν διαδικασίες όπως η παρούσα που θα συμβάλουν στη μείωση του αριθμού
των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη
του στόχου της ΕΕ 2020 για εξάλειψη του κινδύνου για 20 εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών.

Petru Constantin Luhan (PPE),    γραπτώς. – (RO) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική
κρίση επιδείνωσε την κατάσταση της αγοράς εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μόλις πρόσφατα χάθηκαν 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας περίπου, γεγονός το οποίο προκάλεσε
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στα κράτη μέλη. Υποστηρίζω σθεναρά την έκθεση αυτή διότι
πιστεύω ότι πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα για την επανένταξη των πληγέντων στην αγορά
εργασίας, καθώς και για την εγγύηση ελάχιστου εισοδήματος που θα είναι σε θέση να διασφαλίζει
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και ζωή αντάξια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πιστεύω ότι πρέπει
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να αναπτύξουμε σχετικούς δείκτες που θα μας δώσουν τη δυνατότητα θέσπισης συστημάτων
ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη τα οποία θα διασφαλίζουν επαρκές βιοτικό επίπεδο, θα
προάγουν την κοινωνική ένταξη και θα προωθούν την κοινωνική και οικονομική συνοχή σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    γραπτώς.  –  (PL) Ένα αποτελεσματικό εργαλείο
για την καταπολέμηση της φτώχειας είναι η εξασφάλιση στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ελάχιστου εισοδήματος, το οποίο περιλαμβάνει μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Το ελάχιστο
εισόδημα πρέπει να αποτελεί οικουμενικό δικαίωμα και να μην εξαρτάται από τις εισφορές που
καταβλήθηκαν.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις κοινωνικές ομάδες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και περιλαμβάνουν, κυρίως, τα άτομα με αναπηρία, τις
πολυμελείς και μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και τους ηλικιωμένους.
Η ανάλυση της εμπειρίας αρκετών κρατών μελών μάς δείχνει πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει
το ελάχιστο εισόδημα στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και
αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα την έκθεση της κ. Figueiredo.

Clemente Mastella (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Στις μέρες μας, είναι σημαντικό να
συμπεριληφθούν η πρόληψη και η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ που αποσκοπούν στην κατοχύρωση του σεβασμού των θεμελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καθολικής πρόσβασης σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες και του
δικαιώματος στην υγεία, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Όλα αυτά απαιτούν κοινωνική βιωσιμότητα των μακροοικονομικών πολιτικών, γεγονός το οποίο
συνεπάγεται αλλαγή των νομισματικών προτεραιοτήτων και πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς επίσης και όλων των πολιτικών
ανταγωνισμού, των πολιτικών της εσωτερικής αγοράς, και των δημοσιονομικών και φορολογικών
πολιτικών. Η παρούσα έκθεση χρησιμοποιεί τον όρο «ελάχιστο εισόδημα», που αποτελεί
αμφιλεγόμενο όρο ο οποίος νοείται ως μέσο που καθιστά δυνατή τη συμβολή για τη μετάβαση
των δικαιούχων από καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού στην ενεργό ζωή· τονίζει επίσης τη
σημασία ευρύτερων πολιτικών οι οποίες λαμβάνουν υπόψη και άλλες ανάγκες: υγειονομική
περίθαλψη, εκπαίδευση, κατάρτιση, κοινωνικές υπηρεσίες και στέγαση.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής επειδή υποστηρίζω την ιδέα της ανάγκης ευρωπαϊκής στρατηγικής
συντονισμού. Πιστεύω, ωστόσο, ότι το ελάχιστο εισόδημα αποτελεί ευθύνη των επιμέρους κρατών
μελών με βάση την αρχή της επικουρικότητας. Είναι δύσκολο να καθοριστεί ελάχιστο όριο στα
διάφορα κράτη μέλη όταν υφίστανται μεγάλες διαφορές μεταξύ μισθών και του κόστους ζωής
εν γένει.

Barbara Matera (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Το περιεχόμενο της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι
διατάξεις της στρατηγικής ΕΕ 2020 και οι αρχές που περιλαμβάνονται στους αναπτυξιακούς
στόχους της Χιλιετίας δεν φαίνονται να αντικατοπτρίζονται, ούτε καν όσον αφορά μελλοντικές
προοπτικές, στην ανησυχητική πραγματικότητα, η οποία συνίσταται στο ότι πολλοί άνθρωποι
ζουν, ακόμα και σήμερα, σε καθεστώς φτώχειας. Μόνο στην Ευρώπη, περίπου 80 εκατομμύρια
πολίτες ζουν σε συνθήκες φτώχειας, 19 εκατομμύρια εκ των οποίων είναι παιδιά. Οι φιλόδοξες
πολιτικές που έχει υιοθετήσει η διεθνής κοινότητα για την εξάλειψη της φτώχειας αποδεικνύονται
συχνότατα αναποτελεσματικές και δύσκολες στην εφαρμογή, ή περιορίζονται μόνο σε μέτρα
κοινωνικής πρόνοιας.

Οι στόχοι πρέπει αντίθετα να επιτευχθούν με την εξέταση περισσότερο διαρθρωτικής προσέγγισης,
η οποία θα αξιολογεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που συντονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο
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και έχουν αντίκτυπο στο εισόδημα, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την υγειονομική περίθαλψη,
με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης που έπληξε εκείνους
που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο στην αγορά εργασίας, δηλαδή τις γυναίκες, τις
ηλικιωμένες γυναίκες ειδικότερα, και τους νέους. Πιστεύω ότι η αποτίμηση των ευρωπαϊκών
πρωτοβουλιών με στόχο τη θέσπιση ελάχιστου εισοδήματος ενδέχεται να αντιπροσωπεύει έναν
από τους τρόπους για την καταπολέμηση της φτώχειας, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η αρχή
της επικουρικότητας.

Marisa Matias (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η εφαρμογή του ελάχιστου εισοδήματος σε
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί καίριο μέτρο για την καταπολέμηση της
φτώχειας. Ως εκ τούτου, ψηφίζω υπέρ αυτής της σημαντικής έκθεσης.

Το ελάχιστο εισόδημα υπολογίζεται, ωστόσο, για κάθε χώρα ξεχωριστά, και ως εκ τούτου δεν
συμβάλλει στην κοινωνική σύγκλιση εντός της Ευρώπης. Οι εθνικές ανισότητες διατηρούνται
στην κρίση που βιώνουμε σήμερα. Απαιτούνται συνεπώς περισσότερες οριζόντιες κοινωνικές
πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η δικαιότερη κατανομή του
πλούτου. Πρόκειται για σημαντικό μέρος του ρόλου της ΕΕ.

Erminia Mazzoni (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση διακήρυττε ανέκαθεν την
«κοινωνική ένταξη» ως μία από τις ιδρυτικές αρχές της. Είναι δύσκολο να καταπολεμηθούν οι
πολλές καταστάσεις που οδηγούν σε περιθωριοποίηση, απομάκρυνση και εγκατάλειψη. Μεταξύ
αυτών, η φτώχεια πρέπει να εμφανίζεται σίγουρα ψηλά στον κατάλογο. Σε αντίθεση με αιτίες
όπως η ασθένεια, η αντικοινωνική συμπεριφορά, η φυλή ή το φύλο, αποτελεί μια κατάσταση για
την οποία οι πολιτισμένες χώρες θα πρέπει να οργανώνουν τακτικά προληπτικά μέτρα.

Το ελάχιστο εισόδημα για τους πολίτες αποτελεί θεραπεία, όχι λύση. Στο ψήφισμα, υποστηρίζω
την έκκληση της Επιτροπής να συμπεριληφθούν δράσεις των κρατών μελών μέσα στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού συντονισμού και να διασφαλιστεί ότι το ελάχιστο εισόδημα συνοδεύεται από
ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και
τη στέγαση. Προσθέτω και την προσωπική μου έκκληση προς την Επιτροπή, με άλλα λόγια να
δοθεί προτεραιότητα στις δράσεις για την υποστήριξη της ένταξης με στόχο την πρόληψη εντός
της «Πλατφόρμας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού».

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να μένουν απαθή σε
καταστάσεις ακραίας φτώχειας, πρέπει δε να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν αφήνεται απλώς στη
μοίρα του σε καταστάσεις που είναι συχνά άκρως εξευτελιστικές. Σε αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο έκτακτης και κατ’ εξαίρεση βοήθειας.

Παρ’ όλα αυτά, εμπειρίες όπως της Πορτογαλίας, με τη χορήγηση ελάχιστου εισοδήματος χωρίς
πραγματικά αποτελεσματική παρακολούθηση, αλλά με έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων να είναι
εγγεγραμμένοι ως δικαιούχοι που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να εργάζονται, ούτε όμως
εργάζονται ούτε προσπαθούν να εργαστούν, αποτελούν διαστροφή της προσέγγισης που πρέπει
να εξεταστεί. Απείχα συνεπώς λόγω του γεγονότος ότι οι πτυχές της κατάλληλης παρακολούθησης
του συστήματος που περιέγραψα το θέτουν υπό αμφισβήτηση, τόσο από οικονομική όσο και
από ηθική άποψη.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να μένουν απαθή σε
καταστάσεις ακραίας φτώχειας, πρέπει δε να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν αφήνεται απλώς στη
μοίρα του σε καταστάσεις που είναι συχνά άκρως εξευτελιστικές. Σε αυτές τις περιπτώσεις και
μόνο πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο έκτακτης και κατ’ εξαίρεση βοήθειας.

Παρ’ όλα αυτά, εμπειρίες όπως της Πορτογαλίας, με τη χορήγηση ελάχιστου εισοδήματος χωρίς
καμία πραγματικά αποτελεσματική παρακολούθηση, αλλά με έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων
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να είναι εγγεγραμμένοι ως δικαιούχοι της παροχής που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να
εργάζονται, ούτε όμως εργάζονται ούτε προσπαθούν να εργαστούν, αποτελούν διαστροφή της
λογικής που πρέπει να εξεταστεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απείχα: λόγω του γεγονότος
ότι οι περιγραφείσες πτυχές της κατάλληλης παρακολούθησης του συστήματος το θέτουν υπό
αμφισβήτηση, τόσο από οικονομική όσο και από ηθική άποψη.

Willy Meyer (GUE/NGL),    γραπτώς.  –  (ES) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με τον ρόλο ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της
φτώχειας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη διότι συμφωνώ με τα
περισσότερα από τα αιτήματα και τις απόψεις που περιέχει· για παράδειγμα, το γεγονός ότι τα
κράτη μέλη, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσουν «συγκεκριμένα μέτρα τα οποία
να εξαλείφουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό» και ότι «για την καταπολέμηση της
φτώχειας απαιτείται η δημιουργία αξιοπρεπών και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, για τις
μειονεκτούσες στην αγορά εργασίας κοινωνικές κατηγορίες». Στο σημείο αυτό, θεωρώ ότι η
υποστήριξη της θέσπισης ελάχιστου ορίου εισοδήματος σε όλα τα κράτη μέλη έχει μεγάλη αξία,
έτσι ώστε ο καθένας, είτε απασχολείται είτε όχι, να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια. Στήριξα το
ψήφισμα αυτό διότι, εν γένει, απαιτεί μεγαλύτερη κοινωνική παρέμβαση για την καταπολέμηση
της φτώχειας που υφίστανται εκατομμύρια πολίτες. Για τον σκοπό αυτόν, απαιτεί τα κράτη μέλη
και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να θεσπίσουν συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση της
επανένταξης στην αγορά εργασίας, την οποία αξίζουν όσοι ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Siiri Oviir (ALDE),    γραπτώς. – (ET) Ως γυναίκα βουλευτής, με ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός
ότι στην παρούσα οικονομική κρίση οι γυναίκες στην ΕΕ απειλούνται από ακραία φτώχεια πολύ
περισσότερο από τους άνδρες. Αν εξετάσουμε τα στοιχεία της Eurostat, το 27% των γυναικών
σήμερα, προτού λάβουν το επίδομα κοινωνικής ασφάλειας, διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Στην
ευρωπαϊκή κοινωνία, η εμμένουσα τάση προς την εκθήλυνση της φτώχειας καταδεικνύει ότι το
ισχύον πλαίσιο των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και τα διάφορα μέτρα κοινωνικών και
οικονομικών πολιτικών, καθώς και πολιτικών απασχόλησης που υιοθετούνται στην ΕΕ δεν έχουν
σχεδιαστεί για τις ανάγκες των γυναικών ή την εξάλειψη των υφιστάμενων διαφορών όσον αφορά
την απασχόληση των γυναικών. Συνεπώς υποστηρίζω την εισηγήτρια η οποία αναφέρει ότι η
φτώχεια των γυναικών και ο κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη απαιτούν συγκεκριμένες,
ποικίλες και με βάση το φύλο πολιτικές λύσεις, και ως εκ τούτου υποστήριξα επίσης την ανακίνηση
του ζητήματος αυτού με την ψήφο μου.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Figueiredo. Η
εργασία αποτελεί τη μεγαλύτερη προτεραιότητα για τον πληθυσμό. Η αλληλεγγύη επί της οποίας
εδράζεται το ευρωπαϊκό μοντέλο κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και ο συντονισμός των
εθνικών απαντήσεων είναι ζωτικής σημασίας. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από
μεμονωμένα κράτη θα είναι αναποτελεσματικές αν δεν διαθέτουμε συντονισμένη δράση σε επίπεδο
ΕΕ. Είναι συνεπώς σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλά με ενιαία και ισχυρή φωνή και να
διαθέτει κοινό όραμα, επιτρέποντας στη συνέχεια στα μεμονωμένα κράτη την επιλογή της
συγκεκριμένης εφαρμογής των μέτρων, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Στην
κοινωνική οικονομία της αγοράς που κατοχυρώνεται και προωθείται από τη συνθήκη, οι δημόσιες
αρχές πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα διευθέτησης με στόχο την επιτάχυνση και διευκόλυνση της
επίτευξης ισορροπίας, προκειμένου να προληφθούν δυσκολίες για τους πολίτες ή τουλάχιστον
να ελαχιστοποιηθούν. Χρειαζόμαστε κοινωνικές πολιτικές για την προστασία των οικογενειών
που να περιορίζουν τις ανισότητες και τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις της κρίσης. Πρέπει να
βελτιώσουμε τα συστήματα κοινωνικής προστασίας με την εφαρμογή μακροπρόθεσμων πολιτικών,
όσον αφορά την απασχόληση δε, με την παροχή μεγαλύτερης σταθερότητας στην απασχόληση
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αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις για τους εθνικούς μας
προϋπολογισμούς.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE),    γραπτώς. – Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος
–τροπολογία 3– (άρθρο 157, παράγρ. 4 του Κανονισμού) για την αντικατάσταση της μη
νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A7-0233/2010 σχετικά με τον ρόλο ενός ελάχιστου
εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας
στην Ευρώπη. Η πρόβλεψη αυτή άλλωστε, ιδίως στην παρούσα περίοδο οικονομικής κρίσης,
δεν είναι αντίθετη με την αρχή της οικονομίας της κοινωνικής αγοράς (social market economy),
αρχή την οποία ακράδαντα συμμερίζομαι.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η φτώχεια αποτελεί μεγάλο κοινωνικό
πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο και, δυστυχώς, η ΕΕ δεν είναι άτρωτη. Επιπλέον, η ήδη
παρατεταμένη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που βιώνουμε έχει επιδεινώσει τη φτώχεια
των ανθρώπων εντός της Ευρώπης, δημιουργώντας ένα νέο κύμα φτωχών σε ορισμένες χώρες
όπως η Πορτογαλία, και επηρεάζοντας ακόμη και αυτό που συνήθως αναφέρεται ως μεσαία
τάξη.

Η χορήγηση ελάχιστου εισοδήματος αποτελεί σπουδαίο κοινωνικό μέτρο με σημαντικό αντίκτυπο
σε οικονομικό επίπεδο, πολλοί το θεωρούν ηθική υποχρέωση. Το κρίσιμο θέμα είναι το ελάχιστο
αυτό εισόδημα να ρυθμίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί ως μοχλός για τη μετάβαση
των ανθρώπων από τη φτώχεια προς ένα αποδεκτό βιοτικό επίπεδο, ποτέ όμως να μην μπορεί να
αποτελέσει κίνητρο ώστε οι άνθρωποι να δρουν παθητικά σε μια δύσκολη κατάσταση, δηλαδή
με το να τους ελλείπει δυνητικά κάθε ενδιαφέρον για αναζήτηση εργασίας.

Rovana Plumb (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η φτώχεια αποτελεί μια πραγματικότητα που
επηρεάζει ανθρώπους το εισόδημα των οποίων είναι ανεπαρκές ώστε να τους προσφέρει αποδεκτή
διαβίωση, με τον αριθμό των ανθρώπων στην κατάσταση αυτή να αυξάνεται λόγω της τρέχουσας
κρίσης. Το 2008, το 17% του πληθυσμού της ΕΕ (περίπου 85 εκατομμύρια άτομα) ήταν
εκτεθειμένο στην απειλή της φτώχειας. Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ήταν μεγαλύτερο για τα
παιδιά και τους νέους ηλικίας μέχρι 17 ετών απ’ ό,τι για το σύνολο του πληθυσμού, φθάνοντας
το 20% στην ΕΕ των 27, με το υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται στη Ρουμανία (33%). Το
ποσοστό κινδύνου φτώχειας των εργαζομένων ήταν 8% κατά μέσο όρο στην ΕΕ των 27, με το
υψηλότερο ποσοστό και πάλι στη Ρουμανία (17%).

Ψήφισα υπέρ της ανάγκης υιοθέτησης ενός συστήματος για τον υπολογισμό του ελάχιστου
εισοδήματος (ισοδύναμου με το 60% τουλάχιστον του διάμεσου εισοδήματος στο οικείο κράτος
μέλος) σε κάθε κράτος μέλος, το οποίο αποτελείται από συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη των
ατόμων που διαθέτουν ανεπαρκές εισόδημα με οικονομικές παροχές και διευκόλυνση της
πρόσβασής τους στις υπηρεσίες. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να αποτελεί έναν από τους
αποτελεσματικότερους τρόπους για την καταπολέμηση της φτώχειας, την κατοχύρωση
ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης.

Frédérique Ries (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Η έξοδος 20 εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών
από τη φτώχεια μέχρι το 2020 είναι ο φιλόδοξος στόχος που έθεσε η στρατηγική ΕΕ 2020,
στόχος που θα μπορούσε κάλλιστα να παραμείνει ευσεβής πόθος εάν η Ευρώπη δεν καταφέρει
να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πτώση του βιοτικού επιπέδου που πλήττει σήμερα περισσότερα
από 80 εκατομμύρια πολίτες.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η καθιέρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός ελάχιστου εισοδήματος
διαβίωσης ή η επέκτασή του σε όλα τα κράτη μέλη είναι σημαντική. Σχεδιασμένο ώστε να είναι
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το «τελευταίο δίχτυ ασφαλείας», το ελάχιστο εισόδημα διαδραματίζει ήδη ρόλο στην
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Πρέπει τώρα να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά του, έχοντας συγχρόνως τρία βασικά θέματα
κατά νου: πρέπει να διατηρήσουμε τη διαφορά μεταξύ του ελάχιστου εισοδήματος και του
ελάχιστου εγγυημένου μισθού, επειδή η εργασία πρέπει να παραμείνει ελκυστική, η δε απασχόληση
εξακολουθεί να αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να μην πληγεί κανείς από τη φτώχεια· πρέπει
το ελάχιστο εισόδημα να καταστεί μέρος μιας συντονισμένης και ολοκληρωμένης πολιτικής για
τη βοήθεια των ευάλωτων ατόμων (πρόσβαση στη στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, φροντίδα
παιδιών και κατ’ οίκον φροντίδα)· και πρέπει να διαγράψουμε τον τίτλο Ι σχετικά με την
ενσωμάτωση των στόχων που του έχουν ανατεθεί, και να αξιοποιήσουμε το ελάχιστο εισόδημα
ως μέσο ώστε να βοηθήσουμε οικονομικά, σε μια δεδομένη στιγμή, ένα πρόσωπο ή μια οικογένεια
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Robert Rochefort (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Ογδόντα πέντε εκατομμύρια άνθρωποι
απειλούνται από τη φτώχεια στην Ευρώπη. Η οικονομική κρίση που διερχόμαστε καθιστά τους
νέους (εκ των οποίων ένας στους πέντε είναι άνεργος), τις γυναίκες και τις μονογονεϊκές
οικογένειες ακόμη πιο ευάλωτες. Οι επισφαλείς συνθήκες για τους εργαζόμενους αυξάνονται
επίσης: ο αριθμός εκείνων που πλήττονται από τη φτώχεια είναι σήμερα 19 εκατομμύρια. Ενώ
το 2010 ανακηρύχθηκε «Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του
Κοινωνικού Αποκλεισμού», πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για τη γνώμη των πολιτών
της ΕΕ κατέδειξε ότι το 74% εξ αυτών αναμένουν από την ΕΕ να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
στον τομέα αυτόν. Ας τους ακούσουμε και ας δράσουμε. Υποστήριξα το ψήφισμα σχετικά με
τον ρόλο ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση
μιας ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη. Δυστυχώς, τα 27 κράτη μέλη δεν διαθέτουν όλα εθνικό
ελάχιστο εισόδημα. Κατά συνέπεια, υποστήριξα την πρόσκληση προς την Επιτροπή να
χρησιμοποιήσει το δικαίωμα πρωτοβουλίας της προκειμένου να προτείνει οδηγία πλαίσιο για
τη θέσπιση της αρχής του κατάλληλου ελάχιστου εισοδήματος στην Ευρώπη βάσει κοινών
κριτηρίων, αν και η πρόσκληση αυτή δυστυχώς απορρίφθηκε.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (FR) Με την πρότασή μας για οδηγία
πλαίσιο σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα, το Κοινοβούλιο είχε σήμερα την ευκαιρία να
εξασφαλίσει στην Ευρώπη ένα σημαντικό εργαλείο για την πραγματική καταπολέμηση της
φτώχειας και να προσφέρει σε κάθε νέο άνθρωπο, κάθε ενήλικα και κάθε ηλικιωμένο, το δικαίωμα
σε ένα εισόδημα αρκετά υψηλό ώστε να εξέλθει από τη φτώχεια και να μπορέσει να ζήσει επιτέλους
με αξιοπρέπεια. Χρειάστηκε πολιτική τόλμη και θάρρος ώστε να τεθεί τέρμα στο εξωφρενικό
σκάνδαλο της μακροχρόνιας φτώχειας.

Ωστόσο, λόγω της δειλίας και της πολιτικής ασυνέπειάς της, η ευρωπαϊκή δεξιά θα φέρει τη
βαριά ευθύνη της αποτυχίας της στρατηγικής ΕΕ 2020 και θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη
απογοήτευση στους συμπολίτες μας και σε όλες εκείνες τις οργανώσεις που μάχονται ημέρα με
την ημέρα για χάρη των πλέον ευάλωτων.

Oreste Rossi (EFD),    γραπτώς.  –  (IT) Σε μια σύγχρονη κοινωνία που αποτελείται από
έντιμους και ενεργούς πολίτες, θα ήταν εξαιρετικό να εισαχθεί ελάχιστο εισόδημα για όσους
έτυχε να είναι άνεργοι. Στην ουσία όμως, η εγγύηση εισοδήματος σε όσους δεν εργάζονται οδηγεί
σε στρέβλωση του κόσμου της εργασίας. Πολλοί άνθρωποι, πράγματι, θα προτιμούσαν να μην
αναζητούν θέσεις εργασίας, συμπληρώνοντας το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημά τους με αδήλωτη
εργασία ή στροφή προς μικροεγκλήματα.

Οι αρνητικές αυτές καταστάσεις είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν τις ομάδες του πληθυσμού που
είναι λιγότερο καλά προετοιμασμένες για επιβίωση, ιδιαίτερα οικογένειες εκτός ΕΕ οι οποίες
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συχνά πρέπει να τα καταφέρουν μοιραζόμενες μικρούς και κατά συνέπεια χαμηλού κόστους
χώρους διαμονής η μία με την άλλη. Η εγγύηση ευημερίας ευρείας κλίμακας θα οδηγήσει σαφώς
τους φτωχότερους λαούς του κόσμου να προσπαθήσουν να ζήσουν στην Ευρώπη, διότι αν και
πολύ λίγα θα ήταν εγγυημένα για αυτούς, θα ήταν σίγουρα καλύτερα από το τίποτα. Είμαι
απολύτως αντίθετος με την έκθεση για τους λόγους αυτούς.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    γραπτώς.  –  (PL) Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός
αποτελούν εκδήλωση έλλειψης σεβασμού προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η καταπολέμηση
του φαινομένου αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατοχυρώνεται στους
αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας. Τι μπορούμε να κάνουμε, και ποια καθήκοντα πρέπει να
αναλάβουμε από την άποψη αυτή; Οι σημαντικότεροι παράγοντες είναι η εκπαίδευση και η
διασφάλιση συνθηκών ανάπτυξης, δεδομένου ότι αποτελούν λύσεις που θα διδάξουν στους
ανθρώπους πώς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της φτώχειας οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας τις
δικές τους δυνατότητες, με την υποστήριξη συστημικών λύσεων. Με άλλα λόγια, πρέπει να τους
προσφέρουμε την τεχνογνωσία που χρειάζονται.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι σημαντικό να στηρίξουμε τη δημιουργία υποδομών, ιδίως
παρέχοντας στους ανθρώπους πρόσβαση σε καθαρό νερό. Η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να
συνδέεται με τη δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη εμπορίου. Η διευκόλυνση της ανάπτυξης
και νέων θέσεων εργασίας αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την καταπολέμηση της φτώχειας σε
διάφορες περιοχές του κόσμου, πλούσιες όσο και φτωχές. Η φτώχεια δεν είναι δυνατόν να
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο μέσω διοικητικών ρυθμίσεων, ακόμη και εκείνων που θέτουν
ελάχιστα εισοδήματα.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT)  Η οικονομική κρίση επιδεινώνει τις κοινωνικές
ανισότητες στην ΕΕ. Στο τέλος του 2008, σχεδόν το 17% του ευρωπαϊκού πληθυσμού –δηλαδή
85 εκατομμύρια άνθρωποι– ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι επιπτώσεις της κρίσης,
η αύξηση δηλαδή της ανεργίας και οι λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης, αφήνουν πολλούς
ανθρώπους σε δύσκολη κατάσταση. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να συμμετάσχει στην προώθηση
μιας πιο ανεκτικής κοινωνίας με τη χρήση μέτρων για την εξάλειψη της φτώχειας. Το 2010 είναι
το «Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού»,
και ένας από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η μείωση του αριθμού των
ατόμων που απειλούνται από φτώχεια κατά 20 εκατομμύρια. Η αλήθεια είναι ότι το επίπεδο της
φτώχειας δεν επηρεάζει απλώς την κοινωνική συνοχή, αλλά και την οικονομία.

Ως εκ τούτου, και λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για συμμετοχή στην
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, πιστεύω ότι το σύστημα ελάχιστου
εισοδήματος με βάση το 60% του διάμεσου εισοδήματος στο οικείο κράτος μέλος αποτελεί
σημαντική συμβολή για την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Ψήφισα υπέρ για τους παραπάνω
λόγους, αλλά και επειδή πιστεύω ότι η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη συγκεκριμένης δράσης
προς την κατεύθυνση αποτελεσματικότερης κοινωνικής και οικονομικής συνοχής που σέβεται
την επικουρικότητα.

Thomas Ulmer (PPE),    γραπτώς. – (DE) Καταψήφισα την έκθεση αυτή επειδή διαστρεβλώνει
πλήρως το νόημα της δημοσιονομικής εξυγίανσης από τα κράτη μέλη και περιέχει τα συνήθη
περίτεχνα κομμουνιστικά φληναφήματα περί διακρατικών μεταβιβάσεων. Επιπλέον, σημειώνεται
σαφέστατη παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας στον κοινωνικό τομέα. Στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας, οι κοινωνικές παροχές και το εγγυημένο από το κράτος εισόδημα
μέσω των επιδομάτων μακροχρόνιας ανεργίας Hartz IV είναι ήδη τόσο υψηλά που δεν αξίζει η
απασχόληση σε κατώτερου επιπέδου θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται να υπάρχει
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υποχρεωτική ελάχιστη διαφορά μεταξύ κοινωνικών παροχών και εισοδήματος. Προϋπόθεση για
την κάθε είδους ευημερία παραμένει, όπως πάντα, η υγιής οικονομική ανάπτυξη.

Viktor Uspaskich (ALDE),    γραπτώς.  –  (LT) Κυρίες και κύριοι, παρ’ όλες τις δηλώσεις για
τη μείωση της φτώχειας, η κοινωνική ανισότητα έχει αυξηθεί – περίπου 85 εκατομμύρια κάτοικοι
της ΕΕ απειλούνται από τη φτώχεια. Αυτό αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για τη Λιθουανία,
δεδομένου ότι το 20% του πληθυσμού μας απειλείται από τη φτώχεια. Χρειαζόμαστε ισχυρή
πολιτική για την απασχόληση που θα τονώσει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και θα παρεμποδίσει τις μακροοικονομικές
ανισορροπίες και θα εγγυηθεί την κοινωνική ένταξη.

Αυτό, ωστόσο, δεν επαρκεί για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η απασχόληση και μόνο δεν
προσφέρει προστασία από τη φτώχεια. Η αύξηση της επισφαλούς απασχόλησης και των χαμηλών
μισθών σημαίνει ότι το ποσοστό των εργαζομένων που απειλούνται από τη φτώχεια αυξάνεται.

Σύμφωνα με εκθέσεις της ΕΕ, τα εισοδήματα άνω του 20% των εργαζομένων πλήρους
απασχόλησης στη Λιθουανία είναι μικρότερα από το 60% των μέσων εισοδημάτων, ενώ ο μέσος
όρος της ΕΕ είναι 14%. Η αύξηση του ελάχιστου μηνιαίου μισθού θα συμβάλει στη μείωση της
φτώχειας, δεν θα εγγυηθεί όμως μια κοινωνία χωρίς απομόνωση. Κυρίως νέοι εγκαταλείπουν τη
Λιθουανία, όχι μόνο λόγω έλλειψης χρημάτων και εργασίας (το περασμένο έτος, η ανεργία των
νέων στη Λιθουανία έφθασε σχεδόν το 30%), αλλά και επειδή αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι
και ανίσχυροι έναντι των αποφάσεων που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή. Αυτό
πρέπει να αλλάξει.

Derek Vaughan (S&D),    γραπτώς. – (EN) Παρά τις προσπάθειες ανά τον κόσμο και τις
δεσμεύσεις πολλών διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων της ΕΕ, η καταπολέμηση της φτώχειας
κάθε άλλο παρά επιτυχής είναι. Το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας στην
Ευρώπη αυξήθηκε από 16% σε 17% μεταξύ 2005 και 2008. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, υπάρχει
συναίνεση, μεταξύ τόσο των κυβερνήσεων όσο και των πολιτών, ότι πρέπει να αγωνιστούμε για
την εξάλειψη της φτώχειας. Εξετάζοντας τις δεσμεύσεις της «Ευρώπης 2020», πρέπει και πάλι
να σκεφθούμε ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για την καταπολέμηση της φτώχειας.

Υποστηρίζω την έκθεση Figueiredo η οποία ζητεί την εκ νέου αξιολόγηση των δεσμεύσεων της
ΕΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και τη συμπερίληψη
απαιτητικών αλλά επιτεύξιμων και σαφών στόχων στην ατζέντα της «Ευρώπης 2020».
Επαναλαμβάνω την έκκληση του ευρωπαϊκού λαού να τεθεί τέλος στη φτώχεια και την ανισότητα
μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικών, ολοκληρωμένων και μακρόπνοων στρατηγικών που
καταπολεμούν προληπτικά την παγκόσμια φτώχεια.

Angelika Werthmann (NI),    γραπτώς.  –  (DE) Περίπου 85 εκατομμύρια άνθρωποι στην
ΕΕ αντιμετωπίζουν σήμερα την απειλή της φτώχειας. Περιλαμβάνονται πολλές και διάφορες
ομάδες: παιδιά και νέοι ηλικίας μέχρι 17 ετών διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, γεγονός
το οποίο, σε συγκεκριμένους όρους, σημαίνει ότι ένα στα πέντε παιδιά και νέους αποτελούν
θύματα της φτώχειας. Οι ηλικιωμένοι εκτίθενται, επίσης, σε υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας από
τον γενικό πληθυσμό φθάνοντας, το 2008, περίπου το 19% του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών
και άνω. Ωστόσο, το ποσοστό των εργαζομένων που απειλούνται με τον κίνδυνο της φτώχειας
ήταν 8% κατά μέσο όρο το 2008 – οι λεγόμενοι «φτωχοί εργαζόμενοι». Η έννοια του ελάχιστου
εισοδήματος θα συμβάλει σημαντικά στην κοινωνική ενσωμάτωση των ομάδων που βρίσκονται
σε κίνδυνο. Ωστόσο, κατά την εκπόνηση της οδηγίας, πρέπει να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή
προσοχή στον μέγιστο έλεγχο και την αποφυγή κάθε ενδεχόμενης «εκμετάλλευσης» των εν λόγω
κοινωνικών παροχών. Εάν κοιτάξουμε απλά τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα
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ανεργίας, υπάρχουν 23 εκατομμύρια άνθρωποι που χρειάζεται να λάβουν επίδομα ανεργίας
ώστε να είναι σε θέση να ζήσουν με αξιοπρέπεια.

Έκθεση: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής δεδομένου ότι
υποστηρίζει τη συνέχιση της εργασίας που πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Επιτροπή για τη
Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση η οποία, από τότε που συγκροτήθηκε,
επέτρεψε να συναχθούν συμπεράσματα και να διατυπωθούν συγκεκριμένες συστάσεις για ορισμένα
σημεία. Ωστόσο, εξακολουθούν να χρειάζονται συστηματικότερες προσπάθειες για να υπάρξουν
ανταλλαγές με τα εθνικά κοινοβούλια πάνω στη βάση αυτή, να μετασχηματιστούν οι συστάσεις
σε νομοθετικές προτάσεις και να μετουσιωθούν τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε πρόγραμμα
εργασίας. Ο τερματισμός των εργασιών της εν λόγω ειδικής επιτροπής θα έδινε την εντύπωση
ότι η κρίση έχει ξεπεραστεί, ενώ στην πραγματικότητα η κατάσταση των χρηματοπιστωτικών
αγορών δεν έχει σταθεροποιηθεί και οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του μεγάλου κραχ
δεν είναι ακόμα γνωστές και θα έχουν βάθος και διάρκεια. Όλα τα θέματα που είναι σήμερα
ανοιχτά ή πρόκειται να ανοίξουν, δηλαδή η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και οι νέες οδηγίες, η
οικονομική διακυβέρνηση, οι δημοσιονομικές προοπτικές, η ρύθμιση και εποπτεία, η
μεταρρύθμιση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και η εκπροσώπηση της ΕΕ, πρέπει να ξεκινούν
από τη διαπίστωση της κρίσης του σημερινού μοντέλου. Μεταξύ άλλων, η παράταση της εντολής
θα επέτρεπε ειδικότερα να εξασφαλιστεί μια διεξοδική παρακολούθηση αυτής της πολύπλευρης
ατζέντας, να εμβαθυνθούν η ανάλυση και οι πολιτικές συστάσεις της βάσει ενός προς κατάρτιση
προγράμματος εργασίας και, στη βάση αυτή, να προκύψει μια έκθεση παρακολούθησης για το
δεύτερο εξάμηνο του 2011.

Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL),    γραπτώς. – Καταψηφίζουμε την έκθεση διότι η
επίθεση του κεφαλαίου και των πολιτικών εκπροσώπων του ενάντια στην εργατική Τάξη είναι
ενιαία και δεν σχετίζεται, ούτε με τα δημοσιονομικά ελλείμματα, ούτε με τα υψηλά χρέη. Οι
τοποθετήσεις των κοινοτικών αξιωματούχων αλλά και το ψήφισμα του ΕΚ το επιβεβαιώνουν. Οι
ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις δεν μπορούν να ξεπεραστούν και συνεχώς θα οξύνονται. Η ΕΕ
και το G20 επεξεργάζονται απλά σχέδια για μεγαλύτερη αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος,
για την ιδιοποίηση της λαϊκής περιουσίας από το μεγάλο κεφάλαιο και την αύξηση των κερδών
του, για την αύξηση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης, την συρρίκνωση των ασφαλιστικών
και εργασιακών δικαιωμάτων. Τα μέτρα που ενιαία αποφασίζονται ενισχύουν τα μονοπώλια και
φορτώνουν την καπιταλιστική κρίση στις πλάτες των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα η ΕΕ και η
πλουτοκρατία προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι, προβάλλουν νέα μοντέλα οικονομικής
διακυβέρνησης, πράσινες οικονομίες και υπόσχονται μελλοντικές εξόδους από το τούνελ
προκειμένου να δημιουργήσουν φρούδες ελπίδες και να υφαρπάξουν την κοινωνική συναίνεση.
Οι μεγάλες κινητοποιήσεις στην Ελλάδα, στην Γαλλία, στην Ιταλία και σε άλλες χώρες αποτελούν
τρανή απόδειξη της απόρριψης των επιλογών του μεγάλου κεφαλαίου από τους εργαζόμενους.
Και η απόρριψη αυτή μπορεί –και πρέπει– να αποκτήσει αντιμονοπωλιακό, αντιιμπεριαλιστικό
περιεχόμενο και να μετατραπεί σε αγώνες για την λαϊκή εξουσία.

Liam Aylward (ALDE),    γραπτώς. – (GA)  Η στρατηγική ΕΕ 2020 έχει ιδιαίτερη σημασία
για την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της Ένωσης και
ψήφισα υπέρ των όσων αναφέρει η έκθεση σχετικά με την απόδοση μεγαλύτερης προσοχής σε
πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενέργεια, τον τομέα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και
με θέματα υγείας και εκπαίδευσης κατά τα προσεχή έτη. Συμφωνώ απολύτως ότι τα θέματα
εκπαίδευσης θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της οικονομικής στρατηγικής της Ένωσης
και ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη υποστήριξη σε προγράμματα όπως η «Διά βίου μάθηση»
και τα «Erasmus» και «Leonardo» για εκπαίδευση και κατάρτιση στο εξωτερικό, και ότι πρέπει
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να δοθεί μεγαλύτερη πρόσβαση στους πολίτες της Ευρώπης στα προγράμματα αυτά. Η έρευνα
και ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα, πρέπει δε να παρέχεται
υποστήριξη και ενθάρρυνση σε φοιτητές και ερευνητές όταν προσπαθούν να επωφεληθούν από
τη διασυνοριακή κινητικότητα, ενώ η πρόσβαση στη χρηματοδότηση πρέπει να είναι διαφανής
και απλοποιημένη.

Υποστηρίζω επίσης όσα αναφέρει η έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της ικανότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως προς τη λήψη πιστώσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας που
συνδέεται με τις κρατικές συμβάσεις δημοσίων έργων για τις ΜΜΕ, καθώς και τη θέσπιση
μονοθυριδικής εξυπηρέτησης για την αντιμετώπιση διοικητικών ζητημάτων των εν λόγω εταιρειών.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    γραπτώς. – (ES) Υπήρξαν διάφοροι παράγοντες κατά
την τρέχουσα κρίση: μεταξύ άλλων, η κερδοσκοπική συμπεριφορά των χρηματοπιστωτικών
αγορών και η ανάπτυξη της εσωτερικής ζήτησης κατά τα τελευταία έτη με βάση την καταναλωτική
πίστη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους έχουμε συζητήσει εκτεταμένα στο Κοινοβούλιο,
πρέπει όμως να κοιτάξουμε προς το μέλλον. Το μέλλον αποτελεί τμήμα της συμμόρφωσης με
το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας αυτής. Για να γίνει αυτό, η Ευρώπη πρέπει να ξεπεράσει το
πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού. Πρέπει να ρυθμίσει, να αναδιοργανώσει και να επιβλέψει
τη χρηματοπιστωτική αγορά της Ένωσης, να βελτιώσει τον συντονισμό της και να χρησιμοποιήσει
τη δύναμη αυτή ώστε να διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να υιοθετήσει
μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, να
καθορίσει νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που συμβαδίζει με την ανθρώπινη και κοινωνική
ανάπτυξη και να επικεντρωθεί στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
την ποιότητα, τη βελτίωση της εκπαίδευσης, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και τη γνώση.
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη αποτελεί
μεγάλη ευκαιρία για τον κόσμο.

Mara Bizzotto (EFD),    γραπτώς. – (IT) Ψηφίσαμε μια εξαιρετικά μακροσκελή και σύνθετη
έκθεση, με πολύπλοκο κείμενο και δομή. Υπάρχει ένα ζήτημα, ωστόσο, που δεν είναι αρκετά
πειστικό: δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή στην πραγματική, βαθιά ριζωμένη αιτία που προκάλεσε
την οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνεται στις αιτιολογικές
σκέψεις του κειμένου. Η αιτία δεν ήταν εξαρτημένη, αλλά διαρθρωτική – και όχι μόνο από
οικονομική άποψη. Η χρηματοπιστωτική κρίση προκλήθηκε, κυρίως, από την ψευδαίσθηση που
καλλιεργήθηκε από τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ του κόσμου ότι κατά την τρίτη χιλιετία η
οικονομία και ο πλούτος θα μπορούσαν να βασίζονται περισσότερο στη χρηματοδότηση απ’ ό,τι
στην παραγωγή αγαθών, περισσότερο στην εκπληκτική δημιουργία προϊόντων
χρηματοοικονομικής τεχνικής απ’ ό,τι σε εκείνο που πραγματικά δημιουργείται, παράγεται,
πωλείται και προωθείται από πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον
κόσμο. Αν δεν αναγνωρίσουμε την οικονομική και πολιτική σημασία της αποκατάστασης της
πραγματικής οικονομίας και όχι της εικονικής, η έκθεση διατρέχει τον κίνδυνο να διαπράξει ένα
μοιραίο λάθος: να υποδεικνύει τρόπους διεξόδου από την κρίση οι οποίοι τελικά δεν θα αποτελούν
πραγματική λύση. Η Ευρώπη δεν χρειάζεται περαιτέρω κεντρική οργάνωση των οικονομικών
εξουσιών σε κοινοτικό επίπεδο. Η Ευρώπη χρειάζεται επιχειρήσεις και λιγότερη γραφειοκρατία.
Ψήφισα, επομένως, κατά της έκθεσης.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    γραπτώς.  –  (LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι η
τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση που έχει επηρεάσει τον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό
τομέα έχει προκαλέσει γενική οικονομική και κοινωνική κρίση εντός της οποίας οι ευρωπαίοι
πολίτες εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες φτώχειας, οι κοινωνικές ανισότητες καθίστανται
ακόμη πιο έντονες και ο αριθμός των φτωχών εργαζομένων αυξάνεται επίσης.
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Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η ύφεση επιδεινώθηκε περαιτέρω από το γεγονός ότι τα διάφορα
εθνικά σχέδια οικονομικής ανάκαμψης ήταν ανεπαρκώς συντονισμένα, διότι είναι πολύ πιθανό
ότι με συντονισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν δυνατόν να έχουν μεγαλύτερη επίδραση
απ’ ό,τι μπορεί να επιτευχθεί με τα περισσότερα προγράμματα σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με
τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί για την καταπολέμηση της
ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης, καθώς και τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, όμως η στρατηγική αυτή πρέπει να αποτελεί συντονισμένη προσπάθεια – μέρος
της διαχείρισης της κρίσης και της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού που πρέπει να χαραχθεί
πέρα από αυτήν.

Συμφωνώ με τη θέση του Κοινοβουλίου ότι ο εν λόγω στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα έπρεπε επίσης να επιδιωχθεί σε στενή συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, τους
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών και να διαμορφωθεί με πολύ ενεργότερη
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την εκτέλεσή του.

Vito Bonsignore (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Η έγκριση της περίπλοκης αυτής έκθεσης αποτελεί
πολύ σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή κοινότητα, η οποία ζητεί επίμονα σαφείς απαντήσεις
και ταχείες λύσεις προκειμένου να ξεπεράσουμε τη δύσκολη αυτή οικονομική κρίση. Ψήφισα
υπέρ διότι το κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα περιλαμβάνει αρχές που αποτελούσαν ανέκαθεν τη
βάση της οικονομικής πολιτικής της ομάδας μου. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στην ανάγκη
μεγαλύτερης δημοσιονομικής εξυγίανσης, την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Είμαι, πράγματι, πεπεισμένος ότι η Ευρώπη χρειάζεται ριζική μεταμόρφωση ώστε να διπλασιάσει
το αναπτυξιακό δυναμικό της και το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μεγαλύτερο
συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Πριν από αυτό,
όμως, θεωρώ αναγκαία την επανεξέταση της ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα που έχει
αποδειχθεί όχι μόνο παραπλανητική, αλλά και μία από τις κύριες αιτίες της κρίσης. Η ΕΕ πρέπει
επίσης να αντιμετωπίσει γρήγορα τις διάφορες προκλήσεις, ξεκινώντας με την απασχόληση, τη
δημογραφική πρόκληση και το συνταξιοδοτικό σύστημα. Πριν ακόμη και από αυτό, πρέπει να
εφαρμοστούν πολιτικές στήριξης των ΜΜΕ, της κινητήριας δύναμης και οικονομικής καρδιάς
της Ευρώπης, πάνω απ’ όλα με την προώθηση δεσμών δημοσιονομικών μέτρων και κινήτρων που
θα επιτρέπουν ευκολότερη πρόσβαση στην πίστη.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι
συμφωνώ ότι η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει την ευθύνη ώστε να εξασφαλίσει την παρακολούθηση
και χρηματοδότηση έργων στους εξής τομείς: νέες επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη
και εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην ενεργειακή απόδοση, ιδίως για το σύνολο
των κτιρίων της Ευρώπης, καθώς και στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων γενικότερα· ενίσχυση
του ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου, με τη διασύνδεση των εθνικών δικτύων και με τη διανομή
της ενέργειας από μεγάλους σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς τους καταναλωτές,
καθώς και με την εφαρμογή νέων μορφών αποθήκευσης ενέργειας και του ευρωπαϊκού
«υπερδικτύου» συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC)· προώθηση των διαστημικών υποδομών
της ΕΕ στον τομέα της ραδιοπλοήγησης και της γεωσκόπησης προκειμένου να ενθαρρυνθεί η
παροχή νέων υπηρεσιών της ΕΕ και η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, καθώς και για να
διευκολυνθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ· παροχή ταχείας πρόσβασης
στο Διαδίκτυο σε ολόκληρη την Ένωση, διασφάλιση της ταχείας υλοποίησης της ψηφιακής
ατζέντας της ΕΕ και παροχή αξιόπιστης και ελεύθερης πρόσβασης σε όλους τους πολίτες.

David Casa (PPE),    γραπτώς. – (EN) Η παρούσα έκθεση εξετάζει κατά τρόπο λεπτομερή και
ενδελεχή τα αίτια της οικονομικής κρίσης και τις εξελίξεις που σημειώθηκαν σε επίπεδο ΕΕ
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προκειμένου να αποφευχθούν, προληφθούν ή τουλάχιστον μειωθούν οι επιπτώσεις μελλοντικών
κρίσεων. Τα συμπεράσματα που εξάγονται στην έκθεση είναι ισορροπημένα και παρουσιάζουν
την ακριβή εικόνα των αιτίων και των συνεπειών της κρίσης. Η έκθεση προσθέτει επίσης αξία
στην τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους πιθανούς τρόπους προόδου ως προς την κατεύθυνση
αυτή. Ως εκ τούτου, αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης αυτής.

Françoise Castex (S&D),    γραπτώς. – (FR) Παρά το γεγονός ότι η ύφεση που διερχόμαστε
από το καλοκαίρι του 2007 θα έχει κόστος 60 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και η ανάκαμψη
δεν είναι εγγυημένη, ψήφισα υπέρ του κειμένου αυτού διότι, με την ψήφο αυτή και από κοινού
με συναδέλφους βουλευτές του ΕΚ, θέλαμε να αποδείξουμε ότι η πολιτική ευθύνη και η φιλοδοξία
μπορούν να συμβαδίζουν. Ως εναλλακτική λύση στην παραφωνία μεταξύ της Επιτροπής, της
ομάδας εργασίας του κ. Van Rompuy και του άξονα συνεργασίας Merkel-Sarkozy για την
οικονομική διακυβέρνηση, καταθέτουμε μια σαφή πρόταση: τη θέσπιση του αξιώματος του «κ.
Ευρώ», αρμόδιου για την εσωτερική και εξωτερική συνοχή των επιλογών της οικονομικής πολιτικής
της Ένωσης.

Nessa Childers (S&D),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Berès καθώς υποστηρίζω
το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της. Υπάρχει, ωστόσο, ανάγκη για συνεχή διεξοδική
συζήτηση σχετικά με ένα θέμα ιδιαίτερα, την Κοινή Ενοποιημένη Φορολογική Βάση για τις
Εταιρείες (ΚΕΦΒΕ). Συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι τα διαφορετικά καθεστώτα
φόρου εταιρειών δεν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αποφεύγουν τις ευθύνες τους για στήριξη
της κοινωνίας με μέρος των κερδών τους μέσω του καθεστώτος φόρου εταιρειών.

Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις αρνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει
η ΚΕΦΒΕ σε μικρές χώρες όπως η Ιρλανδία, η ευημερία και τα επίπεδα απασχόλησης των οποίων
εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από την ικανότητά τους να προσελκύουν ξένες επενδύσεις. Θα
ήθελα να σημειωθεί, επίσης, ότι το ιρλανδικό Εργατικό Κόμμα δεν υποστηρίζει την ΚΕΦΒΕ.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL),    γραπτώς. – Ψήφισα αρνητικά, γιατί η Αριστερά δεν μπορεί
να δεχτεί μια έκθεση που προέκυψε από τον συμβιβασμό των Σοσιαλιστών με την Ευρωπαϊκή
Δεξιά, μια έκθεση που δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος, τις βασικές αιτίες της
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Η έκθεση δεσμεύει πολιτικά το Κοινοβούλιο στις
νεοφιλελεύθερες και καταστροφικές προτάσεις της Μέρκελ, του Σαρκοζί και του Task Force
για αυστηροποίηση των Συνθηκών και του Συμφώνου Σταθερότητας οδηγώντας στη διάλυση
του κοινωνικού κράτους και την υποβάθμιση των εργαζομένων.

Η δική μας πλευρά έκανε κριτική στο αντικοινωνικό και αντιαναπτυξιακό Σύμφωνο Σταθερότητας,
στις θεσμικές και πολιτικές αδυναμίες της ΟΝΕ, στην αντιδημοκρατική λειτουργία της ΕΚΤ, στην
ανισόρροπη ανάπτυξη εντός της ΕΕ και έκανε προτάσεις διεξόδου από την κρίση με σεβασμό
στις εργασιακές και κοινωνικές κατακτήσεις. Δυστυχώς όμως το πνεύμα και το περιεχόμενο του
κειμένου επιμένουν στις καταστροφικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που είναι σε βάρος των
εργαζομένων, οδηγούν στην ύφεση και την ανεργία και βαθαίνουν την κρίση.

Lara Comi (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η κρίση μάς έδωσε ένα σκληρό μάθημα και έχει ακόμα
πολλά να μας διδάξει σχετικά με τις στατικές και δυναμικές πλευρές των οικονομικών πολιτικών.
Είναι καθήκον μας να διδαχθούμε από τα μαθήματα αυτά και να τα βάλουμε σε εφαρμογή
προκειμένου η κατάσταση να ομαλοποιηθεί. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη που έγιναν κατά
το παρελθόν και να αναγνωρίσουμε τα φαινόμενα που δεν είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν, πάνω
απ’ όλα όμως πρέπει να καθορίσουμε ενδελεχώς τις σχέσεις μεταξύ της πραγματικής οικονομίας
και της χρηματοδότησης, προστατεύοντας την απασχόληση και τη γενική ευημερία από κρίσεις
αυτού του είδους. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πράξει περισσότερα. Πρέπει να
δημιουργήσει προστιθέμενη αξία, να ενισχύσει τα μέσα που λειτούργησαν καλά (όπως το νόμισμα),
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να βελτιώσει όσα μπορούν να βελτιωθούν (όπως ο συντονισμός των φορολογικών και
δημοσιονομικών πολιτικών) και να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας για ταχεία και μεγάλης
διάρκειας ανάκαμψη. Θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο εξετάζει τα ζητήματα
αυτά και συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση, εφόσον οι ενδείξεις αυτές μεταφράζονται
σε απτά και αποτελεσματικά μέτρα.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Alf Svensson
(PPE),    γραπτώς.  –  (SV) Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης αυτής, καταψηφίσαμε όμως και
αντιτιθέμεθα έντονα στη σύσταση για την καθιέρωση φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές
και την κατανομή του χρέους μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Corina Creţu (S&D),    γραπτώς.  –  (PT) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης αυτής για
δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι συντάκτες της έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, που
αντικατοπτρίζεται στην εκτενή ανάλυση των αιτίων και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης
στην παγκόσμια οικονομία, αφενός, και στην ευρωπαϊκή οικονομία, αφετέρου. Ο δεύτερος λόγος
για τον οποίο ψήφισα υπέρ είναι ότι η έκθεση περιέχει μια σειρά από σημαντικές συστάσεις που
περιλαμβάνονται στο τμήμα της έκθεσης με τίτλο «Το μέλλον – προς μια Ευρώπη προστιθέμενης
αξίας». Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η βραχυπρόθεσμη και στενή εστίαση στο κέρδος οδήγησε
στην απώλεια πολύ μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας στην Ευρώπη σε κλάδους που προσφέρουν
υψηλή προστιθέμενη αξία, δημιουργώντας ταυτόχρονα επισφαλείς και χαμηλής ποιότητας θέσεις
εργασίας. Είναι καιρός να αναστραφεί η τάση και να επαναβιομηχανοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
και να αποκατασταθεί η ικανότητά της να καινοτομεί και να δημιουργεί θέσεις εργασίας σε τομείς
που συνδέονται με την Ε&Α και τις νέες τεχνολογίες.

Anne Delvaux (PPE),    γραπτώς. – (FR) Χαιρετίζω την ψηφοφορία αυτή επειδή ήταν σημαντικό
να αναφερθεί επιτέλους το θέμα των κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), το οποίο τα κράτη μέλη πολύ συχνά τυχαίνει να αγνοούν.

Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα κινήτρων και κυρώσεων όσον αφορά
την εφαρμογή του ΣΣΑ, το οποίο θα συμβάλει στη διασφάλιση ότι η τρέχουσα κρίση δεν θα
επιδεινωθεί και ότι θα αποφευχθεί κάθε μελλοντική κρίση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
υποστήριξα την παράγραφο στην οποία η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει δεσμευτικό σύστημα
κυρώσεων, απαρέγκλιτα υπό τον έλεγχό της, που θα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να
συμμορφώνονται με τους κανόνες του ΣΣΑ.

Harlem Désir (S&D),    γραπτώς. – (FR) Η κρίση αποκάλυψε τις αδυναμίες της Οικονομικής
και Νομισματικής Ένωσης: παραλίγο να ανατρέψει το ευρώ, ενώ είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια
εκατομμυρίων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ήπειρο. Με την έκθεση της Pervenche Berès
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις ενέκρινε μια συνεκτική πρόταση στρατηγικής για την έξοδο
της Ευρώπης από την ύφεση και την αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και
κοινωνικών επιπτώσεών της.

Η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει τη θέσπιση πραγματικής χρηματοπιστωτικής εποπτείας, την
οποία έχουμε μεν αρχίσει να εφαρμόζουμε, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά· τη
φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών προκειμένου να ρυθμιστούν οι αγορές και
να χρηματοδοτηθούν τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία, και να μειωθούν τα δημόσια ελλείμματα·
τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και των προϋπολογισμών των κρατών μελών προς
όφελος της αειφόρου ανάπτυξης· τον διορισμό κυρίου «Ευρώ», υπεύθυνου για την ευρωζώνη
και την ενοποίηση της εκπροσώπησής της στη G20 και το ΔΝΤ· και τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Ενεργειακής Κοινότητας.
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Είναι πλέον καιρός η κατάσταση στην Ευρώπη να ομαλοποιηθεί. Αυτό αναμένει το κοινό. Σε
έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η αδράνεια ισοδυναμεί με παρακμή. Γι’ αυτό πρέπει να
αφήσουμε πλέον πίσω την παρούσα έκθεση και να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη
χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και
πρωτοβουλίες, επειδή καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα για την έξοδο από την οικονομική και
κοινωνική κρίση μέσα από την οικοδόμηση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας
της αγοράς με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Οι επιπτώσεις της οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής κρίσης εξακολουθούν να υφίστανται πολύ περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι θα
μπορούσαμε να ελπίζουμε, με όλο και σοβαρότερες κοινωνικές συνέπειες. Όπως έχω υποστηρίξει,
και όπως τεκμηριώνει επίσης και η έκθεση αυτή, η παρούσα κρίση κατέδειξε ότι χρειαζόμαστε
περισσότερη Ευρώπη. Σε μια ευρεία περιοχή που έχει σύνορα ανοικτά στην ελεύθερη κυκλοφορία
και εσωτερική αγορά, έχει πλέον καταστεί απαράδεκτο να επιτρέπεται να διατηρείται σύστημα
διαμεσολάβησης, παρακολούθησης και εποπτείας που βασίζεται στην εξουσία των επιμέρους
κρατών, το οποίο είναι μικρό και περιορισμένο σε πεδίο εφαρμογής δεδομένης της κατάστασης
στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, η
χρηματοπιστωτική εποπτεία και η αρμοδιότητα συντονισμού των διαφόρων πολιτικών και των
οικονομικών και νομισματικών θεμάτων εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα διασφαλίσει
περισσότερη σταθερότητα και μεγαλύτερη ικανότητα ταχείας και αποτελεσματικής δράσης. Θα
ήθελα να υπογραμμίσω την αναγνώριση της σημασίας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπου
η έρευνα και η καινοτομία είναι καίριας σημασίας για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα ήθελα να επαναλάβω τη σημασία της εσωτερικής αγοράς
και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την αναβίωση και τον δυναμισμό της οικονομίας,
για τον σκοπό δε αυτόν αναπτύσσονται μέτρα για την προώθηση της εξυγίανσης και της βιώσιμης
ανάπτυξής τους.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα κατά της έκθεσης αυτής επειδή
διαστρεβλώθηκε η αρχική πρόταση της εισηγήτριας και συμπεριλήφθηκαν θέσεις που ζητούν
την εφαρμογή μέτρων που αποτέλεσαν τα βαθύτερα αίτια της κρίσης. Ζητεί επίσης την επιβολή
κυρώσεων για τα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης. Αν και διατηρεί ορισμένες προτάσεις σε σημεία διάσπαρτα στον κοινωνικό τομέα,
η γενική της κατεύθυνση είναι αρνητική.

Αντιθέτως, οι προτάσεις που υποστηρίζαμε στην Ολομέλεια απορρίφθηκαν, ειδικά στους
ακόλουθους τομείς:

- Απόρριψη των πρόσφατων νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για την οικονομική
διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων –που θα συμπιέσουν τους ήδη
αδύναμους ρυθμούς ανάπτυξης στα κράτη μέλη– με παράλληλη υποστήριξη ενός φιλόδοξου
ευρωπαϊκού σχεδίου επενδύσεων για την προώθηση της απασχόλησης.

- Υποστήριξη της ευρείας συμμετοχής στην ευρωπαϊκή ημέρα κινητοποίησης κατά της λιτότητας
και της ανασφάλειας που διοργανώνεται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στις 29 Σεπτεμβρίου
2010, τονίζοντας τη μεγάλη πολιτική σημασία της και εκφράζοντας υποστήριξη για τα αιτήματα
των συνδικαλιστικών οργανώσεων που απαιτούν ασφαλείς θέσεις εργασίας για αξιοπρεπή μισθό,
ισχυρή κοινωνική προστασία και προστασία της αγοραστικής δύναμης, εγγύηση καλύτερων
συντάξεων, καθώς και κατοχύρωση υψηλής ποιότητας δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών,
προσβάσιμων σε όλους.
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- Έντονη καταδίκη του ρόλου που διαδραματίζουν οι φορολογικοί παράδεισοι στην ενθάρρυνση
και τη διεξαγωγή απάτης, φοροδιαφυγής και διαφυγής κεφαλαίων.

Bruno Gollnisch (NI)  , γραπτώς. – (FR) Όπως συμβαίνει συνήθως όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι
με την οικονομική, κοινωνική και χρηματοπιστωτική κρίση σε αυτήν την αίθουσα, η έκθεση της
κ. Berès παραβλέπει τα βασικά ζητήματα και επικεντρώνεται στη διάσωση του συστήματος και
όχι στη θεμελιώδη αμφισβήτησή του. Η παρούσα έκθεση προσθέτει επίσης ομολογία πίστης
προς τις αρετές αυτορρύθμισης της αγοράς, η οποία προσποιείται ότι πιστεύει ότι μπορεί να
γίνει πιο ηθική.

Πιστεύει στα οφέλη του παγκόσμιου ανταγωνισμού και της ελεύθερης και χωρίς περιορισμούς
διακίνησης κεφαλαίων και εμπορευμάτων. Η εποπτεία ενός συστήματος που δεν λειτουργεί δεν
θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε τις χειρότερες εκτροπές του. Το τραπεζικό σύστημα έχει
αποδείξει τον κυνισμό του προβαίνοντας εκ των προτέρων στην εξόφληση της κρατικής ενίσχυσης
που, σε τελική ανάλυση, απέτρεψε την καταστροφή του, έτσι ώστε να αποφευχθεί η υποχρέωση
αλλαγής της συμπεριφοράς του, συμπεριλαμβανομένων των πιο σκανδαλωδών πρακτικών του.

Το σύνολο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως υφίσταται σήμερα, είναι
επιβλαβές για την πραγματική οικονομία. Ενθαρρύνει την κερδοσκοπία και τη δημιουργία
σύνθετων προϊόντων, προϊόντων που είναι συχνά αδιαφανή και δυνητικά τοξικά. Παράγει πλούτο
που βασίζεται στον αέρα. Αναγκάζει τις επιχειρήσεις να ακολουθήσουν εξαιρετικά
βραχυπρόθεσμες στρατηγικές και ευνοεί τους μετόχους σε βάρος άλλων οικονομικών φορέων.
Να προσποιούμαστε ότι το εποπτεύουμε δεν επαρκεί. Πρέπει να αλλάξει.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Πέρα από την απώλεια εκατομμυρίων θέσεων
εργασίας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο και τις διάφορες απειλές για το ευρώ, η ύφεση είχε
ως αποτέλεσμα να τονιστούν η απουσία ισχυρής και εναρμονισμένης οικονομικής διακυβέρνησης
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ελλείψεις της οικονομικής εποπτείας.

Συνεπώς, η ψήφος μου υπέρ του ψηφίσματος αυτού οφείλεται στο ότι προτίθεται να θεραπεύσει
τα δεινά αυτά και προωθεί τη θέσπιση φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, που θα είχε
το πλεονέκτημα του περιορισμού της κερδοσκοπίας στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, της
ρύθμισης των αγορών, της χρηματοδότησης των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και
της μείωσης του δημόσιου ελλείμματος. Πρόκειται για θαρραλέο μέτρο που ζητώ ειλικρινά επί
μεγάλο χρονικό διάστημα, και το επικροτώ.

Sylvie Guillaume (S&D),    γραπτώς. – (FR) Υποστήριξα την έκθεση της γαλλίδας
σοσιαλίστριας συναδέλφου μου, κ. Berès, σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και
κοινωνική κρίση. Το φιλόδοξο αυτό κείμενο προτείνει πολλές ιδέες και λύσεις εξόδου από την
ύφεση, εξασφαλίζοντας βιώσιμη ανάκαμψη και την πρόληψη εκ νέου εμφάνισης παρόμοιων
χρηματοπιστωτικών κρίσεων μέσω μηχανισμών διακυβέρνησης και εποπτείας.

Με την ψήφο αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδεικνύει ότι η πολιτική ευθύνη και η φιλοδοξία
μπορούν να συμβαδίζουν. Προτεραιότητα δίνεται στην απασχόληση, δεδομένου ότι η οικονομική
ανάκαμψη κινδυνεύει να λάβει χώρα χωρίς τη μείωση της ανεργίας. Το κείμενο ζητεί τη δημιουργία
πραγματικής Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας. Ο διορισμός κυρίου «Ευρώ», υπεύθυνου για
τις οικονομικές και νομισματικές επιλογές της Ένωσης, αποτελεί επίσης σημαντική πρόοδο.
Τέλος, το κείμενο μας υπενθυμίζει την ανάγκη επιβολής φόρου στις χρηματοπιστωτικές
συναλλαγές, έτσι ώστε οι υπεύθυνοι για την ύφεση να αναγκαστούν να συμβάλουν επιτέλους.

Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Jim Higgins και Seán Kelly (PPE),    γραπτώς. –
(EN) Οι βουλευτές του ΕΚ του Fine Gael δεν υποστηρίζουν την πρόταση οδηγίας για κοινή
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ενοποιημένη φορολογική βάση για τις εταιρείες, δεν το θεωρούν όμως λόγο ώστε να
καταψηφίσουν τη σημαντική αυτή έκθεση στο σύνολό της.

Anne E. Jensen (ALDE),    γραπτώς.  –  (DA) Το Δανικό Φιλελεύθερο Κόμμα απείχε κατά την
τελική ψηφοφορία για την έκθεση Berès σχετικά με τη χρηματοπιστωτική κρίση δεδομένου ότι
η έκθεση συνιστά κατηγορηματικά την καθιέρωση φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Alan Kelly (S&D),    γραπτώς. – (EN) Ψήφισα και εγώ, όπως και οι συνάδελφοί μου Εργατικοί,
υπέρ της έκθεσης Berès καθώς υποστηρίζω το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της. Υπάρχει,
ωστόσο, ανάγκη για συνεχή, διεξοδική συζήτηση σχετικά με ένα θέμα ιδιαίτερα, την Κοινή
Ενοποιημένη Φορολογική Βάση για τις Εταιρείες (ΚΕΦΒΕ). Συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο να
διασφαλιστεί ότι τα διαφορετικά καθεστώτα φόρου εταιρειών δεν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις
να αποφεύγουν τις ευθύνες τους για στήριξη της κοινωνίας με μέρος των κερδών τους μέσω του
καθεστώτος φόρου εταιρειών. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις αρνητικές
επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η ΚΕΦΒΕ σε μικρές χώρες όπως η Ιρλανδία, η ευημερία και
τα επίπεδα απασχόλησης των οποίων εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από την ικανότητά τους να
προσελκύουν ξένες επενδύσεις. Θα ήθελα να σημειωθεί, επίσης, ότι το ιρλανδικό Εργατικό Κόμμα
δεν υποστηρίζει την ΚΕΦΒΕ.

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE),    γραπτώς. – Η έκθεση Berès περιλαμβάνει σημαντικά
θέματα για την σταθερότητα της ευρωζώνης, τα οποία έχω υπερψηφίσει.

Στην τελική όμως ψηφοφορία, ψήφισα αποχή γιατί πιστεύω ότι, αφενός γίνεται μια γενική και
απλουστευμένη προσέγγιση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλημάτων της ΕΕ και των
μέτρων που πρέπει να ληφθούν και, αφετέρου αναφέρεται στις προτάσεις της Επιτροπής για τις
κυρώσεις στα απείθαρχα κράτη μέλη, όπως και σε άλλα μέτρα φορολογικά ή χρηματοπιστωτικά,
για τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη συζητήσει ή καταλήξει.

Επιφυλάσσομαι, λοιπόν να εκφράσω συγκεκριμένη άποψη σε επόμενη ευκαιρία.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Berès διότι πιστεύω
στην ανάγκη αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής ώστε να εξευρεθεί διέξοδος από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα ανάλυση της τρέχουσας
κατάστασης της παγκόσμιας οικονομίας που καταδεικνύει ότι η διαδικασία ανάκαμψης
εξακολουθεί να είναι εύθραυστη και ετερόκλητη. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι, μάλιστα, με δύο
διαφορετικά σενάρια: αφενός, ένα στάδιο ισχυρής ανάπτυξης των αναδυόμενων χωρών και,
αφετέρου, υψηλά επίπεδα ανεργίας και συνολικά αργό ρυθμό ανάκαμψης στα οικονομικά πιο
προηγμένα κράτη.

Επομένως, πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσουμε μια πορεία με σκοπό την εγγύηση της
κατάλληλης σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών, προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη
στις αγορές και να διασφαλιστεί ότι το κοινό μπορεί και πάλι να πιστέψει στην αξία του
ευρωπαϊκού σχεδίου.

Thomas Mann (PPE),    γραπτώς. – (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής για
τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση, η οποία αποτελεί εποικοδομητικό
συμβιβασμό μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων. Δεν χρειαζόμαστε λιγότερη Ευρώπη,
χρειαζόμαστε περισσότερη! Οι εθνικές οικονομίες μας συνδέονται στενά μεταξύ τους – οι εθνικοί
εγωισμοί απλώς θα επιτείνουν την κρίση. Η παρούσα έκθεση καλεί την Ευρώπη σε ομοφωνία για
βασικά θέματα. Ακρογωνιαίο λίθο της δράσης μας πρέπει να αποτελεί η αειφόρος κοινοτική
χρηματοπιστωτική και οικονομική πολιτική και η πολιτική απασχόλησης. Οι συστάσεις για
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ανάληψη δράσης καταδεικνύουν σαφώς την πορεία προς τα εμπρός: στο μέλλον, η πιστοληπτική
ικανότητα των επιχειρήσεων θα πρέπει να αξιολογείται από ανεξάρτητη υπηρεσία αξιολόγησης
της ΕΕ. Πρέπει να τεθεί τέλος στην κερδοσκοπία υψηλού κινδύνου μέσω του φόρου στις
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει να συνδέεται
καλύτερα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Απευθύνουμε σαφή έκκληση προς την Επιτροπή
να δημιουργήσει ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης, ισότητας ευκαιριών και σταθερότητας της
χρηματοπιστωτικής αγοράς. Υπάρχει ανάγκη να μειωθεί η φορολόγηση της εργασίας με στόχο
την ενίσχυση των επενδύσεων και, ως εκ τούτου, της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα, χρειάζονται ευκολότερη πρόσβαση στην πίστη.

Στον κοινωνικό τομέα, η προώθηση των ανθρώπινων πόρων –μέσω πραγματικών, απτών μέτρων
για την εκπαίδευση και εξειδίκευση των πολιτών– αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Πολυάριθμες
δημόσιες ακροάσεις, εργαστήρια και αναλύσεις μάς έδωσαν τη δυνατότητα, ως μέλη της
επιτροπής, να συμβάλλουμε με βάσιμα και τεκμηριωμένα στοιχεία στη δημόσια συζήτηση. Είναι
σημαντικό το Κοινοβούλιο να προσφέρει σαφείς απαντήσεις στις κρίσεις. Μόνο με τον τρόπο
αυτόν μπορούμε να επιδεικνύουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία και να εμπνέουμε περισσότερη
εμπιστοσύνη στους πολίτες.

Mario Mauro (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η ψήφος μου υπέρ της έκθεσης οφείλεται εξολοκλήρου
στη νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε χάρη, κυρίως, στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες). Το σχέδιο που κατέθεσε αρχικά η εισηγήτρια αποτελούσε σαφή
ιδεολογική πρόκληση και, ως εκ τούτου, έπρεπε να μεταβληθεί στο σύνολό του. Σύμφωνα με το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προτεραιότητα αποτελούν η διόρθωση των υπόλοιπων ευπαθών
σημείων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η διασφάλιση ισχυρής αύξησης της ζήτησης και της
απασχόλησης, η διατήρηση της βιωσιμότητας των χρεών, η προσπάθεια για μεγαλύτερη ισορροπία
στην παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς και η επίλυση των προκλήσεων που απορρέουν από τις
διαδεδομένες και ασταθείς κινήσεις των κεφαλαίων. Η έκθεση, στην οποία αναγνωρίζεται η
ενδεχόμενη ανάγκη διασφάλισης επαρκούς σταθερότητας στα δημόσια οικονομικά ώστε να
διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στη χρηματοπιστωτική και την πραγματική αγορά, είναι απόλυτα
εναρμονισμένη με τον τελευταίο προϋπολογισμό που εγκρίθηκε από την ιταλική κυβέρνηση, ο
οποίος έχει ως στόχο να μειωθεί το έλλειμμα κάτω από το όριο του 3%.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η σύσταση της Ειδικής Επιτροπής για τη
Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση (CRIS) είχε ως στόχο τη διάγνωση των
παραγόντων που οδήγησαν στην κρίση, τον προσδιορισμό όσων δεν παρατήρησε η ΕΕ με
αποτέλεσμα η κρίση να είναι απροσδόκητη, και τη διαμόρφωση μελλοντικών μέτρων και
πρωτοβουλιών ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις αλλά και να μπορέσουμε να
αναζωογονήσουμε τις οικονομίες και να θέσουμε οριστικά τέρμα στα σενάρια κρίσης που
εξακολουθούν να υφίστανται σε ορισμένα κράτη μέλη. Πιστεύω ότι η Ειδική Επιτροπή για τη
Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση εκπλήρωσε τα καθήκοντά της σωστά και
ότι στο έγγραφο αυτό ορίζει νέους δρόμους, μέτρα και πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν στην
ΕΕ να είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη για τυχόν κρίσεις που ενδέχεται να συμβούν στο
μέλλον.

Louis Michel (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Στηρίζω την έκθεση της κ. Berès η οποία ζητεί
περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λιγότερη
γραφειοκρατία, και μία φωνή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή.

Παρά την επιστροφή στην ανάπτυξη, δεν πρέπει να διαπράξουμε το σφάλμα και να πιστέψουμε
ότι ξεπεράσαμε εντελώς την ύφεση και, πάνω απ’ όλα, ότι επιλύσαμε τα αίτιά της. Εάν υπάρχει
ένα δίδαγμα που αποκομίσαμε από αυτήν την κρίση, είναι η απουσία παγκόσμιας διακυβέρνησης
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(η απουσία ενός παγκόσμιου κράτους). Χρειαζόμαστε δικαιότερη κατανομή του πλούτου μεταξύ
των χωρών και στο εσωτερικό κάθε χώρας. Εκεί βρίσκεται η πραγματική κρίση. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο είμαι υπέρ της σύγκλησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διάσκεψης κορυφής
της G20 αφιερωμένης αποκλειστικά στο θέμα αυτό.

Όσον αφορά την ανάπτυξη, θα ήθελα να τονίσω –όπως πράττει η κ. Berès στην έκθεσή της– ότι
είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους του 2005 όσον αφορά την
επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ). Τίποτα δεν αιτιολογεί τη μείωση της επίσημης αναπτυξιακής
βοήθειας. Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται και δεν πρέπει
να υποστεί τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς. – (DE) Η χρηματοπιστωτική κρίση έθεσε τέλος στο παραμύθι
της αυτορρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ειδικότερα, η αδιαφάνεια των
χρηματοπιστωτικών προϊόντων και των δεσμών επενδυτικών προϊόντων υψηλού κινδύνου, μαζί
με τη χαλαρή νομισματική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και τις συγκρούσεις συμφερόντων
όσον αφορά τις αξιολογήσεις, οδήγησε σε παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Τα κράτη μέλη
της ΕΕ και οι πληθυσμοί τους έχουν άφθονη τροφή για σκέψη σε σχέση με την επακόλουθη
οικονομική κρίση, με το αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας και τις περικοπές στον τομέα των
κοινωνικών υπηρεσιών. Τα πακέτα διάσωσης κατάφεραν απλώς να αναστείλουν την καθοδική
πορεία σε βραχυπρόθεσμη βάση. Σε μακροπρόθεσμη βάση, απλώς μετατοπίζουν τα υποκείμενα
προβλήματα. Η κρίση δεν πρέπει επ’ ουδενί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση των αρμοδιοτήτων
της ΕΕ.

Η ευρωκρατία και η γραφειοκρατία δεν αποτελούν απάντηση στην κρίση. Αντίθετα, λόγω της
επιβολής της συμμόρφωσης και του γεγονότος ότι αγνοούν τις πολιτισμικές διαφορές, συνέβαλαν
στη δημιουργία της. Υποστηρίζω ανεπιφύλακτα τη βελτίωση του συντονισμού και της
διαβούλευσης σε επίπεδο ΕΕ. Η οικονομική διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από την άλλη
πλευρά, πρέπει να απορριφθεί με τον πλέον έντονο τρόπο, ως εκ τούτου απορρίπτω οριστικώς
την παρούσα έκθεση.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της ενδιάμεσης έκθεσης της Ειδικής
Επιτροπής για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση. Ως μέλος της εν λόγω
Ειδικής Επιτροπής, πήρα ενεργό μέρος στη διαδικασία και συνέβαλα στην εκπόνηση της παρούσας
έκθεσης. Συγκεκριμένα, πιστεύω ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που
αναγνωρίζεται και τίθεται ως στόχος από τη συνθήκη, το δημόσιο σύστημα πρέπει να προβεί σε
κάποιες προσαρμογές με στόχο την επιτάχυνση και διευκόλυνση της επίτευξης ισορροπίας ώστε
να αποφευχθούν οι απώλειες και οι δυσκολίες, ή να περιοριστούν στο ελάχιστο. Αντί να αφήνεται
η αναζήτηση νέων οδών στον τομέα της παραγωγής, ο οποίος πρέπει να υποστεί ριζική αλλαγή,
πρέπει να εξεταστούν σχέδια μετατροπής, το θέμα των πιστώσεων, αλλαγές κατεύθυνσης και
άλλα κατάλληλα μέσα. Η Ευρώπη πρέπει και πάλι να προσελκύσει επενδύσεις και την παραγωγή,
και να καθιερωθεί ως παγκόσμιο πρότυπο καινοτομίας και ανάπτυξης. Τα δημόσια και ιδιωτικά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι οι αγορές λειτουργούν προς όφελος της πραγματικής οικονομίας και των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη
και ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE),    γραπτώς. – Ψήφισα αποχή στην Έκθεση Berès γιατί οι
προτάσεις για την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση δεν απαντούν στα δομικά προβλήματα
της ατελούς οικονομικής ένωσης, δεν άρουν την ασυμμετρία μεταξύ της «κολοβής» οικονομικής
ένωσης και της πλήρους νομισματικής ένωσης. Πολύ περισσότερο γιατί δεν εξευρωπαΐζουν τις
οικονομικές πολιτικές και τον οικονομικό κίνδυνο. Εξευρωπαΐζουν μόνον τις κυρώσεις,
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καθιστώντας τες ακόμη αυστηρότερες. Λείπουν παντελώς στρατηγικές κατευθύνσεις για τη
διασφάλιση ισόρροπης ανάπτυξης και τόνωσης της ανταγωνιστικότητας για όλα τα κράτη μέλη.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι
πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει την καθοδήγηση και χρηματοδότηση σχεδίων
στους ακόλουθους τομείς: (1) την έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
(2) την ενίσχυση του ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου σε συνδυασμό με τη χρήση νέων μορφών
αποθήκευσης ενέργειας και του ευρωπαϊκού «υπερδικτύου» συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης
(HVDC)· (3) την προώθηση διαστημικής υποδομής στην ΕΕ στον τομέα της ραδιοπλοήγησης
και της γεωσκόπησης· (4) την παροχή ταχείας πρόσβασης στο διαδίκτυο· (5) την προώθηση της
ηγετικής θέσης της ΕΕ στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας (e-health)· (6) την
ολοκλήρωση της ανάπτυξης της ηλεκτρικής κινητικότητας και σχετικών κοινών προτύπων. Από
την άποψη της δημοσιονομικής ρύθμισης, το Κοινοβούλιο πρέπει να επιδιώξει τη θέσπιση
συστήματος ρύθμισης και εποπτείας το οποίο να μην αφήνει εκτός καταγραφής καμιά
χρηματιστηριακή αγορά, κανένα χρηματοπιστωτικό μηχανισμό και κανένα χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα. Τα ακόλουθα συνεπώς θα ήταν σημαντικά: (1) θέσπιση περισσότερης νομοθεσίας που
αντιβαίνει στον οικονομικό κύκλο· (2) μείωση του συστημικού κινδύνου που δημιουργούν τα
μεγάλα ιδρύματα και οι αγορές παραγώγων· (3) ενίσχυση των πανευρωπαϊκών και παγκόσμιων
ρυθμιστικών και εποπτικών δομών· (4) διερεύνηση της χρήσης των εκτός ισολογισμού
συναλλαγών· (5) θέσπιση φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές· (6) εκπόνηση νέων
προτύπων για τα στατιστικά δεδομένα στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Mario Pirillo (S&D),    γραπτώς.  –  (IT) Η παρούσα ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τη
χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση
της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη αλλά, πάνω απ’ όλα, δείχνει τον
βασικό δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει με τόλμη η Ευρώπη ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη
παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

Πιστεύω ότι για να γίνει αυτό, όπως ορθώς αναφέρει η έκθεση, η Ευρώπη πρέπει να συγκροτήσει
πάραυτα ισχυρά και έγκυρα όργανα που θα είναι σε θέση να προσφέρουν πρότυπη διακυβέρνηση
για τις οικονομικές πολιτικές σε όλα τα κράτη. Είμαι πεπεισμένος ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον
να παρακολουθεί απαθής και από απόσταση τα κράτη μέλη να καταλήγουν σε αποσπασματικές
και αντιφατικές απαντήσεις στις οικονομικές κρίσεις, οι συνέπειες των οποίων αποτελούν
πραγματική απειλή για τις δυνατότητες ανάπτυξης των οικονομιών μας.

Rovana Plumb (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η διαδικασία μετατροπής της στρατηγικής «ΕΕ
2020» σε εθνικά προγράμματα από τα κράτη μέλη πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο
ανταγωνιστικής, κοινωνικής και βιώσιμης Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θέτει τους πολίτες και
την προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής.

Οι προτεραιότητες των κρατών μελών πρέπει να επικεντρώνονται στις ποιοτικές θέσεις εργασίας
και στη διασφάλιση ότι οι αγορές εργασίας λειτουργούν σωστά, καθώς και στην κατοχύρωση
ύπαρξης κατάλληλων κοινωνικών συνθηκών με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων της
απασχόλησης. Το ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού της ΕΕ είναι 10% κατά μέσο όρο, φθάνοντας
το 20% σε ορισμένες χώρες και περισσότερο από 40% για τους νέους. Αυτό τονίζει τη σημασία
των ποιοτικών και υπεύθυνων δημοσίων δαπανών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των
επιχειρηματικών και καινοτόμων δυνατοτήτων του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την ώθηση της
οικονομικής και κοινωνικής προόδου.

Ψήφισα για να υποστηρίξω την ανάγκη τα κράτη μέλη να καταρτίσουν βιώσιμα προγράμματα
που θα τονώσουν την αγορά εργασίας με τη βελτίωση των κινήτρων και των συνθηκών για τους
εργαζόμενους καθιστώντας, παράλληλα, τα κίνητρα πιο ελκυστικά για τους εργοδότες, ώστε να
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προσλαμβάνουν και να διατηρούν προσωπικό. Ταυτόχρονα, πρέπει να δοθεί έμφαση στην
αξιοπρεπή εργασία, γεγονός το οποίο περιλαμβάνει την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας,
καθώς και στην παροχή πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε άτομα που σήμερα αποκλείονται
από αυτήν.

Miguel Portas (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Λυπήθηκα που καταψήφισα την έκθεση Berès.
Ειλικρινά, η πρώτη έκδοση ήταν ελπιδοφόρα, τόσο όσον αφορά την ανάλυση των αιτιών της
κρίσης όσο και για πολλές από τις προτάσεις αντιμετώπισής της. Ωστόσο, τα αιτήματα των
ομάδων της δεξιάς νόθευσαν την αρχική έκθεση σε κρίσιμα ζητήματα. Αν και είναι αληθές ότι
διατηρούνται αρκετές καλές προτάσεις –όπως η δημιουργία ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας– είναι επίσης αληθές ότι, όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση,
η έκθεση επιστρέφει στη «συναίνεση των Βρυξελλών». Δεδομένου ότι το δίλημμα που τίθεται
είναι μεταξύ ελλείμματος και δημόσιου χρέους ή ανάπτυξης και απασχόλησης, και δεδομένου
ότι η έκθεση είναι αναποφάσιστη όσον αφορά το κρίσιμο αυτό ζήτημα, δεν μπορώ να την
υποστηρίξω.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής επειδή συμφωνώ ότι
η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει ευθύνη όσον αφορά την εξασφάλιση της παρακολούθησης και
χρηματοδότησης σχεδίων, ιδίως στους τομείς των νέων επενδύσεων στην έρευνα και στην ανάπτυξη
και εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στην παροχή ταχείας πρόσβασης στο
διαδίκτυο σε ολόκληρη την Ένωση και την ταχεία υλοποίηση της ψηφιακής ατζέντας της ΕΕ.
Από την άποψη της δημοσιονομικής ρύθμισης, το Κοινοβούλιο πρέπει να επιδιώξει τη θέσπιση
συστήματος ρύθμισης και εποπτείας το οποίο να μην αφήνει εκτός καταγραφής καμιά
χρηματιστηριακή αγορά, κανένα χρηματοπιστωτικό μηχανισμό και κανένα χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα. Για να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, θα πρέπει να ενισχυθούν οι πανευρωπαϊκές και
παγκόσμιες ρυθμιστικές και εποπτικές δομές.

Carmen Romero López και Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN)
Χαίρομαι που η έκθεση εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, αλλά συνολικά, διότι η προσπάθεια
της Ομάδας ALDE να αποδυναμώσει την παράγραφο σχετικά με τον φόρο στις χρηματοπιστωτικές
συναλλαγές απέτυχε και εγκρίθηκε το κείμενο που βασίζεται στην τροπολογία μας, η οποία ζητεί
τη θέσπιση φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές σε επίπεδο ΕΕ ως πρώτο βήμα.

Oreste Rossi (EFD),    γραπτώς.  –  (IT) Η έκθεση αυτή είναι το αποτέλεσμα συμβιβασμού,
εφόσον κατατέθηκαν 1.625 τροπολογίες επ’ αυτής, και διαιρείται σε μια σειρά βασικών σημείων
που καλύπτουν τα αίτια της κρίσης, τα οποία κυμαίνονται από τη φούσκα των ακινήτων ως τα
ακάλυπτα τραπεζικά προϊόντα, την έλλειψη ευρωπαϊκής φορολογικής εναρμόνισης και τη μη
τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Είμαστε όλοι μας σε θέση να διαπιστώσουμε
τα αποτελέσματα από μόνοι μας: μείωση του πλούτου και ανεργία.

Οι μόνες απαντήσεις μπορεί να είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την προώθηση των
επιχειρήσεων και της έρευνας και ανάπτυξης και τη θέσπιση μέτρων που επιβραβεύουν τη
διαφάνεια και ενθαρρύνουν κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες, για παράδειγμα για τους φόρους,
τον ΦΠΑ και την έμμεση φορολογία.

Το μόνο ζήτημα που είναι αμφιλεγόμενο είναι η θέσπιση νέου φόρου στις χρηματοπιστωτικές
συναλλαγές, ο οποίος στην πράξη θα αποτελούσε τον πρώτο ευρωπαϊκό φόρο που χρηματοδοτεί
απευθείας τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε το γεγονός ότι η
Ευρώπη πρέπει να βάλει τα χέρια της μέσα στις ήδη άδειες τσέπες των πολιτών της, σε μια εποχή
κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε επί του παρόντος.
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Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέρχεται σήμερα την
αδιαμφισβήτητα σοβαρότερη οικονομική και κοινωνική κρίση από την ίδρυσή της. Το γεγονός
αυτό θέτει τη μεγάλη πρόκληση της εξεύρεσης απαντήσεων στην τρέχουσα κατάσταση με στόχο
τη μακροπρόθεσμη προοπτική.

Χαιρετίζω τη δημιουργία της Ειδικής Επιτροπής για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και
Κοινωνική Κρίση, καθώς και την παρούσα έκθεση. Υποστηρίζω την ανάγκη μηχανισμών
οικονομικής διακυβέρνησης, αν μη τι άλλο μέσω συντονισμού και εποπτείας των πολιτικών των
κρατών μελών όσον αφορά τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Ωστόσο, θεωρώ λυπηρό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει περισσότερο
στη στρατηγική αυτή άσκηση αναζήτησης λύσεων για την κρίση: είναι επιθυμητό τόσο το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν πιο ενεργά στο μέλλον.
Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία των μηχανισμών συνοχής στη διαδικασία αυτή.

Πρώτον, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον συντονισμό και να κάνει καλύτερη χρήση της συνεργασίας
μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και των διαφόρων πολιτικών. Δεύτερον, πρέπει
να ληφθούν υπόψη οι εδαφικές ιδιομορφίες και οι ασύμμετρες επιπτώσεις της κρίσης. Όπως
τονίζεται στην έκθεση, μάλιστα, η δύναμη της πολιτικής συνοχής για τη δημιουργία συνδέσμου
μεταξύ ανάκαμψης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης είναι ακριβώς η εξής: θέσπιση στρατηγικών
κατευθυντήριων γραμμών και παροχή στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες αφορμών για την
εφαρμογή τους, καθώς και χορήγηση των μέσων για την επίτευξη των στόχων.

Viktor Uspaskich (ALDE),    γραπτώς.  –  (LT) Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη έχει μετατραπεί
σε θύμα όχι μόνο της χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης. Βιώνουμε επίσης μια τεράστια
κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών. Τόσο στη Λιθουανία όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, πρέπει
να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους χρηματοπιστωτικούς και πολιτικούς
μας θεσμούς και να καθιερώσουμε βιώσιμο και αειφόρο χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα
προσφέρει προστασία από μελλοντικές κρίσεις. Χρειαζόμαστε έναν διαφανή, πολυεπίπεδο
μηχανισμό ρύθμισης, με βάση υγιείς ηθικές αρχές, ο οποίος θα εξυπηρετεί το ευρύ κοινό.

Η χρηματοπιστωτική κρίση κατάφερε στη Λιθουανία ένα ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα – το 2009,
η οικονομία μας συρρικνώθηκε κατά 15%. Κατά την κατάρτιση στρατηγικής εξόδου από την
κρίση, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες και τις ποικίλες επιπτώσεις
της κρίσης. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η ειδική επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία των μηχανισμών
συνοχής που είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή βοήθειας στις περιφέρειες της ΕΕ που την
έχουν περισσότερο ανάγκη. Μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τις συνέπειες της
κρίσης με τη στήριξη βασικών επενδύσεων στις υποδομές, τις επιχειρήσεις και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας.

Η επιτυχία της ανάκαμψης εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχία της στρατηγικής
ΕΕ 2020. Είναι σημαντικό κάθε μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεων της ΕΕ να ασχολείται
με τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς (μία από τις
βασικές κινητήριες δυνάμεις της ευρωπαϊκής ανάπτυξης).

Derek Vaughan (S&D),    γραπτώς. – (EN) Οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν καταδείξει πόσο
αλληλένδετες είναι οι οικονομίες μας και τα προβλήματα που μπορούν να προκληθούν από την
έλλειψη ρύθμισης της νομοθεσίας ή συνοχής των οικονομιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καθώς
αγωνιζόμαστε για την έξοδο από την κρίση, πρέπει να αναζητήσουμε ευρωπαϊκές λύσεις που
υπόσχονται την οικοδόμηση ισχυρότερης ευρωπαϊκής οικονομίας και περισσότερο συνεκτικών
χρηματοπιστωτικών συστημάτων προς όφελος του λαού της Ουαλίας και ολόκληρης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Επομένως, ψήφισα υπέρ των συστάσεων σχετικά με τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που πρέπει
να ληφθούν μετά τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση, όπως παρουσιάζονται
στην έκθεση Berès. Πρέπει να αναζητήσουμε κοινές λύσεις στα προβλήματα της Ευρώπης,
σεβόμενοι ταυτόχρονα την επιλογή του κάθε κράτους μέλους της ΕΕ και επιτρέποντάς τους να
αποφασίσουν πώς θα προχωρήσουμε. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει να
εργαστούν από κοινού ώστε να διασφαλιστεί η οικοδόμηση ισχυρότερης και ανθεκτικότερης
παγκόσμιας οικονομίας που λειτουργεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε
σήμερα, Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής για τη Χρηματοπιστωτική,
Οικονομική και Κοινωνική Κρίση.

Εμείς στη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων
των Βορείων Χωρών ψηφίσαμε κατά της έκθεσης αυτής επειδή οι προτάσεις που περιέχει δεν
είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικές, ενώ αγνοεί παντελώς τις κοινωνικές συσπειρώσεις που λαμβάνουν
χώρα εδώ και αρκετούς μήνες σε κράτη μέλη της ΕΕ ενάντια στα σχέδια λιτότητας, τα
αντικοινωνικά μέτρα και τη διάλυση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και δημόσιων
υπηρεσιών: αυτά είναι τα μόνα μέτρα που προβλέπονται για τον περιορισμό των δημοσιονομικών
ελλειμμάτων των κρατών μελών.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί συνέχεια της αντιμεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος
που προώθησε ο Nicolas Sarkozy και η κυβέρνησή του, την οποία το γαλλικό κίνημα
διαμαρτυρίας πολεμά και καταδικάζει αρκετές εβδομάδες τώρα.

Η έκθεση αυτή συνεπώς εξακολουθεί να επαινεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και τα μέτρα και τις
πολιτικές που καταδικάζουμε εδώ και χρόνια και που οι συμπολίτες μας θεωρούν όλο και
περισσότερο αποτυχημένα.

Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία (501 ψήφοι υπέρ) που ψήφισε υπέρ της έκθεσης αυτής προφανώς
δεν κατανοεί το μήνυμα των πολιτών που διαμαρτύρονται σε ολόκληρη την Ευρώπη εδώ και
πολλές εβδομάδες ενάντια στα σχέδια λιτότητας και τις συναφείς με αυτά αντιμεταρρυθμίσεις.

Έκθεση: Diego Feio (A7-0282/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης που υποβλήθηκε και
συζητήθηκε σήμερα εδώ καθώς αποτελεί βήμα προς τα εμπρός για την ΕΕ, συνηγορώντας υπέρ
της σύστασης θεσμικού οργάνου όπως το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (EMF), και προωθώντας
έτσι τη δημιουργία μέσου το οποίο θα επιβλέπει τις εξελίξεις στο πεδίο του εξωτερικού δημοσίου
χρέους και θα συμπληρώνει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) ως ύστατος
μηχανισμός για τα κράτη μέλη. Αξίζει επίσης να επισημανθεί η πρόταση να συγκροτηθεί
υψηλόβαθμη ομάδα πολιτικής υπό την προεδρία της Επιτροπής με εντολή να μελετήσει
ενδεχόμενες θεσμικές αλλαγές στο πλαίσιο των εν εξελίξει μεταρρυθμίσεων στην οικονομική
διακυβέρνηση, περιλαμβανομένης της δυνατότητας δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Κοινού
Θησαυροφυλακίου, με στόχο να δοθούν στην ΕΕ δικές της πηγές χρηματοδότησης για να μειωθεί
η εξάρτηση από τις μεταφορές πόρων από τα κράτη μέλη, καθώς και να εκπονηθεί μελέτη
σκοπιμότητας για τη δημιουργία μακροπρόθεσμα ενός συστήματος στο πλαίσιο του οποίου τα
κράτη μέλη θα μπορούν να συμμετέχουν στην έκδοση κοινών ευρωπαϊκών ομολόγων. Έτσι, με
την κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων και τον προσδιορισμό των διαφορετικών νομικών
δυνατοτήτων, μαζί με τον σαφή καθορισμό των στόχων και της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών
υποδομών, θα είναι ευκολότερο να επιτευχθούν τα μακροπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια για την
οικοδόμηση ισχυρότερης ΕΕ.
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Zigmantas Balčytis (S&D),    γραπτώς.  –  (LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Η τρέχουσα
οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση απέδειξε πως το σημερινό μοντέλο
οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης δεν λειτούργησε τόσο αποτελεσματικά όσο είχε
σχεδιασθεί. Τα τελευταία χρόνια δεν σημειώθηκε αρκετή σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών,
ενώ τα μακροοικονομικά και δημοσιονομικά ανισοζύγια παρέμειναν και μάλιστα επιτάθηκαν την
τελευταία δεκαετία. Το εποπτικό πλαίσιο ήταν πολύ αδύναμο και οι κανόνες του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν τηρήθηκαν επαρκώς, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις
προληπτικού χαρακτήρα. Συμφωνώ με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο ότι
πρέπει να στοχεύουμε στον καλύτερο συντονισμό δράσεων με τα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών,
ιδιαίτερα ώστε να αποτραπεί τυχόν επανάληψη κατάστασης όπως αυτή που προέκυψε πρόσφατα.
Έχει ζωτική σημασία το να εφαρμόζουν πλήρως τα κράτη μέλη τους κανόνες και τις αποφάσεις
που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, όπως είναι π.χ. οι κανόνες και οι μηχανισμοί του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η μεγαλύτερη δυνατή προσοχή πρέπει να δοθεί στη
μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία παρέχει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία
ποιοτικών θέσεων εργασίας, και όχι στο βραχυπρόθεσμο κέρδος το οποίο προκάλεσε τεράστια
ζημία στη χρηματοοικονομική σταθερότητα των ευρωπαϊκών αγορών.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    γραπτώς. – (ES) Η τρέχουσα οικονομική κρίση απέδειξε
ότι ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής δεν λειτούργησε στην Ένωση, ούτε τα πλαίσια για
τη διακυβέρνηση, την οικονομική εποπτεία ή τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Όλα αυτά έσπειραν την αστάθεια και την παρακμή στην Ευρώπη. Από την άποψη αυτή, θα ήθελα
να επισημάνω και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τις συστάσεις που συνοδεύουν την πρόταση,
οι οποίες αποβλέπουν: στη δημιουργία συνεκτικού και διαφανούς πλαισίου για την εποπτεία
των μακροοικονομικών διαδικασιών στην Ένωση και στα κράτη μέλη, καθώς και στη βελτίωση
της εποπτείας· τη βελτίωση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· τη
βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης· τη δημιουργία ενός στέρεου μηχανισμού πρόληψης
και αντιμετώπισης των υπερβολικών χρεών για τη ζώνη του ευρώ· και την αναθεώρηση των
δημοσιονομικών, χρηματοπιστωτικών και φορολογικών μηχανισμών. Θα ήθελα να επισημάνω
ότι συμφωνώ απόλυτα με τη βελτίωση της εξωτερικής εκπροσώπησης της Ένωσης στον τομέα
των οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων.

Vito Bonsignore (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Feio για το
εξαιρετικό του έργο κατά την εκπόνηση της σύνθετης αυτής έκθεσης. Την υπερψήφισα διότι
θεωρώ ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε πράγματι την έλλειψη πραγματικού
πολιτικού και οικονομικού συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και την έλλειψη
αποτελεσματικότητας των διαφόρων μηχανισμών ελέγχου. Συνεπώς, είναι πλέον καιρός η Ευρώπη
να δημιουργήσει πιο αξιόπιστο νομικό πλαίσιο που να πληροί τους στόχους της στρατηγικής
ΕΕ 2020 ενώ ταυτόχρονα διεξάγει μεγαλύτερο έλεγχο του χρέους και των δημοσίων εσόδων,
των φορολογικών κινήτρων για τις ΜΜΕ, της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς και της
ολοκλήρωσης των αγορών εργασίας. Με βάση τις πρόσφατες συμφωνίες, ωστόσο, δεν υποστηρίζω
την καθιέρωση αριθμητικών κανόνων που θα μπορούσαν να αποδειχθούν υπερβολικά μηχανιστικοί
για ορισμένα κράτη μέλη και δύσκολο να επιτευχθούν. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα τοξικά
στοιχεία ενεργητικού και, σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, το υπερβολικό προσωπικό χρέος
(ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου), βρίσκονται στη ρίζα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Με
άλλα λόγια, η κρίση προκλήθηκε από έλλειψη ισορροπίας στον ιδιωτικό και τραπεζικό τομέα,
όχι από το κρατικό δημόσιο χρέος. Τέλος, συμφωνώ με τη σύσταση 3 για την ενίσχυση του
συντονισμού των κρατών μέσω των ετήσιων εκθέσεων εποπτείας της ζώνης του ευρώ.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι
συμφωνώ ότι πρέπει να θεσπιστεί συνεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την πολυμερή εποπτεία
των μακροοικονομικών εξελίξεων στην Ένωση και στα κράτη μέλη. Θα ήθελα να ζητήσω τη
διεξαγωγή μιας ετήσιας συζήτησης μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, του Συμβουλίου
και εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με τα προγράμματα σταθερότητας και
σύγκλισης (ΠΣΣ) και τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα (ΕΜΠ), καθώς και σχετικά με την
αξιολόγηση των εθνικών οικονομικών εξελίξεων, ως μέρος του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Θα ήθελα
επίσης να ζητήσω τη θέσπιση μηχανισμού σε εθνικό επίπεδο για να αξιολογηθεί η εφαρμογή των
προτεραιοτήτων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και η επίτευξη των σχετικών εθνικών στόχων
οι οποίοι περιλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να στηριχθεί
η ετήσια αξιολόγηση από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL),    γραπτώς. – Ψήφισα κατά της έκθεσης, καθώς στο όνομα
της Οικονομικής Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετεί την κυρίαρχη αντίληψη και
πολιτική περί αυστηρής πειθαρχίας στο Σύμφωνο Σταθερότητας και στηρίζει τις προληπτικές
κυρώσεις σε βάρος των «απείθαρχων στους δείκτες του Μάαστριχτ» κρατών μελών. Προτάσσοντας
τον στόχο της δημοσιονομικής σταθερότητας και της αυστηρής εποπτείας των εθνικών
προϋπολογισμών, οδηγεί στη λήψη σκληρών μέτρων σε βάρος των εισοδημάτων, των συντάξεων,
των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και όλα αυτά όταν βλέπουμε
τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, στην
Πορτογαλία και αλλού. Και όλα αυτά, την ώρα που σε πολλές χώρες της Ευρώπης οι εργαζόμενοι
έχουν βγει στους δρόμους αγωνιζόμενοι για να μην γίνουν τα θύματα της κρίσης και της
νεοφιλελεύθερης αντεπίθεσης που προωθούν ΕΕ, ΕΚΤ και το ΔΝΤ.

Lara Comi (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η υιοθέτηση του ευρώ αποτέλεσε στοίχημα θεμελιώδους
σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος παράγοντας κινδύνου δεν συνδέεται τόσο πολύ
με θέματα νομισματικής τεχνικής, όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιτελεί εξαίρετο έργο,
αλλά με την οικονομική συνοχή και τη σύνδεση με την πραγματική οικονομία. Το πρόβλημα
έγινε πραγματικά αισθητό κατά τη διάρκεια της κρίσης: το ενιαίο νόμισμα έχει όλο και λιγότερο
νόημα σε μια αγορά η οποία εξακολουθεί να είναι αποσπασματική και με δημοσιονομικές πολιτικές
που δεν είναι πάντοτε αρκετά ομοιογενείς. Η εξέταση των ζητημάτων αυτών δεν πρέπει να είναι,
ούτε και χρειάζεται να είναι, μια απλή άσκηση ή δικαιολογία για τη διεκδίκηση νομικής κυριαρχίας
επί θεμάτων που σήμερα αποτελούν ευθύνη των επιμέρους κρατών. Αντίθετα, είναι χρήσιμο να
εφαρμόζεται συνέπεια και συστηματική προσέγγιση στην οικονομική δράση απέναντι σε ολοένα
και πιο σύνθετες καταστάσεις, όπου οι νομισματικές προκλήσεις δεν είναι οι ίδιες όπως στο
παρελθόν και απαιτούν διαφορετικά μέσα και στόχους, και όπου οι ευθύνες που επωμίζονται οι
τεχνικοί πρέπει να υποστηρίζονται από συνεχή και συνεπή παρακολούθηση, καθώς και πολιτική
κατεύθυνση που βασίζεται σε εμπεριστατωμένη θεώρηση του μέλλοντος και στην προοπτική για
την επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic
και Alf Svensson (PPE),    γραπτώς.  –  (SV) Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης αυτής χωρίς να
παραιτούμαστε καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την αντίθεσή μας προς τον ευρωπαϊκό φόρο. Θα
συνεχίσουμε επίσης να λέμε «όχι» στη συγκρότηση ομάδας υψηλού επιπέδου που πρόκειται να
συζητήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Κοινού Θησαυροφυλακίου, με στόχο
να δοθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικές της πηγές χρηματοδότησης. Σε άλλα σημεία, επίσης,
χρησιμοποιήσαμε την ψήφο μας για να εκφράσουμε διαφορετική άποψη.

Corina Creţu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Το ζήτημα της οικονομικής διακυβέρνησης σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί δύσκολο εγχείρημα και η επιφυλακτικότητα που επιδεικνύουν
ορισμένα από τα κράτη μέλη σχετικά με τις νέες εκχωρήσεις εθνικής κυριαρχίας είναι κατανοητή.
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Η κρίση στην Ελλάδα κατέδειξε τα όρια των σημερινών μηχανισμών παρέμβασης, για να μην
αναφέρουμε την ανεπάρκεια των μέσων που απαιτούνται για την επιβολή της συμμόρφωσης με
τα κριτήρια σύγκλισης, ιδίως στις χώρες που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Η δημιουργία
συνεκτικού και διαφανούς πλαισίου για την πολυμερή εποπτεία των μακροοικονομικών εξελίξεων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη, μαζί με την εξυγίανση της δημοσιονομικής εποπτείας,
όπως προτείνεται στο έγγραφο, αποτελεί βήμα προόδου προς τη σωστή κατεύθυνση, έστω και
αν ενδέχεται να συνεπάγεται μερική τροποποίηση της συνταγματικής συνθήκης. Συνολικά, οι
συστάσεις του παρόντος εγγράφου είναι σημαντικές και εξετάζουν πραγματικά ζητήματα,
προσφέροντας τις σχετικές λύσεις. Αυτός είναι ο λόγος που ψήφισα υπέρ της έγκρισης του
εγγράφου.

Mário David (PPE),    γραπτώς. – (PT) Με ικανοποίηση και αίσθηση ευθύνης ψηφίζω υπέρ
των συστάσεων για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ που προτείνεται στην
παρούσα έκθεση. Δεδομένου ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από τις αναδυόμενες
οικονομίες και ότι η σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών έχει ουσιαστική σημασία για την
ενίσχυση των ευκαιριών, την προώθηση της καινοτομίας και την τόνωση της οικονομικής
ανάπτυξης, τα οποία αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης, και
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάπτυξη και τα βιώσιμα δημόσια οικονομικά αποτελούν
προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα στην ΕΕ και τη μακροπρόθεσμη
δημοσιονομική εξυγίανση, οι ισχύοντες κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
σε συνδυασμό με την κακή εφαρμογή τους έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς για να διασφαλίσουν
υγιείς μακροοικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές. Είναι επομένως σημαντικό να
υποστηρίξουμε την αυστηρότερη εφαρμογή προληπτικών μέτρων και κυρώσεων και ταυτόχρονα
να ενθαρρύνουμε τη βελτίωση της παρακολούθησης και της οικονομικής διακυβέρνησης με πιο
ακριβείς και συγκρίσιμες στατιστικές όσον αφορά την πολιτική και την οικονομική κατάσταση
των κρατών μελών, ιδίως στη ζώνη του ευρώ.

Marielle De Sarnez (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Με την έγκριση του ψηφίσματος σχετικά με
την οικονομική διακυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναβεβαιώνει τους κύριους στόχους
του για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις έξι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής.

Οι βουλευτές του ΕΚ εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι η εφαρμογή του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ανεπαρκής και προτείνουν τη δημιουργία αποτελεσματικού
μηχανισμού κινήτρων και κυρώσεων, ενώ τονίζουν και τη σημασία των επενδύσεων στην ενέργεια,
την έρευνα, την καινοτομία, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση.

Για να τερματιστεί η ύφεση, πρέπει να σχεδιάσουμε την απαιτούμενη χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, η δε ιδέα των ιδίων πόρων πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή. Διακηρύσσουμε ότι η καθιέρωση
φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές θα μειώσει την κερδοσκοπία και θα βελτιώσει τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, το εισόδημα που δημιουργείται από τον φόρο
αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη χρηματοδότηση παγκόσμιων δημόσιων αγαθών και τη μείωση
των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Ο εν λόγω φόρος πρέπει να καθοριστεί με τη μεγαλύτερη
δυνατή βάση, και βεβαίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχικά.

Diane Dodds (NI),    γραπτώς. – (EN) Είναι πράγματι ο κατάλληλος χρόνος να αντιμετωπίσει
το Κοινοβούλιο το θέμα αυτό, λίγες μόνο ημέρες μετά τη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου
Sarkozy και της Καγκελαρίου Merkel να επιδιώξουν την τροποποίηση της Συνθήκης της
Λισαβόνας, ώστε να προβλέπει την ομαλή διεκπεραίωση των μελλοντικών κρίσεων χρέους στην
ευρωζώνη. Όλα αυτά, φυσικά, εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κρίσης στην ευρωζώνη,
δεδομένου ότι κάθε ημέρα που περνά αποδεικνύει το παράλογο του μοντέλου του ενιαίου
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νομίσματος. Κάνει και κάτι άλλο, όμως. Είναι σαφές ότι εάν αυτό συνεχιστεί, θα αποτελέσει
αφορμή ώστε η κυβέρνηση συνασπισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο να διεξαγάγει δημοψήφισμα.

Αυτή ήταν η διαβεβαίωση που έδωσε ο David Cameron, και αντίθετα από την προηγούμενη
άκαμπτη εγγύησή του, πρέπει να τηρήσει αυτήν την υπόσχεση. Εάν η Γαλλία και η Γερμανία
μπορούν να επιδιώξουν αλλαγές στη Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι ζωτικής σημασίας η βρετανική
κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης ώστε να επανακτήσει
εξουσίες για το εθνικό μας κοινοβούλιο.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Feio, η οποία είναι το
αποτέλεσμα επιτυχών διαπραγματεύσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και βασίζεται σε ευρεία συναίνεση σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της ανάπτυξης
και των πολιτικών απασχόλησης, με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης που θα
επιτρέψει να ξεπεραστεί η κρίση και να ανακάμψει η ευρωπαϊκή οικονομία.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. – (PT) Μετά την τρέχουσα οικονομική,
χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση, το Κοινοβούλιο ανέλαβε ηγετικό ρόλο ώστε να παράσχει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση μηχανισμούς που διασφαλίζουν αποτελεσματική παρέμβαση, η οποία
μπορεί όχι μόνο να αναχαιτίσει περαιτέρω κρίσεις αλλά, πάνω απ’ όλα, να εξασφαλίσει τη
σταθερότητα που είναι αναγκαία για την αειφόρο ανάπτυξη και τη συνοχή στο εσωτερικό της
Ευρώπης. Η παρούσα έκθεση του κ. Feio ενσαρκώνει την ευθύνη του Κοινοβουλίου για θεσμική
εξυγίανση της ΕΕ με στόχο τη μεγαλύτερη ενοποίηση στην Ευρώπη, αλλά και από την άποψη
της παγκόσμιας οικονομίας, προς το συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών και της ευημερίας τους.
Οι προτεινόμενες συστάσεις αποτελούν πολύ σημαντική ποιοτική εξέλιξη όσον αφορά τη βελτίωση
της οικονομικής διακυβέρνησης εντός της ΕΕ, τονίζοντας την ενίσχυση των κανόνων για την
προώθηση της σταθερότητας και της ανάπτυξης των κρατών και της Ένωσης, καθώς και
μηχανισμούς για την πρόληψη αλλά και τη διόρθωση και την επίλυση προβλημάτων και
προκλήσεων της στρατηγικής για την ανάπτυξη της ΕΕ. Η αξιοπιστία των στατιστικών της ΕΕ
αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο για την παροχή δομών και αρχών με καλύτερες δυνατότητες
για την αξιολόγηση και τον καθορισμό παρέμβασης. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την ανησυχία
για την ανάγκη να αποτραπούν καταστάσεις δημοσίου χρέους, εκτός από τα δημόσια ελλείμματα.

Bruno Gollnisch (NI),    γραπτώς. – (FR) Η έκθεση δεν αφορά τη βελτίωση της οικονομικής
διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ, αλλά την καταδυνάστευση των οικονομικών, δημοσιονομικών
και φορολογικών πολιτικών των κρατών μελών, οι οποίες υπόκεινται στη βασική απαίτηση όχι
της δημιουργίας οικονομικής ευημερίας, αλλά της διασφάλισης των συμφερόντων της ενιαίας
αγοράς και των Βρυξελλών. Αφορά επίσης την επανενεργοποίηση και επιδείνωση του Συμφώνου
Σταθερότητας, που συνεχίζει να προκαλεί βλάβη.

Αυτό είναι απαράδεκτο, το ίδιο και η δημιουργία κοινού δημόσιου θησαυροφυλακίου υπεύθυνου
για τη διαχείριση ευρωπαϊκού φόρου και τη θεσμοθέτηση ευρωπαϊκής οικονομικής κυβέρνησης
(για να κάνει τι;). Βεβαίως, το επίπεδο του δημόσιου ελλείμματος και του δημόσιου χρέους, το
περισσότερο εκ του οποίου προς το εξωτερικό, είναι επικίνδυνο τόσο οικονομικά όσο και από
την άποψη της εθνικής κυριαρχίας. Ωστόσο, το έλλειμμα αυτό και το χρέος θα ήταν χωρίς
αμφιβολία χαμηλότερα χωρίς τις πολιτικές σας και την υποχρέωση των κρατών να δανείζονται
από τις αγορές. Σχεδόν το ένα έκτο του κρατικού προϋπολογισμού της Γαλλίας δαπανάται για
την πληρωμή τόκων επί του χρέους της. Όσον καιρό πληρώνουμε, δεν μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά για τίποτε άλλο.

Peter Jahr (PPE),    γραπτώς. – (DE) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση μάς έδειξε
σαφώς ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη βελτίωσης της οικονομικής συνεργασίας στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ενισχυθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και
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Ανάπτυξης και να επεκταθεί ώστε να περιλάβει κατάλληλες και αποτελεσματικές επιλογές επιβολής
κυρώσεων. Υπάρχει επίσης ανάγκη, ωστόσο, στενής παρακολούθησης των εθνικών
προϋπολογισμών και της ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών.

Στο μέλλον, πρέπει να προσδιορίζουμε νωρίτερα ανισορροπίες μεταξύ των χωρών της ζώνης του
ευρώ και τυχόν ανεπάρκειες όσον αφορά τον ανταγωνισμό, χρειαζόμαστε δε τη δυνατότητα να
απαιτούμε αποτελεσματικά αντίμετρα. Στόχος πρέπει να είναι να καταστούν η νομισματική ένωση
και το ευρώ ανθεκτικά και ισχυρά, ώστε να είναι σε θέση να αποτρέψουν κρίσεις όπως αυτή στην
Ελλάδα.

Anne E. Jensen (ALDE),    γραπτώς.  –  (DA) Το Δανικό Φιλελεύθερο Κόμμα καταψήφισε
μία συγκεκριμένη τροπολογία στην έκθεση Feio, η οποία συνιστά τη διεξαγωγή μελέτης σχετικά
με τα πλεονεκτήματα θέσπισης ευρωπαϊκού συστήματος είσπραξης φόρων. Το Δανικό
Φιλελεύθερο Κόμμα υπερψήφισε τη συνολική έκθεση, η οποία ήταν καλά ισορροπημένη.

Alan Kelly (S&D),    γραπτώς. – (EN) Είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθούν οι κανόνες της
οικονομικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης που εξακολουθούν
να διέρχονται πολλές χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, συμφωνώ με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου
που καταργούν τις συστάσεις για την αυτόματη επιβολή κυρώσεων στα κράτη μέλη τα οποία
επιβαρύνονται με υπερβολικό έλλειμμα διότι, όπως απέδειξε η παρούσα κρίση, είναι απαραίτητο,
σε έκτακτες περιπτώσεις, να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις ελλείμματος προκειμένου να αποτρέπουν
σοβαρότερες οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς.  –  (IT) Η έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή
σχετικά με τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της
Ένωσης, ειδικότερα στην ευρωζώνη, την οποία μόλις ψηφίσαμε, αποτελεί μέρος ευρύτερης
συζήτησης που συνεχίζεται εδώ και αρκετούς μήνες όσον αφορά πρωτοβουλίες για την
καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Προκύπτει σαφής ανάγκη ισχυρής οικονομικής
διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά μετά τα όσα συνέβησαν στην Ελλάδα πριν από
μερικούς μήνες.

Εντός των προσεχών ημερών, θα μας παραδοθεί η τελική έκθεση της ευρωπαϊκής ειδικής ομάδας
για την οικονομική διακυβέρνηση που συστάθηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
κ. Van Rompuy. Ακόμη και τώρα, εντούτοις, μπορούμε να δηλώσουμε ότι υπάρχει απόλυτη
ανάγκη να προσδιοριστούν κανόνες για την εποπτεία των οικονομικών πολιτικών, κανόνες που
δεν θα είναι μηχανιστικοί αλλά ρεαλιστικοί και βιώσιμοι, ικανοί να ενισχύσουν τη δημοσιονομική
πολιτική και να βελτιώσουν την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση ως σύνολο.

Petru Constantin Luhan (PPE),    γραπτώς. – (RO) Μία παρατήρηση που θα μπορούσε να
γίνει κατά την πρόσφατη περίοδο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι ότι η
παρακολούθηση και ο οικονομικός συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ απαιτείται να ενισχυθούν
σημαντικά. Σημειώθηκαν σημαντικές μακροοικονομικές ανισορροπίες και ορισμένα κράτη
αντιμετωπίζουν σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους και της αναλογίας του επί του ΑΕΠ.
Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι υποστηρίζω θερμά και τις οκτώ συστάσεις που έκανε ο
εισηγητής με πρόθεση να αντανακλούν τη χρηστή διακυβέρνηση και την οικονομική σταθερότητα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιστεύω ότι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε σημαντικές προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Πρέπει
να είμαστε σε θέση να καθορίσουμε σαφείς προτεραιότητες και να κάνουμε κάποιες δύσκολες
επιλογές προκειμένου να στηριχθούν οι δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ και να
εξυγιανθούν τα δημόσια οικονομικά. Ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ θα είναι ζωτικής σημασίας
από την άποψη αυτή και μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων.
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Astrid Lulling (PPE),    γραπτώς. – (FR) Η κοινή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η G20,
η έκθεση της Ειδικής Επιτροπής για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση και
η έκθεση για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεν κατέληξαν σε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές ή
στις κατάλληλες συστάσεις όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική κρίση . Ο καθένας είχε τη γνώμη
του και έδωσε την προσωπική του ερμηνεία για τα συγκεχυμένα και ασαφή κείμενα. Αυτή είναι,
δυστυχώς, η πραγματικότητα για τις εν λόγω εκθέσεις πρωτοβουλίας, που συγκεντρώνουν μεν
μεγάλες πλειοψηφίες αλλά, ταυτόχρονα, δεν λένε πολλά.

Η έκθεση Feio συζητήθηκε πολύ αργά μέσα στην ημέρα, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη
καταθέσει τις οδηγίες που θα μεταρρυθμίσουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και τη διακυβέρνηση
της ζώνης του ευρώ. Ποιο είναι το νόημα, υπό τις συνθήκες αυτές, να ψηφίζουμε συστάσεις
προς την Επιτροπή;

Το Κοινοβούλιο πρέπει να εφοδιαστεί με πολύ πιο αυστηρό Κανονισμό και να τον τηρεί. Η
αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του βρίσκονται σε κίνδυνο.

Θα έλθει και η καθοριστική στιγμή της μεταρρύθμισης του Συμφώνου Σταθερότητας και της
διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ, αφού αναλυθούν τα νομοθετικά κείμενα. Μαζί με
συναδέλφους, θα αναλάβω το έργο αυτό με ανοιχτό μυαλό και επιμέλεια. Είναι σημαντικό το
Κοινοβούλιο να υποστηρίζει μια ρεαλιστική αλλά φιλόδοξη μεταρρύθμιση, ώστε η νομισματική
ένωση να εδρασθεί σε νέα θεμέλια. Μέσα από επίπονη εργασία κερδίζει τη νομιμοποίησή του
εντός του ευρωπαϊκού οικοδομήματος ένα θεσμικό όργανο, όχι με ...

( Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύθηκε σύμφωνα με τον άρθρο 170 του Εσωτερικού Κανονισμού
)

Mario Mauro (PPE),    γραπτώς. – (IT) Χωρίς κανόνες ή εποπτεία, δεν μπορείς να σημειώσεις
πρόοδο. Η εφαρμογή των κανόνων που έχουμε επιβάλει στον εαυτό μας κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου κρίσης με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού και της εποπτείας σε οικονομικά
θέματα είναι το λιγότερο που πρέπει να ζητήσουμε από τον εαυτό μας και τα κράτη μέλη. Σε
αυτό το πνεύμα, η έκθεση του κ. Feio θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε σε ορισμένες
σημαντικές στρεβλώσεις, διαπιστώνοντας πώς «οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις έδειξαν σαφώς
ότι ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής μέσα στην Ένωση, και ιδίως στην ευρωζώνη, δεν
λειτούργησε αρκετά καλά και ότι τα κράτη μέλη, παρά τις υποχρεώσεις που έχουν δυνάμει της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), δεν αντιμετώπισαν τις οικονομικές
πολιτικές τους ως θέματα κοινού ενδιαφέροντος». Η ψήφος μου είναι, ως εκ τούτου, χωρίς
αμφιβολία υπέρ της έκθεσης.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση
απέδειξε ότι η ΕΕ χρειάζεται όλο και πιο ισχυρή οικονομική και νομισματική διακυβέρνηση,
ούτως ώστε να μην υπονομεύεται η σταθερότητα του ευρώ και της ίδιας της νομισματικής ένωσης.
Έτσι, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα πρέπει να επιδιώξει την προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς η απότομη μείωση του ΑΕΠ, η πτώση της
βιομηχανικής παραγωγής και ο μεγάλος αριθμός ανέργων αποτελούν σημαντική κοινωνική και
οικονομική πρόκληση, η οποία μπορεί να εξαλειφθεί μόνο με την ισχυρή, αρμονική και ενωμένη
διακυβέρνηση. Η έκθεση του κ. Feio επισημαίνει τρόπους και καθορίζει στρατηγικές προς την
κατεύθυνση της πραγματικής ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου
σταθερότητας της ΕΕ με κύρια έμφαση στη ζώνη του ευρώ. Παραδείγματα αυτού περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων τη δημιουργία συνεκτικού και διαφανούς πλαισίου για την εποπτεία, την ενίσχυση
των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) και την ενίσχυση της
οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ.
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Louis Michel (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Η οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική
κρίση κατέδειξε τα όρια του ευρωπαϊκού μοντέλου οικονομικής διακυβέρνησης. Γι’ αυτό
χρειαζόμαστε συμφωνία κατά το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την οικονομική
διακυβέρνηση και το Σύμφωνο Σταθερότητας. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να υιοθετηθούν
μεταρρυθμίσεις που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός ως προς
την ποιότητα σε θέματα οικονομικής διακυβέρνησης και να θεσπισθούν διαφανή και στοχευμένα
μέσα εποπτείας.

Είμαι υπέρ της έκθεσης του κ. Feio επειδή υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής η οποία, κατά
τη γνώμη μου, είναι μια ισορροπημένη και συμβιβαστική πρόταση. Είμαι υπέρ της μεγαλύτερης
κοινοβουλευτικής συμμετοχής στην οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης και της κεντρικής
οργάνωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων εποπτείας των μεγάλων
διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πιστεύω επίσης ότι θα ήταν χρήσιμο να
εφοδιάσουμε την Ένωση με ίδιους πόρους προκειμένου να την βοηθήσουμε να προγραμματίσει
τις δραστηριότητες και τις δράσεις της.

Alexander Mirsky (S&D),    γραπτώς. – (LV) Κατά τη γνώμη μου, η έκθεση Feio αποτελεί
την πιο επαγγελματική έκθεση που είχαμε τους τελευταίους τρεις μήνες. Όλα τα θέματα και οι
λύσεις που αναλύονται στην έκθεση είναι εξαιρετικά επίκαιρα. Η έλλειψη πληροφόρησης, οι
αλλοιώσεις κατά την υποβολή εκθέσεων και, περιστασιακά, τα απροκάλυπτα ψέματα από τις
κυβερνήσεις των κρατών της ΕΕ, οδήγησαν σε φοβερά αποτελέσματα. Αποκρύπτοντας από φόβο
τα κραυγαλέα κενά στους προϋπολογισμούς τους, η Ελλάδα, η Λετονία και η Ουγγαρία κλόνισαν
την εμπιστοσύνη στο ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να
αντιδρούν αυστηρά και αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε αλλοίωση των πραγματικών περιστατικών
και στην απόκρυψη της αλήθειας. Είναι απαραίτητο να εκπονήσουμε μέτρα για τους ανέντιμους
πολιτικούς, εξαιτίας των οποίων η ΕΕ κατέληξε σε κρίση. Για να εξέλθουμε από την περίπλοκη
αυτή οικονομική κατάσταση, πρέπει να εκπονήσουμε όχι μόνο κανονισμούς για την εποπτεία
και τις στατιστικές, αλλά και σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτό συνεπάγεται,
καταρχάς, σαφή κριτήρια για τη δημοσιονομική πολιτική, και προθεσμίες και εγγυήσεις για τους
φορολογούμενους. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η φορολογική αυτή νομοθεσία δεν θα
τροποποιείται καθημερινά με ένα νεύμα των επενδυτών. Δυστυχώς, σήμερα, η λετονική κυβέρνηση
τροποποιεί τους κανονισμούς της σύμφωνα με τη διάθεση των υπαλλήλων του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Ελπίζω ότι η έκθεση Feio θα λειτουργήσει
ως μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έφθασε η ώρα να πιάσουμε δουλειά.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Feio, αλλά όπως
είχα ήδη την ευκαιρία να τονίσω, η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως σημαντική μεταρρύθμιση στον
τομέα αυτόν, ακόμη και αν η νέα οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης δεν μπορεί να λαμβάνει
υπόψη μόνο το ποσό του δημόσιου χρέους. Δεν χρειαζόμαστε μηχανισμούς αντιμετώπισης του
χρέους που είναι υπερβολικά αυτόματοι και προκυκλικοί, που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν
τον στόχο και, αν μη τι άλλο, κινδυνεύουν επιπλέον να παρεμποδίσουν δράσεις για την τόνωση
της οικονομικής ανάπτυξης. Αντιθέτως, στηρίζω την υιοθέτηση μηχανισμών εποπτείας που θα
διαθέτουν ευέλικτες και λογικές δυνατότητες, εύκολων να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη. Τα
αποτελέσματα και τα οφέλη στον προϋπολογισμό των σημαντικών μεταρρυθμίσεων σε κοινωνικά
και οικονομικά θέματα, κυρίως της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, δεν διαπιστώνονται
κατά το επόμενο οικονομικό έτος αλλά μετά από αρκετά χρόνια, μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα, στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι
οι πιο σημαντικές και απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξετάσουμε
περισσότερο και καλύτερα τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την τόνωση
της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η ανταγωνιστικότητα
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αποφέρει οικονομική ανάπτυξη και η ανάπτυξη αποφέρει περισσότερα φορολογικά έσοδα και
αποτελεσματική δημοσιονομική εξυγίανση.

Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE),    γραπτώς. – Ψήφισα αποχή στην Έκθεση Feio γιατί οι
προτάσεις για την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση δεν απαντούν στα δομικά προβλήματα
της ατελούς οικονομικής ένωσης, δεν άρουν την ασυμμετρία μεταξύ της «κολοβής» οικονομικής
ένωσης και της πλήρους νομισματικής ένωσης. Πολύ περισσότερο γιατί δεν εξευρωπαΐζουν τις
οικονομικές πολιτικές και τον οικονομικό κίνδυνο. Εξευρωπαΐζουν μόνον τις κυρώσεις,
καθιστώντας τες ακόμη αυστηρότερες. Λείπουν παντελώς στρατηγικές κατευθύνσεις για τη
διασφάλιση ισόρροπης ανάπτυξης και τόνωσης της ανταγωνιστικότητας για όλα τα κράτη μέλη.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής καθώς
πιστεύω ότι: (1) πρέπει να δημιουργηθεί συνεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την πολυμερή
εποπτεία των μακροοικονομικών εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη που θα
εξασφαλίζει τη διεξαγωγή μιας ετήσιας συζήτησης μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής,
του Συμβουλίου και εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με τα προγράμματα
σταθερότητας και σύγκλισης (ΠΣΣ) και τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα (ΕΜΠ) και
σχετικά με την αξιολόγηση των εθνικών οικονομικών εξελίξεων· και (2) πρέπει να θεσπιστεί
μηχανισμός σε εθνικό επίπεδο για να αξιολογηθεί η εφαρμογή των προτεραιοτήτων της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και η επίτευξη των σχετικών εθνικών στόχων οι οποίοι
περιλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να στηριχθεί η ετήσια
αξιολόγηση από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να ενισχυθούν οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης,
με σκοπό: (1) να λαμβάνονται αυστηρότερα υπόψη το επίπεδο του χρέους, το προφίλ του χρέους
και η δυναμική του στον ρυθμό σύγκλισης με τον ειδικό ανά κράτος μέλος μεσοπρόθεσμο
δημοσιονομικό στόχο (MTFO) που θα περιλαμβάνεται στα προγράμματα σταθερότητας και
σύγκλισης (ΠΣΣ)· (2) να ενθαρρυνθεί η δημιουργία μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης επί
θεμάτων δημοσιονομικού ελέγχου σε εθνικό επίπεδο· και (3) να θεσπιστούν προκαθορισμένα
και προειδοποιητικά μέτρα στη ζώνη του ευρώ, τόσο στην προληπτική όσο και στην επανορθωτική
κατεύθυνση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Miguel Portas (GUE/NGL),    γραπτώς. – (PT) Η έκθεση του κ. Feio είναι αφιερωμένη στο
κεντρικής σημασίας ζήτημα του ευρωπαϊκού οικονομικού συντονισμού. Επιδιώκει να καθοδηγήσει
τα νομοθετικά έγγραφα της Επιτροπής και συζητείται 24 ώρες αφότου έγινε γνωστή η θέση του
γαλλογερμανικού διευθυντηρίου. Οι θετικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση
μοιραία συντονίζονται, είτε λόγω της γαλλογερμανικής θέσης, είτε λόγω των προτάσεων για
αυτόματη επιβολή κυρώσεων που ήταν ήδη παρούσες στα κείμενα της επιχειρησιακής ομάδας
της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Η έκθεση δεν έρχεται σε ρήξη με το μοντέλο των πειθαρχικών
ποινών της συναίνεσης των Βρυξελλών, επιδιώκει απλώς να τις μετριάσει. Η συναίνεση αυτή δεν
μπορεί να μεταρρυθμιστεί: μπορεί μόνο να αντικατασταθεί με άλλη, που θέτει την απασχόληση
και τη διόρθωση των σοβαρών ανισοτήτων στο επίκεντρο του οικονομικού συντονισμού.

Paulo Rangel (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι συμφωνώ ότι
πρέπει να θεσπιστεί συνεκτικό και διαφανές πλαίσιο για την πολυμερή εποπτεία των
μακροοικονομικών εξελίξεων στην Ένωση και στα κράτη μέλη.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Η παγκόσμια οικονομική κρίση έθεσε
σε αμφισβήτηση τους υφιστάμενους μηχανισμούς συντονισμού της οικονομικής πολιτικής στην
ΕΕ και αποκάλυψε ορισμένες από τις αδυναμίες της.
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Η λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης υπέστη ιδιαίτερη πίεση, η οποία
οφείλεται σε προηγούμενες αποτυχίες συμμόρφωσης με τους υποκείμενους κανόνες και στο
δεδομένο ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες εποπτείας και συντονισμού δεν ήταν αρκετά πλήρεις.
Η παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας αποσκοπεί στο να καθορίσει τη θέση του Κοινοβουλίου όσον
αφορά τη νομοθετική δέσμη για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής (έξι προτάσεις,
μεταξύ των οποίων τέσσερις βάσει συναπόφασης) που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή δύο
εβδομάδες νωρίτερα. Η θέση του Συμβουλίου προβλέπεται για τα τέλη Οκτωβρίου με την τελική
έκθεση της επιχειρησιακής ομάδας του κ. Van Rompuy για την οικονομική διακυβέρνηση.

Oreste Rossi (EFD),    γραπτώς. – (IT) Μετά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά από εκθέσεις και οδηγίες της Επιτροπής για τα
αποτελέσματα και τους τρόπους καταπολέμησής της. Για να αποφευχθούν οι επαναλήψεις
κερδοσκοπικών φουσκών όπως αυτή από την οποία αγωνιζόμαστε σήμερα να ξεφύγουμε, είναι
απαραίτητη η θέσπιση μιας σειράς μέτρων και ελέγχων μεταξύ και από κοινού με τα κράτη μέλη.
Για παράδειγμα, είναι σημαντική η τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η
σοβαρή και εκτεταμένη παρακολούθηση πιθανότατα θα είχε αποτρέψει τις ακραίες καταστάσεις
στην Ελλάδα και την Ισπανία.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. – (PT) Η τρέχουσα οικονομική, χρηματοπιστωτική και
κοινωνική κρίση απέδειξε πως το μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δεν λειτούργησε τόσο αποτελεσματικά όσο είχε ιδεατώς σχεδιασθεί. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο
να βρεθούν λύσεις για καλύτερη και αποτελεσματικότερη οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη,
έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση των ήδη σοβαρών επιπτώσεων της κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εισηγητής συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει ένα συνεκτικό
πλαίσιο για την οικονομική εποπτεία, να ενισχύσει τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης και την οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ και να αναθεωρήσει τους
ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς, χρηματοπιστωτικούς και φορολογικούς μηχανισμούς.

Επιπλέον, προτείνεται επίσης η δημιουργία ενός στέρεου και αξιόπιστου μηχανισμού πρόληψης
και αντιμετώπισης των υπερβολικών χρεών για τη ζώνη του ευρώ. Τέλος, προτείνεται η βελτίωση
της αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών στατιστικών, καθώς και της εξωτερικής εκπροσώπησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων.

Επομένως, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να σέβονται πλήρως τους κανόνες και τις αποφάσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να τονίσω επίσης τη σημασία της ευθυγράμμισης της
μεταρρύθμισης με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αν μη τι άλλο με την έννοια
της ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς και του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως βασικών
κινητήριων δυνάμεων της οικονομικής ανάπτυξης.

Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Viktor Uspaskich (ALDE),    γραπτώς.  –  (LT) Κυρίες και κύριοι, οι τρέχοντες κανονισμοί
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το αδύναμο σύστημα υλοποίησης απέτυχαν
να διασφαλίσουν επαρκώς ισχυρή δημοσιονομική και μακροοικονομική πολιτική. Οι συστάσεις
που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση αποτελούν μια καλή αρχή. Ο εισηγητής έχει δίκιο
όταν διαπιστώνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική
πολιτική και στην ενοποίηση των αγορών εργασίας και να προβλέψουμε φορολογικά κίνητρα
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η διαδικασία μείωσης των μακροπρόθεσμων ελλειμμάτων
πρέπει να συνδυάζεται με άλλες προσπάθειες για την τόνωση της οικονομίας, όπως η βελτίωση
των προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και η βελτίωση της εσωτερικής
αγοράς, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα. Χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι ο εισηγητής
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αναγνωρίζει ότι όλα τα προτεινόμενα νέα μέτρα δεν πρέπει να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις
στα πλέον ευάλωτα κράτη μέλη, ειδικότερα τις χώρες της Βαλτικής. Αυτό θα εμπόδιζε τις
προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της επίτευξης συνοχής.
Πέρυσι, ο ενθουσιασμός για το ευρώ εξασθένισε ελαφρώς σε κράτη μέλη εκτός της ζώνης του
ευρώ, μεταξύ των οποίων στη Λιθουανία. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι
οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους για τη διασφάλιση της
σταθερότητας του ευρώ δεν είναι παρά προσωρινές και θα πρέπει να υποστηρίζονται από καλύτερο
πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ.

Derek Vaughan (S&D),    γραπτώς. – (EN) Οι στόχοι της ΕΕ 2020 αποκαθιστούν την ανάγκη
στενότερης ολοκλήρωσης μεταξύ των οικονομιών των κρατών μελών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, προκειμένου να ενθαρρυνθούν η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη.
Η τρέχουσα οικονομική κρίση απέδειξε ότι το σημερινό μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης
δεν επαρκεί και δεν μπορεί να εγγυηθεί την προοδευτική ολοκλήρωση που θα διασφαλίσει τη
σταθερότητα των οικονομιών της ΕΕ.

Για τον λόγο αυτόν, ψηφίζω υπέρ των συστάσεων της έκθεσης Feio, η οποία τονίζει την ανάγκη
ενίσχυσης των οικονομικών διατάξεων της ΕΕ και επανεξέτασης και βελτίωσής τους σε πιο
μακροπρόθεσμη βάση. Αντιλαμβάνομαι ότι η Ευρώπη πρέπει να εξετάσει κριτικά τα τρέχοντα
σχέδιά της για την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, προκειμένου να
προχωρήσουμε μαζί προς μια ισχυρότερη και πιο στενά συνυφασμένη οικονομία που πληροί τις
δυνατότητές της ως παγκόσμια οικονομική υπερδύναμη.

8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14:00 και επαναλαμβάνεται στις 15:05)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ
Αντιπροέδρου

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά
Πρακτικά

10. Μηχανισμός σταθερότητας - Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής
συνεργασίας - Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των
δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως - Χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με
τις βιομηχανικές χώρες - Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας
(συζήτηση)

Πρόεδρος. -   Το επόμενο σημείο είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με

- την έκθεση της Franziska Katharina Brantner εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 για τη θέσπιση
μηχανισμού σταθερότητας (COM(2009)0195 - C7-0042/2009 - 2009/0058(COD))
(A7-0066/2009), και

- την έκθεση του Gay Mitchell εξ ονόματος της Επιτροπή Ανάπτυξης σχετικά με την πρόταση
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της
αναπτυξιακής συνεργασίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός
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χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου
παγκοσμίως (COM(2009)0194 - C7-0043/2009 - 2009/0060A(COD)) (A7-0078/2009),
και

- την έκθεση των Kinga Gál και Barbara Lochbihler εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση
μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1889/2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας
και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (COM(2009)0194 - C7-0158/2009 -
2009/0060B(COD)) (A7-0188/2010), και

- την έκθεση του Helmut Scholz εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη
συνεργασία με τις βιομηχανικές και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη
(COM(2009)0197 - C7-0101/2009 - 2009/0059(COD)) (A7-0052/2010), καθώς και

- την έκθεση του Charles Goerens εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης σχετικά με την πρόταση
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της
αναπτυξιακής συνεργασίας (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD))
(A7-0285/2010)

Franziska Katharina Brantner,    εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα εξετάζουμε
μια σειρά μηχανισμών χρηματοδότησης. Συζητήσαμε ήδη μια πτυχή σήμερα το πρωί, αλλά θα
ξεκινήσω μιλώντας για τον μηχανισμό σταθερότητας. Αυτός ο μηχανισμός θεσπίστηκε το 2006
και είναι ο καλύτερα χρηματοδοτούμενος μηχανισμός στους τομείς της μη διάδοσης των όπλων
μαζικής καταστροφής, πρόληψης των συγκρούσεων, στήριξης της κοινωνίας των πολιτών μετά
από καταστροφές, μέτρων οικοδόμησης της ειρήνης, καθώς και της δικαιοσύνης και της
αστυνόμευσης στο πεδίο της αντιτρομοκρατίας. Παρά το γεγονός αυτό, το ύψος της
χρηματοδότησης είναι σχετικά μικρό. Μέχρι στιγμής, ανέρχεται μόνο στα 1,4 δισ. ευρώ στο
πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών. Αυτό το ποσό δεν ισοδυναμεί με πολλά χρήματα,
αλλά είναι καλά χρήματα, δεδομένου ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχετικά ευέλικτα. Έχουν
γίνει επανειλημμένα σκέψεις για την περικοπή τους, αλλά μέχρι στιγμής κατορθώνουμε πάντα
να διασφαλίσουμε να μην περικοπούν από τον προϋπολογισμό. Για ποιον λόγο διενεργείται η
ενδιάμεση αναθεώρηση αυτού του μηχανισμού; Τι πρόκειται να συζητηθεί; Είναι μικρός ο αριθμός
των ζητημάτων εν προκειμένω, αλλά μερικά από αυτά είναι σημαντικά από άποψη περιεχομένου.
Καταρχάς, τα μακροπρόθεσμα μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 4, παράγραφος 3, είναι σχεδιασμένα
για να καταστήσουν εφικτή την εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών
στις πολιτικές διαδικασίες, ιδιαίτερα δε σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης. Επομένως, αυτό για
το οποίο μιλούμε αυτήν τη στιγμή είναι η μεταφορά ενός ήδη πολύ πετυχημένου πεδίου στο
άρθρο 4, παράγραφος 3. Προς τα παρόν, έχει δοθεί στήριξη για την προβολή στα μέσα
ενημέρωσης αφγανών γυναικών που θέτουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο κοινοβούλιο.
Θα θέλαμε να ενσωματωθεί αυτό στα μακροπρόθεσμα μέτρα, και να μην ισχύει μόνο για τα
βραχυπρόθεσμα μέτρα, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή συνέχιση της στήριξης αυτών των
γυναικών κατά τον ίδιο τρόπο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Δεύτερον, επιθυμούμε να γίνει ρητή αναφορά της εταιρικής σχέσης για την οικοδόμηση της
ειρήνης στην οδηγία, όχι μόνο προκειμένου να επιβραβευθεί η ανάπτυξη επίσημου διαλόγου με
την κοινωνία των πολιτών, αλλά και προκειμένου να εισαχθεί η έννοια στην νέα εποχή της
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Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τον αφανισμό της, και
επομένως πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να γίνει συναφώς ειδική αναφορά.

Τρίτον, ψηφίζουμε υπέρ της αύξησης του ποσοστού χρηματοδότησης για τα μακροπρόθεσμα
μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4, παράγραφος 3, από 5 σε 10%. Ωστόσο,
θα ήθελα να υπενθυμίσω εκ νέου στην Ύπατη Εκπρόσωπο ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
δεν υποστήριξε αυτήν την αύξηση της τελευταίας στιγμής, καθόσον λάβαμε υποσχέσεις ότι, στο
μέλλον, θα ληφθούν εκτεταμένα μέτρα υπό την αιγίδα του μηχανισμού για την καταπολέμηση
ναρκών, βομβών διασποράς και καταλοίπων αποθεμάτων πυρομαχικών. Με άλλα λόγια, αυτή η
αύξηση στα μακροπρόθεσμα μέτρα από το 5% της συνολικής γραμμής του προϋπολογισμού
στο 10% συμφωνήθηκε υπό προϋποθέσεις και προσδοκούμε ότι εσείς, βαρόνη Ashton, και η
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα τηρήσετε την εν λόγω συμφωνία και ότι τούτο θα αποτυπώνεται
στο έγγραφο στρατηγικής για την περίοδο 2012-2013. Με άλλα λόγια, αυτό είναι σημαντικό
για μας. Αν ενεργούσαμε διαφορετικά δεν θα ήταν στο πνεύμα της συμφωνίας.

Ωστόσο, εάν υπερισχύσουν το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, η μεγαλύτερη καινοτομία στο
περιεχόμενο του κειμένου στην ενδιάμεση αναθεώρηση θα είναι η ρητή επέκταση της απαλλαγής,
προκειμένου να συμπεριλαμβάνει φορητά όπλα και ελαφρύ οπλισμό. Σε αυτό το σημείο, θα
ήθελα να επαναλάβω την έκκλησή μου προς την Προεδρία να δεχθεί αυτήν την ιδέα. Το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο έχει εκδώσει ευνοϊκή απόφαση. Γνωρίζω ότι ορισμένοι εξακολουθούν να
δυσκολεύονται να το αποδεχθούν, αλλά ελπίζω ότι, με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, θα
είμαστε ίσως τώρα σε θέση να ξεπεράσουμε αυτήν τη διάσταση μεταξύ του Συμβουλίου και της
Επιτροπής και να επιτύχουμε συμφωνία σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε στο θέμα των
φορητών όπλων και του ελαφρύ οπλισμού. Θεωρώ ότι πρόκειται για λίαν σημαντικό στοιχείο.

Η τελευταία μου παρατήρηση αφορά το θέμα των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση. Συζητήσαμε
ήδη αυτό το θέμα σήμερα το πρωί. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πολιτική λύση εν προκειμένω, και
όχι δικαστική λύση η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε αδιέξοδο. Και ένα τελευταίο, πολύ σύντομο
σχόλιο: αναφορικά με τον μηχανισμό σταθερότητας και τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης – είμαστε πραγματικά πεπεισμένοι ότι ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός
πρέπει να συνεχιστεί με τους ανθρώπους που ήταν μέχρι στιγμής υπεύθυνοι για αυτό, και ότι
αυτοί οι αρμόδιοι δεν πρέπει να υποβαθμιστούν στο επίπεδο της «χρηματοοικονομικής
διαχείρισης», αλλά, αντιθέτως, να συνεχίσουν να διενεργούν ουσιαστικό σχεδιασμό.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου
για το γεγονός ότι, ενώ συζητούμε σήμερα σημαντικά θέματα, όπως η χρηματοδότηση, η
αναπτυξιακή βοήθεια και οι δημοκρατικές αρχές, μόνο 14 βουλευτές –πιστεύω ότι έχω μετρήσει
σωστά– κατόρθωσαν να παραστούν, προφανώς λόγω κάποιας ανταγωνιστικής ή ατυχώς
προγραμματισμένης εκδήλωσης, καθόσον όλοι οι υπόλοιποι ήταν αρκετά πειθαρχημένοι ώστε
να παραστούν στην άλλη εκδήλωση. Είναι άδικο για εκείνους που προβαίνουν σε παρουσιάσεις
και για εκείνους που ενεργούν ως εισηγητές σήμερα, καθώς και για τους συναδέλφους, και δεν
πρόκειται να αναφέρω καν το προσωπικό και τους εκπροσώπους της Επιτροπής που πρέπει να
κάθονται εδώ μπροστά σε μια άδεια Αίθουσα.

Πρόεδρος.   – Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό δεν αποτελεί ζήτημα επί της διαδικασίας:
είναι ένα ενδιαφέρον θέμα και μπορεί να προβληθεί σε κάποιον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, αλλά
δεν συνιστά παρέμβαση επί της διαδικασίας. Σας παρακαλώ να μην διακόπτετε τη συνεδρίαση
για ανάλογα θέματα.

Iva Zanicchi,    εισηγήτρια. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο εισηγητής της Επιτροπής
Ανάπτυξης, κ. Mitchell, μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω, διότι δεν μπορούσε να είναι παρών
σήμερα. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το έργο που επιτέλεσε με τη γνωστή σχολαστικότητα
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που τον χαρακτηρίζει, καθώς και για την ποιότητα των προτάσεών του, οι οποίες έλαβαν θετική
γνωμοδότηση –θα έλεγα δε ομόφωνα– από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Για τους λόγους που θα
αναφέρω, αλλά, πάνω από όλα, για το έργο που έχει επιτελέσει ο κ. Mitchell μέχρι σήμερα, είμαι
πεπεισμένη ότι η έκθεση μπορεί να ψηφιστεί με ευρεία πλειοψηφία.

Θα περάσω τώρα στην έκθεση. Κατά τη διάρκεια του 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε
πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 1905/2006, βάσει του οποίου θεσπίζεται
χρηματοδοτικός μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας. Μέσω αυτής της πρότασης, η Επιτροπή
ζήτησε από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει μια τροποποίηση η οποία θα επέτρεπε στις μη
κυβερνητικές οργανώσεις να επωφελούνται από φορολογικές ελαφρύνσεις όταν
δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Κάναμε δεκτό το αίτημα.

Ωστόσο, ο κανονισμός για την αναπτυξιακή συνεργασία περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή
κανόνων για την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω κανόνες ορίζουν
ότι, όταν η Επιτροπή δέχεται χρηματοδότηση, πρέπει να ακολουθεί διαδικασίες επιτροπολογίας.
Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο δύναται να εξετάζει αυτές τις προτάσεις χρηματοδότησης
και, αν η Επιτροπή υπερβεί των αρμοδιοτήτων της, το Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει ψηφίσματα,
ζητώντας από την Επιτροπή να τροποποιήσει τις αντίστοιχες αποφάσεις.

Ήδη από το 2006 μέχρι σήμερα, το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η Επιτροπή υπερέβη των
εκτελεστικών εξουσιών της σε 12 τουλάχιστον περιπτώσεις, αλλά μόνο σε τρεις από αυτές η
Επιτροπή τροποποίησε πραγματικά ή απέσυρε το σχέδιο απόφασής της. Μετά την έναρξη ισχύος
της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή Ανάπτυξης πρότεινε την εφαρμογή της διαδικασίας
των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που θεσπίζεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έγκριση αυτής της διαδικασίας θα σήμαινε ότι το Κοινοβούλιο θα καλείτο να διαδραματίσει
σημαντικότερο ρόλο, τουλάχιστον στις στρατηγικές αποφάσεις χρηματοδότησης που πρέπει να
λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, σε ορισμένες
σαφείς περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο δύναται να μεταβιβάσει την εξουσία για τη λήψη στρατηγικών
αποφάσεων στην Επιτροπή, αλλά ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι αποφάσεις; Κατά την
άποψή μας, το νομοθετικό σώμα είναι αρμόδιο να επιλέγει σε ποιες χώρες πρέπει να παρέχει
αναπτυξιακή βοήθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη συνέχεια τίθεται το ερώτημα σε ποιους τομείς πρέπει να δοθεί χρηματοδοτική προτεραιότητα:
στην παιδεία, την υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος, τις ικανότητες χρηστής διακυβέρνησης
ή την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων; Επιπλέον, με ποιον τρόπο αναμένεται να διασφαλίσουμε
τη διαφάνεια στη διαχείριση της αναπτυξιακής βοήθειας;

Αυτές είναι οι επιλογές και τα θέματα στα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να
διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο από ό,τι στο παρελθόν. Σε αυτούς τους τομείς, η νομοθετική
εξουσία πρέπει να παρέχει ακριβείς υποδείξεις στην εκτελεστική εξουσία. Τέλος, πιστεύω ότι
προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται τα αιτήματα των ευρωπαίων πολιτών. Προσβλέπω ειλικρινά
στην ευρύτερη δυνατή συναίνεση επί της παρούσας έκθεσης του κ. Mitchell.

Kinga Göncz,    εισηγήτρια. – (HU) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Ashton, κυρίες
και κύριοι, το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι το
χρηματοδοτικό μέσο που στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την προστασία
της δημοκρατίας και την πρόληψη των συγκρούσεων ανά τον κόσμο. Οι δικαιούχοι αυτού του
χρηματοδοτικού μέσου είναι, κατά πρώτο λόγο, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα άτομα που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα
δικαιώματα υπό τι πλέον αντίξοες δύσκολες συνθήκες, σε τρίτες χώρες. Το μεγάλο πλεονέκτημα
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αυτού του χρηματοδοτικού μέσου, σε αντίθεση με άλλα γεωγραφικά μέσα, συνίσταται στο ότι
μπορεί να εκταμιευθεί χωρίς τη συναίνεση της κυβέρνησης της χώρας που λαμβάνει τη βοήθεια.
Επομένως, ο ρόλος του είναι μεγάλης σημασίας. Ωστόσο, στο πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού
δεν κατέστη δυνατή η χρηματοδότηση του κόστους σχετικά με τις πληρωμές ΦΠΑ από τα
κοινοτικά κεφάλαια. Επομένως, η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρότεινε τεχνική
τροπολογία, η οποία θα μπορούσε να επικουρήσει το έργο και τη λειτουργία των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών που χρησιμοποιούν αυτά τα κεφάλαια σε τρίτες χώρες. Καθόσον
αυτές οι οργανώσεις είναι ζωτικής σημασίας για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στις αντίστοιχες χώρες και για την ανάπτυξη του πολιτικού πλουραλισμού, είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να μην δυσχεραίνουμε ακόμα περισσότερο το έργο αυτών των οργανώσεων, οι οποίες
αντιμετωπίζουν ήδη δύσκολες καταστάσεις. Επομένως, επικροτούμε την πρωτοβουλία της
Επιτροπής και, με τη συναίνεση της συναδέλφου εισηγήτριας, κ. Lochbihler, της στηρίζουμε
πλήρως. Ωστόσο, πρόκειται μόνο για τη μία όψη του νομίσματος.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η πολιτική σημασία αυτού του θέματος. Το θέμα του
χρηματοδοτικού μέσου έχει υπαχθεί στον διοργανικό αγώνα που συνεχίζεται εδώ και έναν χρόνο.
Ακριβώς επειδή το μέσο για τη χρηματοδότηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητο
για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθίσταται σημαντικός και ο ρόλος που θα πρέπει
να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαμόρφωση των στρατηγικών και των πολυετών
προγραμμάτων-πλαίσιο. Αυτό για το οποίο παλεύουμε είναι να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
στον βαθμό που το κρίνει αναγκαίο, λόγο στην εκπόνηση των στρατηγικών σχεδίων για τον
μηχανισμό χρηματοδότησης, μέσω ετήσιων, και όχι επταετών, αναθεωρήσεων, κατά την περίοδο
των δημοσιονομικών κύκλων. Αυτός είναι ο σκοπός των τροπολογιών που επιθυμούμε να
στηρίξουμε διά του παρόντος. Η Συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαίωσε το δικαίωμα εποπτείας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο συνιστά, ουσιαστικά, τον θεσμός «κατ’ εξουσιοδότηση
πράξης», την οποία έχουν αναφέρει ήδη συνάδελφοι βουλευτές, και την οποία πιστεύουμε ότι
πρέπει να ενισχύσουμε και να εφαρμόσουμε στην προκειμένη περίπτωση. Το συγκεκριμένο ζήτημα
αποτελεί πράγματι το πρώτο παράδειγμα του ενισχυμένου ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
μετά την 1η Δεκεμβρίου 2009.

Κατόπιν των διαβουλεύσεων που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής, καθώς και των
κοινοβουλευτικών συζητήσεων, εμείς, οι εισηγητές για τα χρηματοδοτικά μέσα, καταλήξαμε
στο κοινό συμπέρασμα ότι ο φάκελος πρέπει να υποβληθεί σε δεύτερη ανάγνωση, αποστέλλοντας
ταυτόχρονα σοβαρό πολιτικό μήνυμα στα θεσμικά όργανα, διότι, πλέον, μετά την έναρξη ισχύος
της Συνθήκης της Λισαβόνας, πρέπει να ενεργούμε σύμφωνα με το πνεύμα της Συνθήκης.
Πιστεύουμε ότι ακριβώς σε αυτούς τους μηχανισμούς είναι κρίσιμο να ασκεί πραγματικά το
Κοινοβούλιο το δημοκρατικό του δικαίωμα εποπτείας.

Barbara Lochbihler,    εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το ευρωπαϊκό
μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί πολύ πρόσφατο μέσο. Ωστόσο,
μπορεί ήδη να επισημανθεί ότι επιτελεί λίαν ουσιαστικό και σημαντικό έργο. Τούτο διαπιστώνεται
από τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, τόσο εντός
όσο και εκτός της ΕΕ. Αποτελεί επίσης πολύ θετικό συμπλήρωμα της πολιτικής μας για τα
ανθρώπινα δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην ΕΕ συνολικά.

Το έργο για τα ανθρώπινα δικαιώματα διεξάγεται συχνά κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
Είναι, συνεπώς, ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχουν αυτά τα μέσα τη δυνατότητα στην ΕΕ να χορηγεί
οικονομική ενίσχυση σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, χωρίς να χρειάζεται να δώσει η
εκάστοτε κυβέρνηση τη συγκατάθεσή της, και ενδεχομένως χωρίς να χρειάζεται καν να
ενημερώνεται για την εν λόγω οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ. Πρέπει να υπογραμμίσουμε σε
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όλους τους τόνους ότι αυτή η βοήθεια πρέπει να διατηρηθεί και –όπου παραστεί ανάγκη– να
επεκταθεί.

Όπως και η συνεισηγήτριά μου, η κ. Gál, μπορώ να συνηγορήσω υπέρ της πρότασης της Επιτροπής
ότι πρέπει να υπάρχει φοροαπαλλαγή στις χώρες όπου οι πληρωμές από αυτό το χρηματοδοτικό
μέσο εξακολουθούν να φορολογούνται. Αυτό θα διευκόλυνε επίσης σημαντικά το έργο των εν
λόγω ΜΚΟ.

Ωστόσο, θεωρώ διαρκή πρόκληση σε σχέση με αυτό το χρηματοδοτικό μέσο το γεγονός ότι
έχουμε επίσης καταγγελίες ή δυσμενείς πληροφορίες που καθιστούν απολύτως σαφές ότι οδηγεί
σε περισσότερη γραφειοκρατία για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ζητούν στήριξη
από αυτό το μέσο. Από την άλλη όμως πλευρά, υπάρχει, φυσικά, η ανάγκη για διαφάνεια σχετικά
με τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα και κατά πόσον, αλλά και πώς
χρησιμοποιούνται. Εντούτοις, οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις επανειλημμένες
καταγγελίες, από μικρές, ιδίως, οργανώσεις ότι αποτρέπονται από τη χρήση αυτής της βοήθειας,
και τούτο είναι ένα ζήτημα του οποίου πρέπει να επιληφθούμε τώρα.

Ομοίως, θεωρώ πρόκληση το γεγονός ότι είναι δύσκολη η προσέγγιση πολλών τοπικών
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο και όχι στις μητροπόλεις του παγκόσμιου
Νότου, με άλλα λόγια, είναι δύσκολη η ενημέρωσή τους σχετικά με την ύπαρξη ενός
χρηματοδοτικού μέσου αυτού του τύπου, καθώς και σχετικά με τους τρόπους διαχείρισής του.
Φαντασθείτε την ακόλουθη κατάσταση: σε μια αγροτική περιοχή όπου δεν υπάρχει πάντα
ηλεκτρισμός, η γραφειοκρατία αποτελεί μάλλον την εξαίρεση και όχι τον κανόνα – γεγονός το
οποίο καθιστά αναγκαία την εστίαση ιδιαίτερης προσοχής στην υλοποίηση αυτών των
πρωτοβουλιών. Διαβλέπω μια ευκαιρία στη διεύρυνση των πρεσβειών της ΕΕ στην περιοχή εν
προκειμένω· και είναι, ασφαλώς, δεδομένο ότι πρέπει να χορηγηθούν επίσης αρμοδιότητες, αλλά
και διαθέσιμο προσωπικό, σε κάθε τοπική πρεσβεία της ΕΕ, για την παροχή ενημέρωσης σχετικά
με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, στους δημόσιους υπαλλήλους –στους οποίους
θα αναφέρομαι πλέον ως αντιπροσώπους ανθρωπίνων δικαιωμάτων– που συμμετέχουν ενεργά,
αναλαμβάνοντας ακριβώς αυτόν τον ρόλο του μεσολαβητή και αυτό το καθήκον παροχής
ενημέρωσης και επικοινωνίας· δέον είναι δε να προσεγγίζουν τοπικές πρωτοβουλίες, για τις
οποίες δεν παρέχεται ενδεχομένως η δυνατότητα κοινοποίησής τους στην αγγλική, γαλλική,
ισπανική ή οιαδήποτε άλλη γλώσσα της ΕΕ.

Στο παρόν στάδιο, είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για τη διενέργεια αναλυτικής αξιολόγησης του
χρηματοδοτικού μηχανισμού. Το χρονοδιάγραμμα είναι εξαιρετικά βραχυπρόθεσμο – τα
αποτελέσματα δεν θα ήταν αξιόπιστα. Σε μερικά χρόνια, ωστόσο, πρέπει να επιδοθούμε εντατικά
σε αναλυτική αξιολόγηση αυτού του είδους. Με τον όρο «αξιολόγηση», δεν εννοώ μόνο τον
απολογισμό των θετικών αποτελεσμάτων, αλλά και την εξέταση τυχόν νέων ιδεών που πρέπει να
υιοθετήσουμε και τρόπων περαιτέρω ανάπτυξης του μηχανισμού χρηματοδότησης.

Andris Piebalgs,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλους τους εισηγητές – τις κκ. Brantner, Gál και Lochbihler, καθώς και τους κκ. Mitchell, Scholz
και Goerens.

Οι προτάσεις που έχουμε ενώπιόν μας προκύπτουν από την ενδιάμεση αναθεώρηση που
διενεργήθηκε από την Επιτροπή το 2009, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου. Εκείνη η
αναθεώρηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέσα χρηματοδότησης λειτουργούν ικανοποιητικά.
Αυτό είναι πολύ θετικό και παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο για τις εξωτερικές σχέσεις μας έως το
2013. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Επιτροπή πρότεινε μόνο τεχνικές τροπολογίες, προκειμένου
να ευθυγραμμιστούν με τα άλλα μέσα. Χαιρόμαστε που έχουμε την υποστήριξή σας σε αυτά τα
τεχνικά θέματα.
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Το μεγάλο ζήτημα που εντοπίστηκε στην εν λόγω αναθεώρηση ήταν οι αντιρρήσεις του
Κοινοβουλίου σχετικά με τη βοήθεια στο πλαίσιο του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI),
η οποία δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Εν προκειμένω, η Επιτροπή
έλαβε απολύτως υπόψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Παρουσιάσαμε μια πρόταση που διευρύνει
το μέσο των εκβιομηχανισμένων χωρών για την κάλυψη δραστηριοτήτων που δεν είναι επιλέξιμες
για επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Πρόκειται για τις διμερείς σχέσεις με σημαντικούς εταίρους
και παγκόσμιους παράγοντες με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιράζεται στρατηγικά
συμφέροντα για την προώθηση διαφοροποιημένων σχέσεων, όπως η Ινδία, η Κίνα ή η Βραζιλία.
Αυτές οι χώρες ενδιαφέρονται εξίσου για οικονομικές, πανεπιστημιακές, επιχειρηματικές και
επιστημονικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό το τροποποιημένο μέσο, που ονομάζεται ICI Plus, συνιστά βραχυπρόθεσμη λύση για
χρονική περίοδο τριών ετών. Δεν προδικάζουμε τη μελλοντική αναθεώρηση των χρηματοδοτικών
μέσων εξωτερικής δράσης για την περίοδο μετά το 2013. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει
προϋπολογισμό για το εν λόγω μέσο το 2010. Προκειμένου για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού του 2010, το μέσο πρέπει να εγκριθεί τώρα, οπότε επικροτώ το έργο που
επιτέλεσαν οι εισηγητές για την επίτευξη μέγιστου βαθμού συναίνεσης.

Σχετικά με τον μηχανισμό σταθερότητας, η Επιτροπή πρότεινε να συμπεριληφθεί η δράση της
ΕΕ κατά της διάδοσης των φορητών όπλων και του ελαφρύ οπλισμού, μετά την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2008. Συζητούμε τα θέματα που τέθηκαν στο Συμβούλιο και
πρέπει να καταλήξουμε στην εξεύρεση συναινετικής λύσης. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω επίσης
ότι η χρηματοδότηση για την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο της συνιστώσας της ετοιμότητας
σε περιπτώσεις κρίσης του μηχανισμού σταθερότητας θα αυξηθεί περαιτέρω κατά το τρέχον
έτος.

Επιπλέον, προβλέπεται διπλασιασμός της χρηματοδότησης κατά την περίοδο 2011-2013 για
την εταιρική σχέση οικοδόμησης της ειρήνης. Αυτή η αύξηση θα παράσχει ευρύ χρηματοδοτικό
πεδίο για τη χρηματοδότηση δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Σημαντικότερο δε είναι το
ποσοστό της τάξης του 22% για τη χρηματοδότηση της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του
προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση κρίσεων από το 2007. Αυτό αποδεικνύει την ικανότητα
των ΜΚΟ στην οικοδόμηση της ειρήνης και την αντιμετώπιση κρίσεων. Πρόκειται για εξαιρετικό
παράδειγμα της προστιθέμενης αξίας που έχει προσδώσει ο μηχανισμός σταθερότητας σε
σημαντικές δράσεις της ΕΕ σε ευάλωτες και πληγείσες από συγκρούσεις χώρες ανά τον κόσμο.

Στις 17 Μαρτίου 2010, μετά τις προτάσεις σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση, παρουσιάστηκε
ακόμα μια τροποποίηση στο μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας. Τα λεγόμενα συνοδευτικά μέτρα
για τις μπανάνες πρέπει να έχουν έναν σαφή στόχο: τη στήριξη της προσαρμογής των 10 χωρών
ΑΚΕ παραγωγών μπανάνας στις αλλαγές των εισαγωγικών δασμών της ΕΕ για τις μπανάνες.

Ο τομέας της μπανάνας αποτέλεσε το αντικείμενο της μακροβιότερης εμπορικής διαμάχης
παγκοσμίως. Η ΕΕ έπρεπε να βρει λύση και να καταλήξει σε συμφωνία βάσει των κανόνων του
ΠΟΕ. Τα συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της
συμφωνίας και οι δασμολογικές μειώσεις έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον εισηγητή για την εξαιρετικά εποικοδομητική
στάση του. Πιστεύω ότι έχουμε πλέον στη διάθεσή μας ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα που θα
μπορούσε να ξεκινήσει αμέσως μετά την έγκρισή του. Οι δασμοί βρίσκονται ήδη σε ισχύ και οι
χώρες ΑΚΕ αναμένουν επειγόντως την οικονομική στήριξη που υποσχέθηκε η ΕΕ κατά τη διάρκεια
των διαπραγματεύσεων.
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Τώρα περνούμε στο πλέον πολυσυζητημένο θέμα. Όλες οι επιτροπές έχουν εγκρίνει τροπολογίες
για την εξέταση εγγράφων στρατηγικής και πολυετών προγραμμάτων ως κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων, στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας της Συνθήκης που προβλέπεται στο άρθρο 290.
Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν συμμερίζονται αυτήν την άποψη. Πιστεύουμε
ότι αυτά τα έγγραφα στρατηγικής και τα πολυετή προγράμματα δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 290, διότι δεν συμπληρώνουν ούτε τροποποιούν ορισμένα δευτερεύοντα
στοιχεία της νομοθετικής πράξης.

Ωστόσο, συμφωνούμε απόλυτα με την αναγκαιότητα διασφάλισης της ισχυρής συμμετοχής του
Κοινοβουλίου στις γενικές στρατηγικές αποφάσεις. Είναι επίσης προς το συμφέρον όλων μας
να διασφαλίσουμε ότι ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει με πρακτικό και ομαλό τρόπο. Μέχρι
στιγμής, το Κοινοβούλιο έχει παρέμβει μέσω της διαδικασίας δημοκρατικού ελέγχου, η οποία
συμφωνήθηκε το 2006 αναφορικά με τα έγγραφα στρατηγικής και τον πολυετή προγραμματισμό.
Μέσω αυτών των διαδικασιών, η Επιτροπή συμμετέχει στον διάλογο με το Κοινοβούλιο όσον
αφορά το περιεχόμενο των στρατηγικών. Αυτή η διαδικασία διαβούλευσης υπερβαίνει τα αυστηρά
όρια της επιτροπολογίας.

Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε λύση τώρα. Η Επιτροπή είναι
ανοικτή στη διεξαγωγή συζητήσεων με το Κοινοβούλιο για την ανεύρεση κατάλληλου τρόπου
λειτουργίας ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες του Κοινοβουλίου. Οι τρεις πρόεδροι
απηύθυναν την προηγούμενη εβδομάδα πρόσκληση σε άτυπη συνεδρίαση μεταξύ της
συντονιστικής επιτροπής που είναι υπεύθυνη για αυτό το θέμα στο Κοινοβούλιο, της Επιτροπής
και του Συμβουλίου.

Επικροτώ θερμά αυτήν την πρόσκληση. Η Ύπατη Εκπρόσωπος, ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου
και εγώ προσωπικά συναντηθήκαμε με τη συντονιστική ομάδα σήμερα το πρωί. Ήταν μια πολύ
εποικοδομητική συνάντηση και επιβεβαιώνει σαφέστατα την ανάγκη εξεύρεσης λύσης το
συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η Συνθήκη της Λισαβόνας,
μεριμνώντας επίσης για τον σεβασμό των πιεστικών πρακτικών θεμάτων, ιδιαίτερα σε σχέση με
τον προϋπολογισμό.

Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε λύση εάν δράσουμε από κοινού.

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, βαρόνη
Ashton, κύριε Piebalgs, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να
ευχαριστήσω, εξ ονόματος του Συμβουλίου ασφαλώς, τους εισηγητές για το έργο τους και για
τη συμμετοχή τους. Επιτρέψτε μου να προσθέσω δυο λόγια στις παρατηρήσεις του Επιτρόπου
κ. Piebalgs, τις οποίες φυσικά συμμερίζεται απολύτως το Συμβούλιο.

Ο κ. Επίτροπος ορθώς επέστησε την προσοχή στο κύριο θέμα που παραμένει ανεπίλυτο, δηλαδή
την επιθυμία του Κοινοβουλίου να εξετάζονται τα έγγραφα στρατηγικής και πολυετούς
προγραμματισμού ως κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Δεν σκοπεύω να παρουσιάσω λεπτομερώς
τη θέση του Συμβουλίου εδώ σήμερα το απόγευμα, αλλά θα δηλώσω απλώς ότι η Προεδρία θα
είναι προφανώς ευτυχής εάν επιτευχθεί συμφωνία η οποία θα ικανοποιεί και τα τρία θεσμικά
όργανα, και η οποία μας επιτρέψει να εγκρίνουμε τα χρηματοδοτικά μέσα το συντομότερο
δυνατόν. Ομολογουμένως, αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα εν προκειμένω στον κανονισμό ICI
Plus, για τον οποίο έγινε λόγος προηγουμένως, καθώς και στα συνοδευτικά μέτρα στον τομέα
της μπανάνας.

Χαίρομαι για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με τη βαρόνη Ashton, τον
Επίτροπο κ. Piebalgs και τους εισηγητές. Πιστεύουμε ότι αυτή η συνάντηση αποτελεί σαφή
απόδειξη της πραγματικής βούλησης και των τριών θεσμικών οργάνων για την επίτευξη
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συναίνεσης, και η Προεδρία, όπως γνωρίζετε, φρονεί ότι η παρούσα συζήτηση σχετικά με τα
χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να μείνει διαχωρισμένη από τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται
μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με τη διαδικασία επιτροπολογίας και
τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση.

Επί του παρόντος, γνωρίζετε ότι το Συμβούλιο βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της εξέτασης αυτών
των δύο θεμάτων και ότι οιαδήποτε δυνατή λύση πρέπει να εγκριθεί πράγματι από το παρόν
Κοινοβούλιο. Για τον λόγο αυτόν, ενόψει της επιτακτικής ανάγκης έγκρισης των χρηματοδοτικών
μέσων, πρέπει να προβούμε στο έκτακτο βήμα για τον σχεδιασμό ειδικά προσαρμοσμένης λύσης
συναφώς.

Η βελγική Προεδρία, από την πλευρά της, θα διασφαλίσει ότι το έργο που της ζητήθηκε να
επιτελέσει μετά την πρωινή συνάντηση θα παρουσιάσει ταχεία πρόοδο και θα παραγάγει απτά
αποτελέσματα που θα μας επιτρέψουν να καταλήξουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατόν.
Η σημερινή πρωινή συνάντηση μάς ωθεί να πιστέψουμε ότι το Κοινοβούλιο συμμερίζεται απόλυτα
αυτόν τον στόχο.

Barbara Lochbihler,    συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.
– (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω σχετικά με το θέμα του μέσου ICI+. Το χρηματοδοτικό μέσο
για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες
και εδάφη (ICI) ξεκίνησε την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Στη γνωμοδότησή της, η
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ζητούσε να δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό μέσο για τις
εξωτερικές υποθέσεις, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά θα
απευθύνεται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δημιούργησε τότε το μικρό μέσο που είναι γνωστό ως ICI. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το θεώρησε ως προσωρινή λύση. Ανεφοδίαζε μεν τις χώρες του μέσου αναπτυξιακής
συνεργασίας (DCI), κατά τα άλλα όμως δεν απέφερε νέα οφέλη και το αντιμετώπιζε ως εμπορικό
μέσο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων υπέβαλε τροπολογία σχετικά με τον
τίτλο του μέσου, στην οποία διευκρινίζεται η αρχική πρόθεσή της να το προσδιορίσει ως μέσο
εξωτερικής πολιτικής. Ο νέος τίτλος είναι «χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με χώρες στη
Μέση Ανατολή, την Ασία, τη Βόρεια και Νότια Αμερική και τη Νότια Αφρική». Ζητούμε την
υποστήριξή σας εν προκειμένω. Θα ήταν κάτι παραπάνω από λυπηρό εάν η ΕΕ δεν διέθετε κανένα
χρηματοδοτικό μέσο εξωτερικής πολιτικής με την ανάλογη ονομασία.

Nirj Deva,    συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. – (EN) Κύριε Πρόεδρε,
πρέπει να εξετάσουμε τη σημασία των χρηματοδοτικών μέσων –το μέσο αναπτυξιακής
συνεργασίας, οι μηχανισμοί σταθερότητας και τα μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα– στο πλαίσιο
της ήπιας δύναμης που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η ήπια δύναμη
αυξάνεται, όπως αποδεικνύουν οι ευρωπαϊκές αποστολές εκλογικών παρατηρητών και
παρακολούθησης, οι δημοκρατικές εκστρατείες και ούτω καθεξής.

Κατά τη δημιουργία του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI), το Κοινοβούλιο εγκατέλειψε
16 ελεγκτικούς μηχανισμούς. Είχαμε 16 βασικές εξουσίες αποφάσεων, τις οποίες εκχωρήσαμε
στην Επιτροπή, προκειμένου να ελέγχει το μέσο DCI και να διευκολύνει τη μεγαλύτερη
συνεργασία. Αυτό λειτουργεί ικανοποιητικά. Τώρα έχουμε έναν μηχανισμό σταθερότητας για
την ανάπτυξη μετά από κρίσεις. Πρέπει να ενισχυθεί με σημαντικό ποσό χρημάτων, καθόσον
υπάρχουν πολλές εμφύλιες κρίσεις, πολιτικές κρίσεις και στρατιωτικές κρίσεις σε ολόκληρο τον
πλανήτη. Επί του παρόντος, απαριθμούνται 36 εμφύλιες συγκρούσεις.

Ομοίως, πιστεύω ότι πρέπει να ενδυναμωθεί και το μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν αρκεί
μόνο να επιδιδόμαστε σε συζητήσεις επί συζητήσεων: πρέπει να διαθέτουμε και άτομα επιτόπου,
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μέσα για την παρακολούθηση των εκλογών, την καλή διακυβέρνηση και όλα τα άλλα πράγματα
για τα οποία απαιτούμε πόρους. Μετά ιδιαίτερης χαράς τάσσομαι υπέρ αυτής της ενίσχυσης.

Ivailo Kalfin,    συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. – (BG) Καταρχάς,
επιτρέψτε μου να εκφράσω την απόλυτη συμφωνία μου με τα συμπεράσματα της έκθεσης του
κ. Goerens σχετικά με την ανάγκη συνέχισης του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) και
των οφελών που αποφέρει στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμφωνώ επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει έναν τρόπο ώστε να συνεχίσει να στηρίζει
τις μπανανοπαραγωγούς χώρες, ακόμα και μετά την απαγόρευση εκχώρησης ευνοϊκών όρων στο
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, απαγόρευση που ισχύει από την αρχή του
τρέχοντος έτους. Παρεμπιπτόντως, η Επιτροπή ουδέποτε διενήργησε, παραδόξως, από το 1994
έως σήμερα, αξιολόγηση του αντίκτυπου της βοήθειας σε αυτές τις 12 χώρες, γεγονός το οποίο
πρέπει να αλλάξει στο μέλλον.

Το σημείο στο οποίο εμμένει η Επιτροπή Προϋπολογισμών, και επί του οποίου διαφωνούμε,
είναι οι περικοπές πόρων από άλλες πολιτικές, προκειμένου να αντληθούν τα εν λόγω 190
εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα τρία έτη. Εμμένουμε στην προστασία μίας συγκεκριμένης
αρχής, ότι, δηλαδή, οι νέες πολιτικές πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέους πόρους. Αυτό
σημαίνει ότι η συγκεκριμένη νέα πολιτική, μολονότι θα μπορούσε να προβλέπεται στο
δημοσιονομικό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έπρεπε να προβλέπεται στον
προϋπολογισμό και να μην χρηματοδοτείται εις βάρος άλλων προγραμμάτων.

Tunne Kelam,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Ύπατη Εκπρόσωπε,
κύριε Επίτροπε, καταρχάς θα ήθελα να επικροτήσω την λεπτομερή και θετική δήλωση του
Επιτρόπου κ. Piebalgs σχετικά με την κατάσταση και τα συμπεράσματά του περί της εύρυθμης
λειτουργίας των χρηματοδοτικών μέσων.

Πιστεύω ότι ο μηχανισμός σταθερότητας απέβη ιδιαίτερα χρήσιμος στην αντιμετώπιση
συγκρούσεων και κρίσεων και πρέπει, επομένως, να εστιάσουμε περισσότερο στην πρόληψη και
την παρακολούθηση. Αυτό σημαίνει επίσης ισχυρή στήριξη για την οικοδόμηση της κοινωνίας
των πολιτών. Εν προκειμένω, κρίνεται εξίσου ευπρόσδεκτη η ανακοίνωση σημαντικής αύξησης
των πόρων για την οικοδόμηση της ειρήνης.

Ακόμα, επικροτούμε την είδηση, και κατανοούμε την ανάγκη, για την αύξηση του ανώτατου
ορίου των μέτρων κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 4, παράγραφος 1, από το 7% στο 10%.
Ταυτόχρονα, είναι καίριας σημασίας να διασφαλίσουμε ότι τα διαφορετικά μέσα και προγράμματα
της ΕΕ χρησιμοποιούνται με συνεκτικό τρόπο και με πλήρη αντίληψη της συμπληρωματικότητας.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να προσδώσει μεγαλύτερη συνεκτικότητα και
αποτελεσματικότητα στην ΕΕ. Έχουμε κατανοήσει στο παρόν Κοινοβούλιο την ανάγκη για
τεχνικές τροποποιήσεις. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, το ζητούμενο είναι αναμφίβολα η εξεύρεση
πολιτικής λύσης. Τούτη αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και το δικαίωμα ελέγχου του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σήμερα, με ενθαρρύνουν οι δηλώσεις διαλλακτικότητας εκ μέρους τόσο του Συμβουλίου όσο
και της Επιτροπής. Είναι ενδεικτικές της προθυμίας σας να επιτευχθεί συναίνεση το συντομότερο
δυνατόν. Ευελπιστώ ειλικρινώς να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτήν τη συναίνεση, διασφαλίζοντας
δίκαιη ισορροπία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Gianluca Susta,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,
καταρχάς, θα ήθελε να συγχαρώ τον κ. Scholz για την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης, η οποία
θεσπίζει ένα χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες. Ορθώς
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έχει ανατεθεί η διαχείριση του εν λόγω μέσου στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, διότι, πάνω
από όλα, αφορά τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, επομένως
διαφέρει σε κάποιον βαθμό από τα άλλα μέσα.

Πρωτίστως και κατεξοχήν, φρονώ ότι πρέπει να τονίσουμε τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Έχουμε
αναλώσει πάρα πολύ χρόνο σε μια διελκυστίνδα με το Συμβούλιο και την Επιτροπή επί ενός
προφανούς ζητήματος μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει να υπερασπιστούμε τον κεντρικό
ρόλο του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, καθώς και τις εκτελεστικές
πράξεις. Δεύτερον, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τη στρατηγική σημασία όλου
αυτού του παιχνιδιού και, τρίτον, την ανάγκη να εντείνουμε τη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες
χώρες, χωρίς να αφαιρούμε χρήματα από τις φτωχότερες χώρες.

Πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, να διοχετεύσουμε περισσότερους πόρους προς τις φτωχότερες χώρες, λαμβάνοντας
υπόψη ότι τα προβλήματα με τις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν αφορούν κατά κύριο λόγο τους
κανόνες, παρά τη χρηματοδότηση. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει επίσης να υποστηριχθεί η
καινοτομία, αλλά με επιπρόσθετους πόρους που δεν αφαιρούνται προηγουμένως από τις
φτωχότερες χώρες.

Annemie Neyts-Uyttebroeck,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (NL) Κύριε Chastel,
βαρόνη Ashton, κυρίες και κύριοι, σήμερα συζητούμε διάφορα χρηματοδοτικά μέσα που
διευκολύνουν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εξωτερικές υποθέσεις. Όλα αυτά τα μέσα
είναι σχετικά πρόσφατα και, επιπλέον, πρωτότυπου χαρακτήρα. Δεν είχαμε τίποτα ανάλογο κατά
το παρελθόν, ενώ ελάχιστα είναι στην πραγματικότητα και τα μοντέλα που υπάρχουν οπουδήποτε
αλλού στον κόσμο, ή σε άλλα εθνικά ή υπερεθνικά θεσμικά όργανα, τα οποία προσιδιάζουν στο
είδος των χρηματοδοτικών μέσων που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω του καινοτόμου
χαρακτήρα αυτού του συνόλου χρηματοδοτικών μέσων, συμφωνήσαμε με σύνεση ότι θα
προβαίναμε σε αξιολόγησή τους μόνο μετά την παρέλευση μερικών ετών, καθώς και στην
προσαρμογή τους, στις περιπτώσεις που θα παρίστατο ανάγκη. Αυτό είναι το ζήτημα που μας
απασχολεί στην παρούσα Αίθουσα σήμερα το απόγευμα.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει εν τω μεταξύ. Επί του
παρόντος, έχουμε μια Ύπατη Εκπρόσωπο, η οποία είναι επίσης Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.
Κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης, μας ζητήθηκε να εγκρίνουμε τα βασικά κείμενα
σχετικά με το θέμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, η οποία αποτελεί, τρόπον
τινά, το διπλωματικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό συνιστά εξίσου πολύ σημαντική
καινοτομία.

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, οι αρμοδιότητες του παρόντος Κοινοβουλίου έχουν επεκταθεί
αισθητά. Μέχρι στιγμής, είχαμε άφθονες ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε αυτές τις αρμοδιότητες
και, όπως είθισται με τους νέους θεσμούς, ασκούνται ισχυρότατες πιέσεις για την έμπρακτη
κατοχύρωση αυτών των νέων αρμοδιοτήτων στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Επομένως, βρισκόμαστε
επί του παρόντος στο στάδιο των συζητήσεων με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα σχετικά με τα
όρια που πρέπει να τεθούν συναφώς.

Χαίρομαι επίσης που αμφότεροι ο Επίτροπος κ. Piebalgs και ο ασκών την Προεδρία του
Συμβουλίου δήλωσαν ότι υπάρχει βούληση για την επίτευξη συναίνεσης. Δεδομένου ότι έχω
διατελέσει μέλος της εκτελεστικής εξουσίας στη χώρα μου σε προγενέστερη περίοδο της ζωής
μου, κατανοώ όλες τις πλευρές της αντιπαράθεσης και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία.
Τολμώ επίσης να ελπίζω ότι το παρόν Κοινοβούλιο δεν θα υπερεκτιμήσει τις δυνατότητές του,
όπως λένε ενίοτε οι Άγγλοι.
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Ολοκληρώνοντας, αναφορικά με τον μηχανισμό σταθερότητας –έχω μερικά δευτερόλεπτα ακόμα
στη διάθεσή μου–, θα ήθελα να πω ότι επικροτώ ιδιαιτέρως την παρατήρηση του Επιτρόπου
κ. Piebalgs ότι, πράγματι, η πρόθεσή του είναι να εστιάσουμε, μεταξύ άλλων, στην καταπολέμηση
της εμπορίας φορητών όπλων και ελαφρύ οπλισμού· ότι η πρόθεσή του είναι να ενισχύσουμε
την ενεργό συμμετοχή των ΜΚΟ στη λειτουργία του μηχανισμού σταθερότητας και να
αξιοποιήσουμε πλήρως το ακόμα πιο καινοτόμο σύνολο χρηματοδοτικών μέσων για την
οικοδόμηση της ειρήνης. Εάν επιτευχθεί αυτό, θα μπορείτε να υπολογίζετε στην πλήρη υποστήριξη
της Ομάδας μας.

Franziska Keller,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
θίξω το ζήτημα του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI), στο πλαίσιο του οποίου τόσο εγώ
όσο και συνάδελφοι από την Επιτροπή Ανάπτυξης διακρίνουμε την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί
η εξουσία ελέγχου του Κοινοβουλίου. Ο λόγος είναι ότι το Κοινοβούλιο έχει καθήκον να ελέγχει
πού δαπανά τα χρήματα η Επιτροπή και εάν τα χρήματα αυτά δαπανώνται για τον σκοπό για τον
οποίο προορίζονταν, εν προκειμένω, για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ).

Κατά το παρελθόν, είχαμε άσχημα παραδείγματα, στα οποία τα χρήματα είτε δεν δαπανήθηκαν
σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΑΒ είτε διαπιστώσαμε ότι δεν συμμορφώνονταν με τον στόχο για
την εξάλειψη της φτώχειας. Δεδομένου ότι διαθέταμε μόνο το δικαίωμα διαβούλευσης, οι
προτάσεις και οι ιδέες μας δεν λαμβάνονταν υπόψη. Τούτο καταδεικνύει σαφώς ότι χρειαζόμαστε
ισχυρότερη θέση. Χρειαζόμαστε την εξουσία συναπόφασης επί του τελικού προορισμού των
χρηματικών πόρων.

Όσον αφορά τη συνεκτικότητα της πολιτικής στον τομέα της ανάπτυξης, υποχρέωση δεν έχει
μόνον η Επιτροπή, αλλά και εμείς, ως Κοινοβούλιο. Οφείλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα
χρήματα που δαπανώνται διοχετεύονται προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι άλλοι τομείς πολιτικής
εργάζονται εξίσου για την εξάλειψη της φτώχειας.

Το Κοινοβούλιο φέρει επίσης ευθύνη έναντι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να
ελέγχουμε καλύτερα πού δαπανώνται τα χρήματα, ήτοι όσον αφορά την εξάλειψη της φτώχειας.
Οι ευρωπαίοι πολίτες τάσσονται υπέρ της αναπτυξιακής βοήθειας. Τάσσονται δε ακόμα και υπέρ
της χορήγησης ενισχυμένης αναπτυξιακής βοήθειας –όπως καταδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις–,
αλλά οφείλουμε επίσης να δείχνουμε ξεκάθαρα τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται αυτή η βοήθεια
και ότι δαπανάται προς όφελος των φτωχών.

Επομένως, η Επιτροπή Ανάπτυξης και εγώ προσωπικά σας παροτρύνουμε να αποδεχθείτε τις
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο του μέσου αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI).

Charles Tannock,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ΕΕ αποτελεί τον
μεγαλύτερο πολυμερή χορηγό αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο.
Διαδραματίζει επίσης σημαντικό πολιτικό ρόλο, στηρίζοντας την προαγωγή των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες.

Συνεπώς, η Ομάδα μου, οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, πιστεύει ακράδαντα
ότι η θέσπιση σωστά διαρθρωμένων νέων κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων είναι κεφαλαιώδους
σημασίας. Διασφαλίζουν αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο δαπάνης των χρημάτων
των ευρωπαίων φορολογουμένων και επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα μετά τη Λισαβόνα,
να ελέγχει τις δαπάνες και τη στρατηγική πολιτική με πιο ανοικτό και διαφανή τρόπο.

Αυτή η δημοκρατική λογοδοσία είναι ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία κατά την
οποία τα κράτη μέλη προβαίνουν τα ίδια σε σοβαρές περικοπές των εθνικών δαπανών τους. Οι
επενδύσεις και η ανάπτυξη, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν δυνητικά
σημαντικό μέσο στήριξης, χάρη στην ήπια δύναμή τους συγκεκριμένα, των ευρύτερων στόχων
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της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ενώ θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στη μείωση των
μεταναστευτικών πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Ωστόσο, κρίνεται θεμελιώδης η ύπαρξη
ισχυρών μηχανισμών για την πρόληψη της διαφθοράς και της κατάχρησης των χρημάτων της
ΕΕ, και πρέπει επίσης να μεριμνήσουμε ώστε να μην επιβάλλουμε διά εξαναγκασμού τις δυτικές
φιλελεύθερες αξίες μας –ιδίως δε τα επιλεγόμενα δικαιώματα αναπαραγωγής– σε άλλες χώρες,
οι οποίες δεν είναι έτοιμες ή πρόθυμες να τις αφομοιώσουν με το πρόσχημα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

Sabine Lösing,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, είναι σημαντικό
να καταστήσουμε σαφές σε αυτό το σημείο ότι, όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα της
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, η Συνθήκη της Λισαβόνας κατήργησε το δικαίωμα εποπτείας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά συνέπεια, η αρμοδιότητα για τα εν λόγω χρηματοδοτικά μέσα
μεταφέρθηκε πλήρως στην Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο και, μέσω της τελευταίας, στην
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θεωρώ απολύτως απαράδεκτο το γεγονός ότι
προβλέπεται η παράκαμψη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, παρά το γεγονός ότι το
ζητούμενο εν προκειμένω είναι τα φιλόδοξα μέτρα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και η εφαρμογή τους.

Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες όλων των Ομάδων του Κοινοβουλίου που στοχεύουν στην
αποκατάσταση του κοινοβουλευτικού ελέγχου των χρηματοδοτικών μέσων. Κατά συνέπεια, θα
υποστηρίξουμε συναφώς τις τροπολογίες επί των κατ’ εξουσιοδότηση, οι οποίες, φυσικά,
συζητήθηκαν νωρίτερα. Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να ολοκληρώσω εκφράζοντας τη σοβαρή
ανησυχία μου όσον αφορά, ειδικότερα, τον μηχανισμό σταθερότητας και το ευρωπαϊκό μέσο
για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι εκτιμώ ότι τα εν λόγω μέσα
χρησιμοποιούνται με αντιδημοκρατικό και αδιαφανή τρόπο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρά
τη θέληση των ενεχομένων χωρών, γεγονός το οποίο τους προσδίδει τον χαρακτήρα παρεμβατικής
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

William (The Earl of) Dartmouth,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (EN) Κύριε Πρόεδρε,
στα παζάρια του Καράτσι κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο, το οποίο έχει περίπου ως εξής: ένας κλέφτης
σταματά στον δρόμο τον πρόεδρο του Πακιστάν για να τον ληστέψει και του λέει: «Δώσε μου
τα χρήματά σου». Ο πρόεδρος του Πακιστάν απαντά: «Είμαι ο πρόεδρος Zardari, ο πρόεδρός
σου». Και τότε ο κλέφτης του λέει: «Ε, τότε, δώσε μου τα λεφτά μου!»

Το ανέκδοτο αυτό είναι σχετικό με τη σημερινή συζήτηση, διότι δίδει έμφαση στο καίριο σημείο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει χρήματα. Όλα τα χρήματα της Επιτροπής προέρχονται από τους
φορολογούμενους των κρατών μελών ή, για να είμαι ακριβής, από τους φορολογούμενους των
14 κρατών μελών που είναι καθαροί συνεισφέροντες. Ακόμα και αν η Επιτροπή αποκτήσει κάποια
στιγμή ιδίους πόρους, γεγονός το οποίο φαίνεται, βάσει των ψηφοφοριών που διεξήχθησαν
νωρίτερα σήμερα, αποκαρδιωτικά πιθανό, τα χρήματα που δαπανώνται από την Επιτροπή θα
εξακολουθούν να είναι χρήματα των φορολογουμένων.

Επομένως ολοκληρώνοντας, σας ζητώ να σκεφθείτε πολύ προσεκτικά το ακόλουθο ερώτημα:
μπορείτε πραγματικά να πιστέψετε ότι οι εξαιρετικά πιεσμένοι ευρωπαίοι φορολογούμενοι και
οι φορολογούμενοι του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδίως στην παρούσα συγκυρία, θέλουν πραγματικά
να δαπανηθούν 2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον –επειδή αυτό προβλέπεται στις συγκεκριμένες
προτάσεις– απλώς και μόνο για να μπορεί ο Επίτροπος της ΕΕ να περιφέρεται καμαρωτός στο
διεθνές προσκήνιο;

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως πάντα, τα όργανα χρηματοδότησης της
ΕΕ παρουσιάζουν ορισμένα προβλήματα. Η οικονομική βοήθεια είναι δύσκολο να ληφθεί λόγω
του σύνθετου χαρακτήρα της, ενώ ο σχεδιασμός των ελεγκτικών συστημάτων εξακολουθεί να
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μην πραγματοποιείται με βέλτιστο τρόπο. Ένα παράδειγμα αποτελεί η προενταξιακή βοήθεια, η
οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, διατίθεται σε δυνητικά υποψήφιες χώρες. Πλην όμως, η χορήγηση
αυτής της βοήθειας έχει νόημα μόνο σε περίπτωση που οι εν λόγω χώρες καταπολεμούν τα
προβλήματα διαφθοράς τους ή εφόσον συγκροτούνται πραγματικά οι απαραίτητες δομές.
Ευελπιστώ ότι, σε σχέση με αυτό το θέμα, η ΕΕ έχει αντλήσει διδάγματα από την υπερβολικά
εσπευσμένη διεύρυνσή της το 2007. Αναφορικά με τον μηχανισμό σταθερότητας και
αναπτυξιακής συνεργασίας, πάρα πολύ συχνά, οι πόροι του προϋπολογισμού δεν καταλήγουν,
ή καταλήγουν εν μέρει μόνο, στα τοπικά θεσμικά όργανα για τα οποία προορίζονται. Αυτό
οφείλεται εν μέρει στα αποδυναμωμένα θεσμικά όργανα των δικαιούχων χωρών, αλλά οφείλεται
επίσης σε μειονεκτούσες δομές παροχής κινήτρων και σε έλλειψη τεκμηριωμένης λογοδοσίας.
Υλικό για προβληματισμό παρέχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με μελέτη του ΔΝΤ, οι δημόσιες
δαπάνες 33 χωρών εξαρτώνται κατά το ήμισυ τουλάχιστον από τη διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια.
όσον αφορά, λοιπόν, την παροχή οικονομικής βοήθειας, οιασδήποτε μορφής, από την ΕΕ,
επιβάλλεται ενίσχυση του ελέγχου.

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να
εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στον εισηγητή, κ. Scholz, για τη θετική και ανοικτή
συνεργασία που είχαμε. Στον τριμερή διάλογο, ειδικότερα, δεν υπήρχε πάντα συμφωνία, αλλά
είχαμε τη χαρά να πραγματοποιήσουμε τις συζητήσεις μας σε εποικοδομητικό κλίμα.

Η επέκταση του χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις
λοιπές χώρες και εδάφη υψηλού εισοδήματος θα παράσχει στην ΕΕ τη δυνατότητα να καθιερώσει
συνθήκες συνεργασίας με τις σημαντικές αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες επί ίσοις όροις.
Η συνεργασία αυτή συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγής στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus Mundus, και στήριξη της επιχειρηματικής ή πολιτιστικής συνεργασίας,
εξέλιξη, άλλωστε, την οποία επικροτώ θερμά. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιστήσω
την προσοχή σας, και αυτό συνίσταται στο γεγονός ότι, δεδομένης της υφιστάμενης οικονομικής
κατάστασης της ΕΕ –και της κατάστασης εκάστου κράτους μέλους– η Ομάδα του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) θεωρεί απαράδεκτο το αίτημα για νέα, μη διαθέσιμη
αυτήν τη στιγμή, χρηματοδότηση για την υλοποίηση των μέτρων που μόλις παρουσιάστηκαν.
Πρέπει να επιτευχθεί χρηματοδοτική εξίσωση με το χρηματοδοτικό μέσο για την αναπτυξιακή
συνεργασία, οι πόροι του οποίου προορίζονταν αποκλειστικά για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες.
Ως εκ τούτου, κατέθεσα, εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες), μια τροπολογία η οποία καθιστά εφικτή την επίτευξη αυτής της
χρηματοδοτικής ισορροπίας.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ εν συντομία στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Πρόκειται για
σημαντικό ζήτημα – έχει αναφερθεί ήδη δύο φορές σήμερα το πρωί. Κατ’ εμέ, δεν υπάρχει καμία
απολύτως αμφιβολία ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει δικαίωμα εποπτείας και αρνησικυρίας
επί της συνολικής δέσμης μέτρων για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής συνεργασίας, η οποία
συζητείται επί του παρόντος, μέσω των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Το πνεύμα της Συνθήκης
της Λισαβόνας πρέπει να γίνει αισθητό εν προκειμένω. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένας
συμβιβασμός σχετικά με το αν οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα συμπεριληφθούν ή όχι στα
χρηματοδοτικά μέσα.

Ana Gomes (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο για τη
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κρίσιμης σημασίας για την άσκηση κοινοτικής
εξωτερικής πολιτικής, η οποία θα είναι σε μείζονα βαθμό προσηλωμένη στην προαγωγή της
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Πρόκειται
για το μοναδικό μέσο που μπορούμε πλέον να ενεργοποιήσουμε ώστε να βοηθήσουμε όσους
υπερασπίζονται τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρες όπου οι βασικές ελευθερίες
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περιορίζονται. Μπορούμε να το πράξουμε χωρίς τη συναίνεση των οικείων κυβερνήσεών τους.
Προφανώς, ένα τόσο πολύτιμο μέσο πρέπει να τελεί υπό τη δέουσα εποπτεία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητούμε τη διαδικασία των
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Ωστόσο, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το μέσο είναι πολύ περιορισμένο από πλευράς
διαθέσιμης χρηματοδότησης, και ένα μεγάλο μέρος του χρηματοδοτεί στην πραγματικότητα
τις αποστολές των εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ: 22% για την περίοδο 2011-2013. Αυτό
σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός που διατίθεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου για την
προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αυξηθεί σημαντικά.

Θα ήθελα να εκμεταλλευθώ την παρούσα ευκαιρία για να επισημάνω ένα νέο εργαλείο, στη
δημιουργία του οποίου θα πρέπει να συνδράμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το οποίο θα
μπορούσε να χρηματοδοτήσει το υπό συζήτηση μέσο, προκειμένου να βοηθήσει ακόμα πιο
αποτελεσματικά και με ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία τους ανθρώπους οι οποίοι διακινδυνεύουν
συχνά τη ζωή τους αγωνιζόμενοι για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα
δικαιώματα σε χώρες που τελούν υπό δικτατορίες ή καθεστώτα καταπίεσης, καθώς και σε χώρες
που επιδιώκουν τη μετάβαση στη δημοκρατία, αλλά συναντούν βίαιες αντιδημοκρατικές δυνάμεις
και χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη βοήθεια για την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους, προκειμένου
να υπερνικήσουν αυτές τις αντιδημοκρατικές δυνάμεις.

Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι μια διακομματική, μη κυβερνητική ευρωπαϊκή βάση, παρεμφερή
του Εθνικού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία (National Endowment for Democracy, NED), το
οποίο συγκροτήθηκε από το αμερικανικό Κογκρέσο.

(Η ομιλήτρια δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας
κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο.
Η ερώτησή μου στην κ. Gomes σχετικά με την εξαίρετη πρότασή της είναι εάν πιστεύει ότι θα
μπορούσαμε πράγματι να διδαχθούμε από τα μοντέλα των ΗΠΑ όσον αφορά για αυτό το είδος
πιο ευέλικτης και, ας πούμε, λιγότερο γραφειοκρατικής χρηματοδότησης του εκδημοκρατισμού
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ana Gomes (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ομορφιά έγκειται ακριβώς στην ευελιξία.
Έχοντας στη διάθεσή μας μια διακομματική βάση, θα είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε
συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες χρήζουν, υπό ευρύτερη έννοια, και κατά την κρίση μας,
ιδιαίτερης βοήθειας, παρακάμπτοντας παρεμποδιστικές κυβερνήσεις, αρχές ή δυνάμεις, ώστε να
ενισχύσουμε τις ικανότητες όσων αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω ότι το
παράδειγμα του NED στις ΗΠΑ είναι πράγματι λίαν διαφωτιστικό, και ότι δεν πρέπει να
διστάσουμε να ακολουθήσουμε κάτι που λειτουργεί σε άλλες περιοχές του κόσμου, εν προκειμένω,
στους αμερικανούς εταίρους μας.

Έχουμε ήδη τις βάσεις των διαφόρων κομμάτων που δραστηριοποιούνται μεν στην Ευρώπη,
αλλά συχνά με διαφορετικούς σκοπούς, και ασφαλώς πολλές είναι οι περιπτώσεις που θα πρέπει
να συγκλίνουν, ώστε να καταστούν ενδεχομένως πιο αποτελεσματικές, παρέχοντας βοήθεια σε
εκείνους που αγωνίζονται για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πρόεδρος.   – Με παραπλανήσατε εδώ, Ana. Νόμιζα ότι ολοκληρώνατε, αλλά, αίφνης, συνεχίσατε
την ομιλία σας, και δεν ήξερα εάν έπρεπε να χτυπήσω ή όχι το σφυρί. Η αλήθεια είναι ότι στη
διαδικασία της γαλάζιας κάρτας, ο ερωτών έχει 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του και ο απαντών
έχει εξίσου μόνο 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του.
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Louis Michel (ALDE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, αισθάνομαι πολύ άσχημα επειδή θα ήθελα να
είχα συμμετάσχει σε αυτήν τη συζήτηση. Διατηρώ έντονες επιφυλάξεις όσον αφορά τη μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα του αμερικανικού μοντέλου έναντι του ευρωπαϊκού. Το αμερικανικό
μοντέλο, όταν ασχολείται με ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ουσιαστικά επιλεκτικό και απολύτως
ιδιοτελές, διότι, στην πραγματικότητα, το αμερικανικό μοντέλο αφορά κατά κύριο λόγο ενεργές
διμερείς σχέσεις.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Charles Goerens για το έργο του, καθόσον κατόρθωσε
να ενισχύσει την αναπτυξιακή διάσταση της διαδικασίας, και θα ήθελα, ασφαλώς, να ευχαριστήσω
τον Επίτροπο κ. Piebalgs για την ιδιαίτερη και ευνοϊκή προσοχή που απέδωσε σε αυτό το αίτημα.

Από την πλευρά μου, θα ήθελα να προβώ σε τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, η υπερβολικά
ταχεία διάλυση του συστήματος προτιμήσεων της Κοινότητας ενδέχεται να έχει, και θα έχει,
δραματικές επιπτώσεις σε ορισμένες χώρες ΑΚΕ που εξακολουθούν να εξάγουν μπανάνες.
Ορισμένες από αυτές τις επιπτώσεις θα επηρεάσουν άμεσα την ικανότητα των χωρών ΑΚΕ να
προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα να συνηγορήσω υπέρ μίας
λογικής και ελαφρώς ευέλικτης ερμηνείας των κριτηρίων για την κατανομή της βοήθειας. Η
βοήθεια πρέπει να κατανέμεται κατά προτεραιότητα στις χώρες ΑΚΕ που επιθυμούν να
διατηρήσουν τον εγχώριο τομέα παραγωγής μπανάνας λόγω του αντίκτυπού του στη βιώσιμη
ανάπτυξη της χώρας. Από αυτήν την άποψη, θα ήταν χρήσιμο –κάτι που ζητήθηκε, αλλά δεν
υλοποιήθηκε– να είχαμε ήδη ανά χείρας μια εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων στην
κατάσταση των χωρών που εξάγουν μπανάνες.

Θα προβώ σε άλλες δύο γενικές παρατηρήσεις, στις οποίες είναι βέβαιο ότι θα επανέλθω κατά
τις προσεχείς εβδομάδες. Κατά την άποψή μου, ο καλύτερος τρόπος διοχέτευσης της εν λόγω
βοήθειας συνίσταται, δίχως αμφιβολία, στην παροχή γενικής δημοσιονομικής βοήθειας, όπου
είναι δυνατόν, και τομεακής βοήθειας όπου είναι επιθυμητό. Θα ήταν ενδεχομένως εξίσου χρήσιμη
η διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με την ποσότητα της βοήθειας και την τήρηση των δεσμεύσεων
που ανελήφθησαν το 2005 από τα κράτη μέλη. Πρόκειται για κεντρικό θέμα συζήτησης. Επιπλέον,
άκουσα ορισμένες ομιλίες συναδέλφων σήμερα οι οποίες είναι άκρως ανησυχητικές. Προφανώς,
κυριαρχεί ο εγωισμός. Οφείλω να δηλώσω ότι τούτο αποτελεί μεγάλη έκπληξη.

Τέλος, απαντώντας σε μια σειρά ερωτημάτων, θα επιθυμούσα και εγώ, παρά ταύτα, την αναβίωση
της ιδέας της εγγραφής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό, καθόσον
τούτο θα μας διευκόλυνε προφανώς να ελέγχουμε άμεσα την πολιτική δράση της Επιτροπής.

Catherine Grèze (Verts/ALE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
κ. Goerens, διότι έλαβε υπόψη τα διεθνή πρότυπα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων και τις διεθνείς περιβαλλοντικές προδιαγραφές, ειδικότερα εκείνες που σχετίζονται,
φυσικά, με την έκθεση σε παρασιτοκτόνα.

Κατά την άποψή μου, η υπεράσπιση των μικρών παραγωγών στην παρούσα έκθεση είναι καίριας
σημασίας, διότι –περιττό να σας το θυμίσω– λαμβάνουν εντέλει μόνο 1,5% επί του αντιτίμου
που καταβάλλει ο τελικός καταναλωτής. Δέον είναι να υπομνησθεί ότι, όπως γνωρίζετε ήδη,
κάθε χρόνο, εκατομμύρια μικροί παραγωγοί αναγκάζονται να μετακομίσουν σε παραγκουπόλεις.

Η καταπολέμηση των παρασιτοκτόνων και της μεγάλης κλίμακας έκθεσης σε παρασιτοκτόνα
έχει συζητηθεί πλέον στο παρόν Κοινοβούλιο και φρονώ ότι είναι σημαντικό να εφαρμόσουμε
τις ίδιες απαιτήσεις στις Γαλλικές Δυτικές Ινδίες, όπου χρησιμοποιείται η ουσία chlordecone,
αλλά και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Καλώ την Επιτροπή να το πράξει· τίποτα περισσότερο.

Ολοκληρώνοντας, μολονότι επικροτώ την πρόοδο που έχει σημειωθεί, θα ήθελα να επαναλάβω
ότι το βασικό πρόβλημα με το εμπόριο στον τομέα της μπανάνας έγκειται προφανώς στο γεωργικό
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μοντέλο, το οποίο θα πρέπει να επανεξεταστεί, διότι προσανατολίζεται μόνο στις εξαγωγές. Το
γεωργικό μοντέλο πρέπει να αναδιαμορφωθεί με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης αυτάρκειας.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Συμφωνώ απόλυτα με την κ. Gomes ότι το ζήτημα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που καλούμαστε
να αντιμετωπίσουμε, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αδυνατώ πλήρως να κατανοήσω τη
δήλωση της κ. Lösing ότι τα χρήματα που δαπανώνται για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν
ενίοτε, ακόμα δε και συχνά, σπατάλη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν θεσμικό, αν όχι το
σημαντικότερο, καθήκον μας ως Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε ένα από τα μέσα για τη στήριξη της δημοκρατίας και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, και στη δήλωση ότι αυτά τα μέσα πρέπει να
θεσπίζονται και να καθίστανται λειτουργικά, ανεξαρτήτως εάν τρίτα μέρη και άλλες δημόσιες
αρχές έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Πρόκειται, κατά την άποψή μου, για καίρια δήλωση,
η οποία αποσαφηνίζει το καθήκον μας. Μερικές φορές πρέπει να συνδράμουμε στην ανάπτυξη
της δημοκρατίας και την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά τη θέληση των
κυβερνήσεων ορισμένων χωρών. Πιστεύω δε ότι πρόκειται για αξιέπαινη προσπάθεια, ιδιαίτερα
και, πάνω από όλα, σε περιοχές όπου παραβιάζεται το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης.
Είναι καθήκον μας.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια αίσθηση εξωπραγματικής
διάστασης σε μεγάλο μέρος της παρούσας της συζήτησης. Όλες αυτές οι εκθέσεις σχετικά με
την προαγωγή των δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, καθώς και των
χρηματοδοτικών μέσων για την αναπτυξιακή συνεργασία, πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της
ανατριχιαστικής δήλωσης που έκανε χθες σε αυτήν ακριβώς την Αίθουσα ο Γενικός Γραμματέας
των Ηνωμένων Εθνών. Δήλωσε ότι 65 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο θα
περιπέσουν σε κατάσταση ακραίας φτώχειας μόνο κατά το τρέχον έτος.

Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα που διαψεύδει τα όμορφα λόγια της κυβέρνησης και της
Επιτροπής. Έξω από τις πόρτες της παρούσας Αίθουσας, τεράστια πανό με λογότυπα της ΕΕ
διακηρύσσουν: «Σταματήστε τη φτώχεια». Ταυτόχρονα, η Επιτροπή της ΕΕ –αλλά και οι μείζονες
Ομάδες του παρόντος Κοινοβουλίου– προωθούν νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές που
περικόπτουν προϋπολογισμούς και δημόσιες υπηρεσίες, λεηλατώντας τις συνθήκες διαβίωσης
των μέσων πολιτών, ενώ μεταφέρουν υπέρογκους πόρους σε τράπεζες και κερδοσκόπους.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας, η Επιτροπή συγχαίρει τον εαυτό
της για τις νέες μειώσεις των δασμών στον τομέα της μπανάνας, οι οποίες συμφωνήθηκαν με τις
μπαναπαραγωγούς χώρες της Λατινικής Αμερικής, αλλά, στην πραγματικότητα, αυτή η νέα
συμφωνία είναι προς όφελος των ισχυρών πολυεθνικών ομίλων. Οι ισχυρότατοι εξαγωγείς
μπανάνας, όπως η «Chiquita» και η «Del Monte», θα αποκομίσουν τεράστια κέρδη αλλά οι χώρες
της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και οι μικροί παραγωγοί θα καταστραφούν.
Φυσικά, οι επιδοτήσεις στους μικρούς καλλιεργητές μπανάνας που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο
της χρεοκοπίας εξαιτίας της νέας συμφωνίας δεν πρέπει να προέρχονται από θεσμοθετημένα
κοινωνικά ταμεία, αλλά από οπουδήποτε αλλού στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το εμπόριο πρέπει
να είναι προς όφελος των μικρών παραγωγών και των εργαζόμενων ανθρώπων –της πλειοψηφίας–
και όχι των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών.

Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD). -   Κύριε Πρόεδρε, φοβάμαι ότι ο προϋπολογισμός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2011 είναι ατυχής, τόσο στην πρόβλεψη για μεσοπρόθεσμη
αναθεώρηση, όσο και στην καθιέρωση απευθείας εσόδων από νέους φόρους, οι οποίοι σε τελική
κατάληξη θα επιβαρύνουν τους τελικούς καταναλωτές, δηλαδή τους ευρωπαίους πολίτες. Θεωρώ,
κύριε Πρόεδρε, ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή για την επιβολή των φόρων αυτών, όταν η Ευρώπη
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βυθίζεται στην ύφεση, οι εργαζόμενοι χάνουν τις δουλειές τους, η αγοραστική τους δύναμη
μειώνεται και χάνουν, κυρίως, τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Από αυτούς τους ευρωπαίους
καταναλωτές, αντί να τους δώσουμε, παίρνουμε, κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται ότι για άλλη μια φορά
στην προσπάθεια της δημοσιονομικής πειθαρχίας αφήσαμε έξω τους σχεδιασμούς μας για την
ανάπτυξη, και ότι με την εφαρμογή της οικονομικής θεωρίας καταργήσαμε την πολιτική.

Πρέπει, δια του παραδείγματός, μας να πείσουμε τους ευρωπαίους πολίτες ότι μεριμνούμε για
αυτούς κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην παρούσα χρονική συγκυρία, επομένως, δεν
πρέπει να συμπεριφερόμεθα σαν την Μαρία-Αντουανέτα. Προτείνω, λοιπόν, συγκεκριμένα
πράγματα: πρώτον, η βουλευτική μας αποζημίωση να μειωθεί κατά 1.000 ευρώ το 2011, τα
οποία θα διαθέσουμε ο καθένας από εμάς για την πρόσληψη ενός νέου άνεργου ευρωπαίου
πολίτη, από τη δική του χώρα ο καθένας. Δεύτερον, τη μείωση των δαπανών για τις μετακινήσεις
μας, όσον αφορά τα αεροπορικά μας εισιτήρια, εις τρόπον ώστε να ταξιδεύουμε και εμείς στην
οικονομική θέση.

Nick Griffin (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως συμβαίνει πολύ συχνά με προτάσεις της ΕΕ,
μεταξύ των εν λόγω χρηματοδοτικών μέσων περιλαμβάνονται και μέσα μείζονος συναισθηματικής
απήχησης. Όλοι οι έντιμοι άνθρωποι σαν εμάς θέλουμε να εξαλείψουμε το εμπόριο ναρκωτικών,
την εμπορία ανθρώπων και τον εφοδιασμό φορητών όπλων σε περιοχές συγκρούσεων, αλλά είναι
πολύ εύκολο να είμαστε συναισθηματικοί και γενναιόδωροι με τα χρήματα άλλων ανθρώπων.

Συνεπώς,, ενώ οι μέσοι πολίτες στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία
βλέπουν τις κοινωνίες τους να διαλύονται από τις περικοπές και τις πλάτες τους να λυγίζουν
από τους φόρους, η έκθεση Scholz αναμένεται να προσθέσει 176 εκατομμύρια ευρώ στα
172 εκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη δεσμευθεί για να βοηθήσουν τους καπιταλιστές των
τρίτων χωρών να καταβροχθίσουν ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας μας. Η έκθεση Goerens
θα σπαταλήσει 190 εκατομμύρια ευρώ, μεταξύ των οποίων 17,4 εκατομμύρια ευρώ ως
διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Μπορεί να διέφυγε της προσοχής σας, αλλά οι τιμές των τροφίμων
διογκώνονται και στις δικές μας εκλογικές περιφέρειες.

Ωστόσο, η έκθεση Brantner είναι μακράν η χειρότερη. Εδώ, στη σελίδα εννέα, κάνει λόγο για
ένα χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 2,062 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2013. Πρόκειται,
ασφαλώς, για τυπογραφικό λάθος. Ελπίζω πραγματικά ότι πρόκειται για τυπογραφικό λάθος,
αλλά το γεγονός ότι ένα τόσο γελοίο λάθος διέφυγε της προσοχής όλων των εμπειρογνωμόνων
και των βουλευτών που έχουν διαβάσει την εν λόγω έκθεση λέει πολλά για τον άκριτο τρόπο με
τον οποίο ξοδεύει χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτά τα χρήματα δεν φυτρώνουν στο χώμα. Δεν τα μοιράζει απλόχερα κάποια νεράιδα του
παραμυθιού. Δεν είναι χρήματα της Επιτροπής. Δεν είναι χρήματα των βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Είναι χρήματα των φορολογουμένων, και ένα υπερβολικά δυσανάλογο ποσοστό
αυτών των χρημάτων προέρχεται από τους βρετανούς φορολογούμενους.

Maurice Ponga (PPE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επί σειρά
ετών, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ιδιαίτερη και ισχυρή σχέση με τις χώρες ΑΚΕ. Αυτή η ειδική
σχέση οδήγησε, συγκεκριμένα, στην παραχώρηση δασμολογικών προτιμήσεων. Αυτό συνέβη
στον τομέα της μπανάνας, στον οποίο οι χώρες ΑΚΕ έχουν επωφεληθεί από προτιμησιακή
εμπορική συμφωνία για τις εξαγωγές τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό το καθεστώς προτιμήσεων αμφισβητήθηκε στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ιδίως δε από τις χώρες
της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες αποτελούν μείζονες χώρες εξαγωγής μπανάνας. Επομένως,
προκειμένου να συμμορφωθεί με τους κανόνες του ΠΟΕ και για να θέσει τέλος σε μια μακροχρόνια

189Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL20-10-2010



διαμάχη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε να μειώσει τους δασμούς της στον τομέα της μπανάνας
τον Δεκέμβριο του 2009.

Λόγω της προνομιακής εταιρικής σχέσης που διατηρεί με τις χώρες ΑΚΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση
θέλησε να συνδράμει τις μπανανοπαραγωγούς χώρες ΑΚΕ στην αντιμετώπιση αυτού του
εντεινόμενου ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, η Ευρώπη δεσμεύθηκε για τη χορήγηση
190 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2013, υπό τη μορφή βοήθειας προς τις μπανανοπαραγωγούς
χώρες ΑΚΕ, προκειμένου να προβούν στις ενδεδειγμένες προσαρμογές, να καταστούν
ανταγωνιστικές και να αναδιαρθρώσουν τον τομέα τους, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Στην έκθεση επί της οποίας θα ψηφίσουμε αύριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαιώνει τη
δέσμευσή του και την στήριξή του προς τις μπανανοπαραγωγούς χώρες ΑΚΕ, και επικροτώ αυτό
το γεγονός. Στο πλαίσιο αυτό, προτείναμε, μεταξύ άλλων, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε
να εγκρίνει, εφόσον είναι απαραίτητο, συμπληρωματικά μέτρα μετά το 2013.

Thijs Berman (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις για μέγιστη
διαφάνεια και λογοδοσία στον προϋπολογισμό, διότι τούτο θα συμβάλλει σημαντικά στη
νομιμότητα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

Συζητούμε για σημαντικά ποσά που δαπανώνται βάσει κανονισμών, οι οποίοι επιτρέπουν στην
Επιτροπή σημαντικά περιθώρια ελιγμών. Όλα αυτά είναι πολύ καλά, αλλά πρέπει να ασκούμε
ενδελεχή έλεγχο σε έγγραφα στρατηγικής, πολυετή ενδεικτικά προγράμματα και ούτω καθεξής,
καθόσον υπάγονται σε γενικό πεδίο εφαρμογής και συμπληρώνουν τα χρηματοδοτικά μέσα
προσδιορίζοντας τομείς και στόχους προτεραιότητας.

Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματά της σε ετήσια έκθεση ενώπιον του
Κοινοβουλίου, εστιάζοντας ειδικότερα στην επιλεξιμότητα όλων των σχεδίων της επίσημης
αναπτυξιακής βοήθειας. Ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός πρέπει να διενεργούνται από
τους ίδιους εμπειρογνώμονες που ασκούν αυτό το καθήκον και σήμερα, αλλά η Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης χρειάζεται περισσότερους εμπειρογνώμονες στους τομείς της ανάπτυξης
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτως ώστε να κατανοήσει τα εν λόγω μέσα και να εργαστεί
με αυτά στις Βρυξέλλες και σε αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες.

Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL). -   Κύριε Πρόεδρε, κάνω μια μικρή αναφορά για το θέμα
της δημοκρατίας και της υποστήριξής της από χρηματοδοτικά μέσα στο εξωτερικό. Εμείς,
θεωρούμε ότι η δημοκρατία είναι μια κατάκτηση της ανθρωπότητας η οποία πρέπει να
διαφυλαχθεί. Είναι όμως η δημοκρατία, όπως την ξέρουμε, η δημοκρατία που θέλουμε και πρέπει
να εξάγουμε; Είμαι απόλυτα βέβαιος πως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι η βαθιά
και καθαρή εμβάθυνση της δημοκρατίας στο χώρο μας. Όταν υπάρχει χώρα όπου η αποχή αγγίζει
και ξεπερνά το 50%, για ποιά δημοκρατία μπορούμε να ομιλούμε; Και όταν εκατομμύρια άνθρωποι
είναι άνεργοι, μπορούμε να ομιλούμε για δημοκρατία; Και όταν η δημοκρατία εκφράζεται όχι
τόσο μέσω εκλεγμένων αντιπροσώπων, αλλά εκφράζεται κυρίως και ελέγχεται ταυτόχρονα από
τα μέσα ενημέρωσης, τότε τι λέμε; Είναι αυτό μια δημοκρατία για την οποία μπορούμε να
περηφανευόμαστε και μάλιστα να θέλουμε να την εξάγουμε;

Πιστεύω ότι, πράγματι, υπάρχουν λαοί που μπορεί να χρειάζονται βοήθεια, προκειμένου να
τύχουν τα δικαιώματά τους ουσιαστικής υποστήριξης και αποδοχής από τις κυβερνήσεις τους.
Όμως αυτό δεν πρέπει να γίνεται με πολύ φειδώ και μετά από μεγάλη μελέτη για πιθανά αρνητικά,
παρά θετικά αποτελέσματα; Μπορεί κάποιος να πει ότι η χρηματοδότηση της δημοκρατίας στο
Αφγανιστάν ώθησε τη δημοκρατία προς τα εμπρός; Νομίζω, ότι έχουμε πολύ περισσότερα
πράγματα να κάνουμε, έτσι ώστε η δημοκρατία μας να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση παρά
να χρηματοδοτούμε κάποιους για να μας μιμηθούν.
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Alf Svensson (PPE).   – (SV) Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τη νέα Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης, μας παρέχεται η δυνατότητα εντονότερης παρουσίας στο διεθνές προσκήνιο. Τούτη,
ασφαλώς, συνεπάγεται και μεγαλύτερη ευθύνη.

Έχουμε ειδική ευθύνη σε κάθε είδους σχέσεις με χώρες που δεν συνιστούν δημοκρατίες, είτε
στον τομέα της παροχής βοήθειας είτε στον τομέα του εμπορίου. Η Ευρώπη και η ΕΕ πρέπει να
δώσουν το παράδειγμα. Η ΕΕ πρέπει να δείξει τον δρόμο. Μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων
που συζητούμε σήμερα, υπάρχουν δομικά στοιχεία τα οποία μας παρέχουν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για να κάνουμε πραγματικά τη διαφορά. Οι προϋποθέσεις υπάρχουν, αλλά αυτό
δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα επιτύχουμε. Προκειμένου να έχει κάθε ευρώ βοήθειας το βέλτιστο
αποτέλεσμα, το αναπτυξιακό έργο μας πρέπει να διέπεται συνεχώς από τη δημοκρατία,
προωθώντας πρωτοβουλίες και διαμορφώνοντας απόψεις. Αυτό μπορεί να φαίνεται αυτονόητο
αλλά, στην πραγματικότητα, δεν είναι για όλους.

Στα Ηνωμένα Έθνη, η ΕΕ είναι εκείνη που υψώνει τη φωνή της. Η ΕΕ είναι εκείνη που υψώνει το
ανάστημά της στις διαπραγματεύσεις κατά των απολυταρχικών καθεστώτων, και εμείς είμαστε
εκείνοι που στεκόμαστε σταθερά και ακλόνητα στο πλευρό των αδυνάμων, και, φυσικά, έτσι
πρέπει να είναι. Ως εκ τούτου, είναι απογοητευτικό το συναίσθημα να παρατηρούμε ότι, σε
παγκόσμια κλίμακα, η τροχιά της αλλαγής δεν είναι η επιθυμητή ως προς τη δημοκρατία και τα
ανθρώπινα δικαιώματα, έχω δε την αίσθηση ότι ορισμένοι βουλευτές του Κοινοβουλίου μας δεν
εκτιμούν πλήρως τη σημασία της δημοκρατίας ως του πλέον σημαντικού και θεμελιώδους
δομικού στοιχείου της ανάπτυξης.

Στην Επιτροπή Ανάπτυξης, διαπιστώνουμε, ανά τακτά διαστήματα, απόπειρες για τη δρομολόγηση
κειμένων, τα οποία, είτε διακριτικά, ανάμεσα από τις γραμμές, είτε εντελώς απροκάλυπτα,
προβαίνουν σε ορισμένου βαθμού παραχωρήσεις έναντι απολυταρχικών καθεστώτων. Για
παράδειγμα, υποστηρίχθηκε πρόσφατα ότι το κύριο πρόβλημα στις δικτατορίες είναι ότι υπάρχει
κίνδυνος να ιδιωτικοποιηθεί η υγειονομική περίθαλψη. Το γεγονός ότι ουδέποτε έχει εμφανιστεί
το φαινόμενο της εκτεταμένης πείνας σε δημοκρατίες σπάνια επισημαίνεται από κάποιον.

Αυτή η στάση είναι πολύ απλά απαράδεκτη. Προκειμένου να λειτουργήσουν τα χρηματοδοτικά
μέσα μας στο πλαίσιο του προϋπολογισμού βοήθειας με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, πρέπει να
θέσουμε την προαγωγή της δημοκρατίας στο επίκεντρο όλων των εξωτερικών μας σχέσεων, και
αυτό δεν πρέπει να συμβεί μόνο σε επίσημα πλαίσια και λεκτικά, χωρίς να αναληφθεί καμία
πρακτική δράση.

Patrice Tirolien (S&D)  . – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα εστιάσω την παρέμβασή
μου στην έκθεση του κ. Goerens, η οποία άπτεται των συνοδευτικών μέτρων στον τομέα της
μπανάνας (BAM) για τις χώρες ΑΚΕ.

Δεδομένου ότι ο ίδιος προέρχομαι από μία από τις μόνες ευρωπαϊκές περιφέρειες που παράγουν
μπανάνες, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τις εν λόγω παραγωγούς
χώρες ΑΚΕ. Αλληλεγγύη, πρωτίστως και κατεξοχήν, διότι ένας ισχυρός ιστορικός δεσμός συνδέει
την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές τις χώρες, και πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να
διασφαλίσουμε ότι και εκείνες, επίσης, είναι σε θέση να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της
παγκοσμιοποίησης, της οποίας είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα πρώτα θύματα.

Αλληλεγγύη, επίσης, διότι ενυπάρχει ο κίνδυνος οι εμπορικές παραχωρήσεις που χορηγήθηκαν
γενναιόδωρα από την Επιτροπή προς τον ΠΟΕ να αποτελέσουν ολέθριο πλήγμα για τον
συγκεκριμένο γεωργικό τομέα στις χώρες εταίρους μας της ΑΚΕ. Αλληλεγγύη, τέλος, αλλά
οπωσδήποτε όχι αφέλεια, καθόσον η πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση συνοδευτικών μέτρων
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στον τομέα της μπανάνας, όπως παρουσιάζεται από την Επιτροπή, δίδει υπερβολική έμφαση
στην πτυχή της οικονομικής διαφοροποίησης.

Λόγω της απώλειας των δασμολογικών προτιμήσεων που αποτελούσαν απόρροια της συμφωνίας
με τον ΠΟΕ, ο κύριος στόχος αυτού του προγράμματος συνίσταται σαφώς στη διασφάλιση της
βιωσιμότητας των εξαγωγών μπανάνας των χωρών ΑΚΕ και, επομένως, στην παροχή βοήθειας
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Επιπροσθέτως, ας είμαστε ειλικρινείς, οι πόροι που εξοικονομούνται από τα συνοδευτικά μέτρα
στον τομέα της μπανάνας δεν είναι σε καμία περίπτωση επαρκή και δεν εκτείνονται σε αρκετά
μακρά χρονική περίοδο ώστε να καταστεί εφικτή η διαφοροποίηση.

Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι, εάν έχουμε επίγνωση του επείγοντος χαρακτήρα της
κατάστασης, μπορούμε να αποδεχθούμε τη χρηματοδότηση αυτών των συνοδευτικών μέτρων
μέσω της εκτεταμένης αναδιάρθρωσης του τομέα IV του προϋπολογισμού. Το Συμβούλιο πρέπει
να επιδείξει υπευθυνότητα και να εργαστεί για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης όσον αφορά την
πολυετή χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί, κατά την άποψή μου, ένα μέσο που χρησιμοποιείται και
προσεγγίζεται με άκρως τεχνικό τρόπο επί του παρόντος. Πρέπει να συνιστά σε μεγαλύτερο
βαθμό πολιτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόσον παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες
στήριξης και προαγωγής της δημοκρατίας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα απαιτούσε αλλαγή στον
τρόπο προσέγγισης του εν λόγω ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μέσου. Προς το παρόν, το ζήτημα
της στήριξης της δημοκρατίας επισκιάζεται από το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φυσικά,
τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εξαιρετικά σημαντικά, αλλά πιστεύω ότι η στήριξη της
δημοκρατίας, που αποτελεί διαφορετικό τομέα, πρέπει να αποκτήσει σαφώς σημαντικότερο
καθεστώς και πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα.

Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να ενισχύσουμε επίσης μη κυβερνητικές οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται σε χώρες με απολυταρχικές κυβερνήσεις. Πρέπει να εστιάσουμε στην
εδραίωση της δημοκρατίας σε αυτές τις χώρες, οικοδομώντας την από την αρχή. Αυτό σημαίνει
ότι οφείλουμε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
οι οποίες παρέχουν καινοτόμους μεθόδους επέκτασης του δημόσιου χώρου. Προς τον σκοπό
αυτόν, πρέπει πρώτα να καθιερώσουμε τον τακτικό έλεγχο του αντίκτυπου των εν λόγω
οργανώσεων που λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ακόμα, επιβάλλεται, όπως συμφωνούν
και οι ίδιες οι οργανώσεις, να θεσπίσουμε ένα φόρουμ για την πραγματοποίηση τακτικών
συναντήσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ χορηγών και αποδεκτριών
χωρών, και όχι μόνο χορηγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλες περιοχές του
πλανήτη. Τα έντυπα δε των αιτήσεών μας πρέπει να απλοποιηθούν. Επί του παρόντος, η
πλειονότητα των ατόμων αδυνατούν απλώς να τα κατανοήσουν. Τέλος, η Επιτροπή πρέπει να
εργαστεί με στόχο τη χαλάρωση του δημοσιονομικού κανονισμού.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι πιθανόν ο τίτλος της
παρούσας συζήτησης να προκαλέσει κάποια αισιοδοξία, επειδή αφορά, θεωρητικά, τον καθορισμό
των διαδικασιών για την παροχή βοήθειας στις μπανανοπαραγωγούς χώρες ΑΚΕ. Η
πραγματικότητα, όμως, είναι εντελώς διαφορετική, και οφείλω να δηλώσω ότι ο τρόπος
αντιμετώπισής τους σε ολόκληρη την έκθεση είναι πολύ απλά απαράδεκτος. Πρέπει να έχουμε
πάνω από όλα υπόψη το γεγονός ότι ο τομέας της μπανάνας είναι ζωτικής σημασίας για πολλές
χώρες της Αφρικής και της Καραϊβικής.
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Μολαταύτα, οι χώρες αυτές κατέβαλαν την προσπάθεια να αποδεχθούν, στο πλαίσιο του ΠΟΕ,
μια συμφωνία η οποία μειώνει τους ευρωπαϊκούς τελωνειακούς δασμούς σε 114 ευρώ ανά τόνο,
προκειμένου να τερματιστεί μια μακροχρόνια διαμάχη με τις παραγωγούς χώρες της Λατινικής
Αμερικής. Ωστόσο, φαίνεται πως η Επιτροπή ξέχασε να τις ενημερώσει για τις εν εξελίξει διμερείς
διαπραγματεύσεις, με τις ίδιες χώρες, σχετικά με την εισαγωγή σαφώς χαμηλότερου δασμού:
75 ευρώ ανά τόνο. Με άλλα λόγια, οι εμπορικές επιπτώσεις αυτών των συμφωνιών θα γίνουν
έντονα αισθητές σε ένα πλαίσιο στο οποίο τη μερίδα του λέοντος της ευρωπαϊκής αγοράς
μπανάνας κατέχουν ήδη οι πολυεθνικές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη Λατινική Αμερική.

Αντιμέτωποι με αυτήν την κατάσταση, κατά την τελευταία σύνοδο Ολομέλειας της Συνέλευσης
ΑΚΕ-ΕΕ στην Τενερίφη, όλοι οι βουλευτές συμφώνησαν επί της έγκρισης κοινής δήλωσης, στην
οποία ζητείται η άμεση εφαρμογή μέτρων στήριξης που θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των
παραγωγών.

Πίσω στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, παρατηρώ ότι, δυστυχώς –και τούτο δεν αποτελεί
έκπληξη– η Δεξιά οπισθοχωρεί, ακόμα δε και αντιτίθεται σε οιαδήποτε αναφορά στην εν λόγω
δήλωση. Έχω κουραστεί από αυτήν τη διπροσωπία, αλλά, πάνω από όλα, φοβούμαι πως την ίδια
κούραση συμμερίζονται και οι ιστορικοί εταίροι μας, οι οποίοι δεν πιστεύουν πλέον στη βούλησή
μας να στηρίξουμε πραγματικά την ανάπτυξη τους.

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ την παρούσα ενδιάμεση αναθεώρηση
της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (EIDHR), επαινώ
το έργο του εισηγητή και επιδοκιμάζω τις τροποποιήσεις που επιτρέπουν την καταβολή φόρων.
Τα δύο τρίτα των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν τοπικές
απαλλαγές, επομένως θα καλυφθεί τώρα αυτό το κενό που μείωσε τις πραγματικές ανάγκες των
σχεδίων.

Απευθυνόμενος στην Επιτροπή, επικροτώ τη διαρθρωμένη συνεργασία που επέτρεψε τη
διαβούλευση με το Κοινοβούλιο σχετικά με τα ετήσια προγράμματά σας, και υποστηρίζω τις
πρόσθετες τροπολογίες που υποβλήθηκαν σήμερα επί των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Σας
υπενθυμίζω επίσης την ανάγκη να ενσωματωθούν τα πορίσματα των αποστολών εκλογικών
παρατηρητών στη μετέπειτα παρακολούθηση της χώρας.

Απευθυνόμενος δε στα κράτη μέλη, σας επισημαίνω ότι, όσον αφορά τις επόμενες δημοσιονομικές
προοπτικές, δέον είναι να μην υποκύψετε στον πειρασμό να περικόψετε το EIDHR. Αυτό το
μέτρο έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και έχει αποτύχει, και το παρόν Κοινοβούλιο θα μεριμνήσει
ώστε να αποτύχει εκ νέου.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Θα ήθελα να υπογραμμίσω την εφαρμογή του ευρωπαϊκού
μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην αυτονομιστική περιοχή της
Υπερδνειστερίας στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Η Υπερδνειστερία διαπράττει σοβαρές
παραβιάσεις στους τομείς της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση του εν λόγω μέσου αποτελεί ικανοποιητικό τρόπο προαγωγής της
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη
συγκεκριμένη περιοχή.

Βάσει αυτού του μέσου, έχουν ήδη δρομολογηθεί προγράμματα, μεταξύ των οποίων το σχέδιο
που ξεκίνησε το 2009 σχετικά με την ενίσχυση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και των δημοκρατικών θεσμών της περιοχής της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία, το οποίο
συνεπαγόταν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής στη δημοκρατική διαδικασία.
Ωστόσο, η εμπειρία καταδεικνύει ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι δυνατότητες του εν λόγω
μέσου, καθόσον διαπιστώθηκαν συχνές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του και προβλήματα
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διαφάνειας. Οφείλω να υπογραμμίσω την ανάγκη αναθεώρησης αυτού του μέσου με στόχο τον
σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών εφαρμογής του στη συγκεκριμένη περιοχή.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Με τον προϋπολογισμό του 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ
για την περίοδο 2007-2013, το ευρωπαϊκό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση και την προαγωγή των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της δημοκρατίας παγκοσμίως.

Χαίρομαι που η σειρά των πρόσθετων τροποποιητικών και συμπληρωματικών μέτρων λαμβάνει
υπόψη και ταυτόχρονα προβλέπει τις τροποποιήσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη της
Λισαβόνας ενισχύοντας δεόντως το δικαίωμα ελέγχου του Κοινοβουλίου στον εν λόγω τομέα.
Θεωρώ επίσης ότι ο ρητός όρος της δυνατότητας έκφρασης αντιρρήσεων έναντι
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εντός δίμηνης προθεσμίας από την ημερομηνία κοινοποίησης
αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για το Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι η ενίσχυση του κύρους του
Κοινοβουλίου θα συνδράμει στη μεγαλύτερη ευελιξία του υπό συζήτηση μέσου, στη συμμόρφωσή
του με τις νέες απαιτήσεις που θεσπίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και στη δυνατότητά του να αντιμετωπίζει καλύτερα τις προκλήσεις που
συνεπάγεται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας ανά τον κόσμο.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Ο κοινός παρανομαστής που έχουν πραγματικά οι τρεις εκθέσεις
που συζητούμε επί του παρόντος είναι ότι εξετάζουν τα μέσα που αποσκοπούν στη
χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας και των δράσεων που λαμβάνονται για την
προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως.

Πιστεύω ότι είναι φυσικό να διενεργούμε ανάλογες αξιολογήσεις των μέσων για τη
χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας, ακριβώς όπως πιστεύω ότι είναι φυσικό να
ασκούμε το δικαίωμα ελέγχου που διαθέτουμε στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας και
να επισημαίνουμε μια σειρά προβλημάτων που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο έχει
εφαρμόσει η Επιτροπή το συγκεκριμένο μέσο και έχει ερμηνεύσει ορισμένες από τις βασικές
διατάξεις του.

Ήθελα να μιλήσω υπέρ των προτάσεων που κατέθεσε η Επιτροπή Ανάπτυξης, οι οποίες θα
συμπληρώσουν τα συνοδευτικά μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή, ιδίως στον τομέα της μπανάνας.
Από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι ο σκοπός της αναπτυξιακής
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνίσταται στη μείωση και, μακροπρόθεσμα, στην εξάλειψη
της φτώχειας. Φρονώ και εγώ ότι, εκτός από τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προαγωγή της
δημοκρατίας, δεν πρέπει να λησμονούμε και αυτόν τον βασικό στόχο της εξάλειψης της φτώχειας.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Η πρόταση της Επιτροπής, η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει
το μέσο για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές χώρες, αφορά τη διεύρυνση του γεωγραφικού
πεδίου δικαιοδοσίας, στο οποίο εφαρμοζόταν μέχρι στιγμής το χρηματοδοτικό μέσο για την
αναπτυξιακή συνεργασία, από τον αρχικό αριθμό των 17 χωρών σε 46 χώρες.

Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επεκτείνει τη συνεργασία σύμφωνα με το
πρόγραμμα του μέσου για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές χώρες, προσθέτοντας περισσότερες
χώρες. Ωστόσο, δεν καταλαβαίνω το κίνητρο για τη συμπερίληψη ορισμένων χωρών σε αυτόν
τον κατάλογο. Θαυμάζω τους πολίτες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας που υπέμειναν και
άντεξαν τις μακρές δεκαετίες κατάχρησης εξουσίας εκ μέρους του στρατιωτικού καθεστώτος,
αλλά αδυνατώ να κατανοήσω τους αξιωματούχους της Επιτροπής, οι οποίοι μας συστήνουν
έμμεσα, στην υποβληθείσα πρόταση, να συνδράμουμε τον Kim Jong-Il στη βελτίωση της
τεχνολογικής βάσης της στρατιωτικής βιομηχανίας του, προκειμένου να μπορεί να εκφοβίζει
και να απειλεί γειτονικές χώρες με αποτελεσματικότερο τρόπο. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο
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στρατιωτικός εκσυγχρονισμός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας δεν πρέπει να αποτελέσει
προτεραιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κληθούν να
συνεισφέρουν οικονομικά, και ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας δεν ανήκει ακόμα στον
κατάλογο των χωρών που προτείνονται από την Επιτροπή στο παράρτημα.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για
τον εποικοδομητικό τρόπο με τον οποίο συντονίζετε τη συνεδρίασή μας, καθώς και για την
αμεροληψία με την οποία αποφασίζετε σε ποιον θα δώσετε τον λόγο και σε ποιον όχι.

Οι χώρες του ΟΟΣΑ αντλούν περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (περίπου
73 δισεκατομμύρια ευρώ) ετησίως σε αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι αντιπροσωπεύουν
το 90% της κρατικά χρηματοδοτούμενης αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο. Η ΕΕ συνιστά τον
μεγαλύτερο χορηγό αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως. Ωστόσο, 3 δισεκατομμύρια ευρώ
βοήθειας χάνονται ετησίως λόγω ποιοτικών μειονεκτημάτων. Με ποιον τρόπο μπορεί να
αντιμετωπισθεί αυτό; Στο μέλλον, προσβλέπουμε στη διενέργεια ελέγχου, ο οποίος θα διασφαλίζει
ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται κατά ανιχνεύσιμο και βιώσιμο τρόπο.

Προσδοκούμε επίσης να υπενθυμίζονται στις αποδέκτριες χώρες οι υποχρεώσεις τους, για
παράδειγμα, όσον αφορά τη συνεργασία για τον επαναπατρισμό των λαθρομεταναστών. Είναι
απολύτως εφικτή η χρήση της αναπτυξιακής βοήθειας ως μέσου άσκησης πιέσεων για τη σύναψη
συμφωνιών επανεισδοχής. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε μη συνεργάσιμες χώρες προέλευσης
εκατομμυρίων λαθρομεταναστών να συνεχίσουν να προσβλέπουν σε εκατομμύρια αναπτυξιακής
βοήθειας. Αναμένω σαφείς δηλώσεις επί αυτού το θέματος στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου
κορυφής ΕΕ-Αφρικής τον Νοέμβριο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τα
χρηματοδοτικά μέσα για την αναπτυξιακή συνεργασία και για την προαγωγή της δημοκρατίας
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι ευέλικτα, προκειμένου να αποτραπεί η
επανεμφάνιση των αδιέξοδων καταστάσεων που έχουμε βιώσει ήδη πολλές φορές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεσμεύει στην πραγματικότητα σημαντικά κεφάλαια. Αυτά τα κεφάλαια
δεν πρέπει να είναι απρόσιτα εξαιτίας υπερβολικά σύνθετων διαδικασιών. Πάνω και πέρα από
την ευελιξία που παρέχεται σε αυτά τα μέσα, ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω πόσο σημαντικό
είναι να διασφαλιστεί πραγματικά ότι οι μικρές οργανώσεις και δομές μπορούν εξίσου να
επωφεληθούν από τις εν λόγω επιχορηγήσεις, διότι, επί του παρόντος, βρισκόμαστε, δυστυχώς,
πολύ συχνά αντιμέτωποι με καταστάσεις στις οποίες μόνον οι μεγάλες ΜΚΟ επωφελούνται από
αυτές, και μόνο για σύντομη χρονική περίοδο.

Πράγματι, εκτιμώ ότι η προτεραιότητα σε μικρές ΜΚΟ για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους θα
μπορούσε να αποφέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα υπάρχουν πολλές μικρές τοπικές
οργανώσεις που επιτελούν εξαίρετο μακροπρόθεσμο έργο σε τοπικό επίπεδο. Αυτές είναι οι
αληθινοί αγωγοί της αλλαγής, και, ως εκ τούτου, πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται επίσης
από την λόγω βοήθεια.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το να δίνει κανείς χρήματα
από το πορτοφόλι του συνιστά πράξη γενναιοδωρίας. Το να δίνει χρήματα από το πορτοφόλι
άλλων ανθρώπων, από το πορτοφόλι των φορολογουμένων, συνιστά λιγότερο γενναιόδωρη και
λιγότερο έντιμη πράξη. Τα πρόσθετα 176 εκατομμύρια ευρώ δε θα δοθούν απλώς στις φτωχότερες
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χώρες, αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι εξαγωγές των οποίων καταστρέφουν ήδη ολοένα
περισσότερο τις μονάδες παραγωγής μας και τις θέσεις εργασίας των φορολογουμένων μας.

Η επιθυμία εκ μέρους της ΕΕ να προάγει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Τρίτο
Κόσμο θα μπορούσε να είναι αξιοθαύμαστη, υπό την προϋπόθεση ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν θα μπορούσαν και δεν θα φυλάκιζαν όντως ανθρώπους που δεν διαπράττουν ούτε
πράξεις βίας ούτε κλοπές, αλλά εκφράζουν απλώς αιρετικές ή διαφορετικές απόψεις σε πολιτικά
ή ακαδημαϊκά θέματα.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν και απαγορεύουν τη λειτουργία πολιτικών κομμάτων
είτε ανοικτά, όπως στο Βέλγιο και τη Γερμανία, είτε εν κρυπτώ μέσω άσκησης αγωγών, όπως στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν επιθυμούμε να διαδώσουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα
παγκοσμίως, μπορούμε να το πράξουμε με αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο τρόπο,
αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση.

Andris Piebalgs,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή ήταν
συναρπαστική. Κατά κάποιον τρόπο συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με τη χθεσινή ομιλία που
εκφώνησε ενώπιον του παρόντος Σώματος ο Γενικός Γραμματέας κ. Ban Ki-moon, δηλώνοντας
ξεκάθαρα ότι η ΕΕ και τα Ηνωμένα Έθνη μοιράζονται σε αυτόν τον πλανήτη την ευθύνη για την
καταπολέμηση της φτώχειας, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της διάδοσης των
πυρηνικών όπλων. Πρόκειται για κοινή πρόκληση με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι.

Γενικά, οι πολίτες μας σήμερα δεν ανησυχούν υπερβολικά για το εν λόγω θέμα, διότι πιστεύουν
ότι λαμβάνουμε σχετική μέριμνα και ότι προάγουμε επίσης τις αξίες μας. Έγινε λόγος για την
περιοχή της Υπερδνειστερίας. Δεν βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μας· βρίσκεται πολύ
κοντά μας. Σχετικά με την ειρήνη και την ασφάλεια, είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε πολλές
συγκρούσεις, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή διαθέτουμε εξαιρετικά δυναμική εξωτερική πολιτική,
η οποία στοχεύει στην αποσόβηση οιασδήποτε σύγκρουσης εν τη γενέσει της.

Πιστεύω ότι έχουμε αποκομίσει εμπειρία για την οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Τα
χρηματοδοτικά μέσα μάς επικουρούν αδιαμφισβήτητα στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.
Εκτιμώ ότι η σημερινή συζήτηση ήταν κατά βάση πολύ θετική όσον αφορά την εμπειρία που
αποκομίσαμε από τα χρηματοδοτικά μέσα. Ταυτόχρονα, ια ήθελα να τονίσω ότι έχουμε πλήρη
λογοδοσία, και ότι πρόκειται για τα χρήματα των φορολογουμένων. Κάθε φορά που ξεκινούμε
ένα έργο, διενεργούνται τόσο εκ των προτέρων έλεγχοι όσο και εκ των υστέρων έλεγχοι. Υπάρχει
το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν εξετάζει μόνον εάν τα χρήματα
δαπανώνται με ορθό τρόπο, αλλά και την πολιτική αιτιολόγηση των αντίστοιχων δαπανών. Η
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού είναι πολύ αυστηρή σε σχέση με όλες τις δαπάνες της
Επιτροπής, οπότε μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα χρήματα των φορολογουμένων εκτιμώνται
ιδιαίτερα και δαπανώνται για καλό σκοπό.

Συζητούμε πάντα πώς θα καταστήσουμε τη δράση μας πιο αποτελεσματική, αλλά μπορώ να σας
διαβεβαιώσω ότι ακολουθούμε στόχους πολιτικής που έχουν συμφωνηθεί με το παρόν
Κοινοβούλιο. Η σημερινή συζήτηση προλειαίνει ήδη το έδαφος για την επόμενη συζήτηση, διότι
η φιλοδοξία σχετικά με την αναθεώρηση των χρηματοδοτικών μέσων ήταν μάλλον ταπεινή μέχρι
στιγμής. Επιδιώκαμε απλώς να έχουν εγκριθεί έως το έτος 2013, με ορισμένες ιδιαιτερότητες.

Ορισμένοι από εσάς θίξατε την πρόκληση που αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι χώρες οι οποίες
θα έχουν ειδικά προβλήματα λόγω της συμφωνίας μας σχετικά με το εμπόριο της μπανάνας.
Είναι απαραίτητο να εγκρίνουμε το συντομότερο δυνατόν τα συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της
μπανάνας. Δεν διακυβεύεται μόνον η αξιοπιστία μας· ορισμένες χώρες βρίσκονται πράγματι
αντιμέτωπες με μια πρόκληση. Αυτή είναι η αιτιολόγηση. Φρονώ ότι το παρόν Κοινοβούλιο
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παρείχε σθεναρή στήριξη εν προκειμένω. Έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις
μετά το 2013, και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι πρόκειται μόνο για
την αρχή αυτής της συζήτησης. Δεν προδικάζουμε τι θα συμβεί μετά το 2013. Η επανεξέταση
του προϋπολογισμού εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή· θα τεθεί υπό συζήτηση στο παρόν
Κοινοβούλιο.

Σκοπεύω να θέσω υπό συζήτηση την Πράσινη Βίβλο σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την
αναπτυξιακή πολιτική στο πλαίσιο της Επιτροπής. Πιστεύω ότι οι συνάδελφοί μου θα θέσουν
εξίσου θέματα συζήτησης. Πρέπει να συμφωνήσουμε εκ των προτέρων επί των προτεραιοτήτων
πολιτικής, καθώς και επί των χρηματοδοτικών μέσων, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να προβούμε
ενδεχομένως αργότερα σε προσαρμογές, σε περίπτωση που ανακαλύψουμε ότι δεν υπάρχουν
επαρκή χρήματα σε ένα μέσο και προσπαθήσουμε να καλύψουμε κάποιες από τις προτεραιότητες
με ανακατανομή των πόρων.

Κατανοώ ότι δεν πρόκειται για τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας, αλλά σημαίνει ότι, πριν προβούμε
σε προσαρμογές του δημοσιονομικού πλαισίου, πρέπει να συμφωνήσουμε επί των στόχων που
θέλουμε να επιτύχουμε, επί των μέσων που πρέπει να εφαρμοστούν, και επί του πεδίου εφαρμογής
που θα θέλαμε να καθοριστεί.

Θα ήθελα να τονίσω ότι, ως Επίτροπος, έχω στη διάθεσή μου δύο αρμόδιες επί του
προϋπολογισμού αρχές. Η μία είναι ασφαλώς το παρόν Κοινοβούλιο, αλλά η άλλη είναι το
Συμβούλιο. Πιστεύω πως τούτο σημαίνει ότι, παρά τους ελέγχους που θα διενεργήσουμε, και
επί των οποίων θα πρέπει να συμφωνήσουμε, πρέπει να ακολουθήσουμε το γράμμα της Συνθήκης
της Λισαβόνας, επιδεικνύοντας την πολιτική θέληση να καταλήξουμε στην κατάλληλη
συμβιβαστική λύση, ούτως ώστε να αναδειχθεί απολύτως ο δημοκρατικός έλεγχος και να
αποδειχθεί αποτελεσματικός, άμεσος και δραστικός.

Αυτό ακριβώς συζητήσαμε σήμερα στη συνάντηση που ανέφερα στην πρώτη ομιλία μου. Έχω
κάθε λόγο να πιστεύω ότι θα επιτύχουμε τον αναγκαίο συμβιβασμό. Δε θα είναι εύκολο· θα
απαιτηθεί σθεναρή πολιτική βούληση. Από την πλευρά της Επιτροπής, διαθέτουμε σίγουρα την
πολιτική βούληση, διότι γνωρίζω τι διακυβεύεται, ιδιαίτερα για ορισμένα από τα μέτρα επί των
οποίων χρειαζόμαστε άμεση ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα να εξάρω ιδιαιτέρως το έργο των εισηγητών, το οποίο εκτιμήθηκε
δεόντως από την πλευρά μας.

Franziska Katharina Brantner,    εισηγήτρια. – (EN) Τι θα συμβεί μετά το 2013;

Αναφορικά με τον μηχανισμό σταθερότητας, έχουμε διαπιστώσει ότι είναι μεν εξαιρετικός, διότι
είναι πιο ευέλικτος από άλλα μέσα, αλλά ενίοτε οδηγεί σε καταχρήσεις, στο πλαίσιο επισιτιστικών
κρίσεων ή ανθρωπιστικών και φυσικών καταστροφών. Αυτό πρέπει πραγματικά να τερματιστεί,
και πρέπει να διευκρινίσουμε, για την περίοδο μετά το 2013, ότι ο μηχανισμός αυτός προορίζεται
στην πραγματικότητα για καταστάσεις συγκρούσεων, ενώ θα έπρεπε ενδεχομένως να ενισχύσουμε
την ευελιξία σε άλλα μέσα για την αντιμετώπιση πιο επειγουσών καταστάσεων.

Υπάρχει κάτι ακόμα που θα ήθελα να επισημάνω. Η πρόσφατη βρετανική επιθεώρηση άμυνας
θέτει την πρόληψη των συγκρούσεων στο επίκεντρο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θεωρώ
αυτό το στοιχείο λίαν ενδιαφέρον και ορθό. Φρονώ ότι συνιστά την ενδεδειγμένη οδό για να
καταδείξουμε ότι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να αποτελέσει το κομβικό σημείο για
την πρόληψη των συγκρούσεων, προς όφελος της εσωτερικής συνοχής. Μεταξύ δε των
απαιτούμενων μέσων συγκαταλέγεται και ο μηχανισμός σταθερότητας. Διαβλέπω τη δημιουργία
και άλλων μέσων, όπως μια μονάδα διαμεσολάβησης στο πλαίσιο των κατάλληλων δομών.
Πιστεύω ότι σε αυτά τα μέσα πρέπει να στηριχθούμε κατά την εξέταση της περιόδου μετά το
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2013, και να αναρωτηθούμε: τι χρειαζόμαστε από πλευράς χρηματικών και λοιπών πόρων ώστε
να αποτελέσουμε πραγματική κινητήρια δύναμη στην πρόληψη των συγκρούσεων;

Iva Zanicchi,    εισηγήτρια. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, θα ήθελα να
απευθύνω θερμό χαιρετισμό στον Επίτροπο κ. Piebalgs και να τον παρακαλέσω να αναλάβει
ενεργό ρόλο, όπως πιστεύω άλλωστε ότι θα πράξει, στα μέτρα που πρόκειται να ψηφιστούν
αύριο, διότι πρόκειται για ζήτημα μείζονος σημασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο
θα διαθέτει μεγαλύτερη εξουσία μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Σας ευχαριστώ, κύριε Piebalgs.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που παρείχαν τη στήριξή τους κατά τη
διάρκεια της σημερινής συζήτησης. Ελπίζω ειλικρινά ότι η αυριανή ψηφοφορία θα λάβει ευρύτατη
πλειοψηφία, ενδεχομένως δε και ομόφωνη έγκριση, διασφαλίζοντας μεγάλη νίκη για την έκθεση
του κ. Mitchell, ακριβώς επειδή είναι σημαντικό να διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
περισσότερες αρμοδιότητες μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Kinga Göncz,    εισηγήτρια. – (HU) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους βουλευτές
που συμμετείχαν στην παρούσα συζήτηση. Οι παρατηρήσεις σας επέστησαν ουσιαστικά την
προσοχή στο ίδιο ζήτημα που απασχόλησε και εμάς, τους εισηγητές, κατά την προηγούμενη
περίοδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Επίτροπο για την εποικοδομητική στάση του σε αυτήν
τη συζήτηση. Αυτό που διαπιστώσαμε σήμερα είναι ότι –όπως επιβεβαίωσαν σχεδόν όλοι οι
ομιλητές– το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα
είναι πολύ σημαντικό και ενδεχομένως το μοναδικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον
εκδημοκρατισμό των τρίτων χωρών και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι
σχεδιασμένο κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να μπορούν να
λαμβάνουν άμεσα πόρους από αυτό. Οι πόροι αυτοί μπορούν να εκταμιεύεται άμεσα για τις
οργανώσεις που εργάζονται επιτόπου, χωρίς τη στήριξη της τρίτης χώρας. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο κρίνεται σημαντικό, φρονούμε δε ότι είναι απαραίτητο να προωθήσουμε κάθε
τεχνική διευκόλυνση που θα επιτρέψει στις εν λόγω οργανώσεις την πρόσβαση σε βοήθεια, η
οποία είναι συχνά κρίσιμη για την επιβίωσή τους.

Ταυτόχρονα, και για τον ίδιο ακριβώς λόγο, εφόσον αυτό το πρόγραμμα αφορά έναν τομέα
κορυφαίας προτεραιότητας και συζητούμε για ένα μέσο που απευθύνεται άμεσα σε αυτές τις
ΜΚΟ και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, είναι σημαντικό να έχει το Κοινοβούλιο
λόγο στην εκπόνηση της στρατηγικής και του μακροπρόθεσμου προγράμματος, και είναι
ουσιώδους σημασίας να παρακολουθεί το Κοινοβούλιο πώς χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι
πόροι, και τούτο όχι μόνο στο τέλος του επταετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ως εκ τούτου,
θεωρούμε σημαντικό να τονίσουμε το δημοκρατικό δικαίωμα εποπτείας του Κοινοβουλίου και
το δικαίωμά του να έχει συναφώς λόγο. Πιστεύω ότι θα εξευρεθεί κοινή λύση, ιδιαίτερα μετά τη
συνάντηση σήμερα το πρωί με την κ. Ashton και τον Επίτροπο κ. Piebalgs· προσωπικά δε,,
πιστεύω ακράδαντα ότι, εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση, τα νομικά εμπόδια θα υπερβληθούν.
Αυτή είναι η άποψη που πρέπει να υιοθετήσουμε στο πλαίσιο των συζητήσεών μας για το μέλλον
κατά τις προσεχείς εβδομάδες.

Barbara Lochbihler,    εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής
και του Κοινοβουλίου επί του μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν
ικανοποιητική· για την ακρίβεια, αμφότερες οι πλευρές αποδείχθηκαν εξαιρετικά συνεργάσιμες.
Περιστασιακά, προσκλήθηκαν βουλευτές να λάβουν μέρος σε ανταλλαγές απόψεων μεταξύ της
Επιτροπής και της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με συγκεκριμένα προγράμματα. Επίσης, η
παρούσα συζήτηση κατέδειξε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση
του μέσου. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι μπορούμε να αποκλείσουμε περιστασιακά προβλήματα
κατά την εφαρμογή του στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το δικαίωμα εποπτείας
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του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικό. Εντούτοις, το μοναδικό σημείο στο οποίο δεν
καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία μέχρι στιγμής είναι η θέσπιση δεσμευτικού δικαιώματος
εποπτείας για το Κοινοβούλιο, το οποίο προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Επομένως
συντάσσομαι με την άποψη του μεγάλου αριθμού των ομιλητών που εξέφρασαν την ελπίδα να
επιτύχουμε άμεσα συμβιβαστική λύση –ήτοι πολιτική λύση– και μάλιστα μια λύση που θα
λαμβάνει πλήρως υπόψη τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου.

Helmut Scholz,    εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Piebalgs, κυρίες και κύριοι, καθώς
η συζήτηση πλησιάζει στη λήξη της, θα ήθελα απλώς να εκφράσω, για άλλη μια φορά, τις
ειλικρινείς μου ευχαριστίες στους σκιώδεις εισηγητές, καθώς και στην κ. Lochbihler, για την
εποικοδομητική και προσανατολισμένη προς την επίτευξη αποτελεσμάτων συνεργασία τους, η
οποία συνεχίζεται επί έναν και πλέον χρόνο στο πλαίσιο των κοινών εργασιών μας.

Η σημερινή συζήτηση κατέδειξε ότι τα δημοσιονομικά θέματα, η χρήση πόρων του
προϋπολογισμού, ο σχεδιασμός και το ζήτημα του πολιτικού ελέγχου των μέσων συνιστούν
άκρως πολιτικά ζητήματα. Κλείνοντας την παρούσα συζήτηση, θα ήθελα επομένως να συνοψίσω
τη μορφή που πρόκειται να λάβουν τα εν λόγω μέσα. Ο τρόπος υλοποίησής τους συνδέεται σε
μεγάλο βαθμό με τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαίοι πολίτες αντιλαμβάνονται την Ευρωπαϊκή
Ένωση και, επομένως, και με τον τρόπο με τον οποίο αποδέχονται τη χρήση των πόρων για έκαστο
μέσο. Κατά συνέπεια, οφείλω να επαναλάβω μόνο αυτό που δήλωση στη βαρόνη Ashton και σε
εσάς, κύριε Επίτροπε, σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο της ενημέρωσης της συντονιστικής επιτροπής
σχετικά με την ομάδα εργασίας για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, ήτοι ότι πιστεύω πως συνιστά
επιτακτική ανάγκη η άμεση εξεύρεση λύσης όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις,
διατηρώντας παράλληλα τη νομική και πολιτική ευθύνη του νομοθέτη και της Επιτροπής. Το
μέσο για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές και τις λοιπές χώρες και εδάφη υψηλού εισοδήματος
(ICI) τροποποιείται θεμελιωδώς κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Σχεδιάζουμε να
αποδεσμεύσουμε έως και 348 εκατομμύρια ευρώ για τη συνεργασία στους τομείς των επιστημών,
των ακαδημαϊκών ανταλλαγών, του προγράμματος Erasmus Mundus, του πολιτισμού, της
προστασίας του περιβάλλοντος και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για την
προώθηση των διμερών εμπορικών σχέσεων. Ο στόχος, εν προκειμένω, συνίσταται στην εστίαση
ιδιαίτερης προσοχής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Απευθυνόμενος στα άδεια έδρανα που βλέπω απέναντί μου, μεταξύ άλλων επειδή ο κ. Griffin
δεν βρίσκεται πλέον στην Αίθουσα, θα ήθελα να δηλώσω το εξής: εκτιμώ ότι πρόκειται για λίαν
σημαντική συμβολή προς το άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον υπόλοιπο κόσμο και
προς την αποδοχή της, τόσο από τους ίδιους τους πολίτες της όσο και από άλλες χώρες με τις
οποίες συναλλασσόμαστε.

Εν κατακλείδι, λοιπόν, θέσαμε σε τροχιά αυτό το χρηματοδοτικό μέσο χάρη σε επιτυχείς
συμβιβαστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και
προσπαθήσαμε να το προσαρμόσουμε στις προκλήσεις του μέλλοντος, αλλά και να καταλήξουμε
σε συμφωνία επί όλων των βασικών θεμάτων. Ελπίζω ότι, με την αυριανή ψηφοφορία στο παρόν
Κοινοβούλιο, θα κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προόδου.

Charles Goerens,    εισηγητής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, δεν αποκρύπτω το γεγονός ότι οι
προβλέψεις που διατυπώνονται στα συνοδευτικά μέσα στον τομέα της μπανάνας αποτελούν
στοίχημα για το μέλλον, και τούτο για διάφορους λόγους.

Πρώτον, η γενική τάση μείωσης των εμπορικών προτιμήσεων, από τις οποίες επωφελούνταν οι
χώρες ΑΚΕ μέχρι σήμερα, δεν αναμένεται να αλλάξει σύντομα. Οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις
αποβλέπουν στην επιβολή δασμών της τάξης περίπου των 75 ευρώ ανά τόνο μπανανών, ενώ
στην ΕΕ εργαζόμαστε επί τη βάσει των 114 ευρώ ανά τόνο.
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Δεύτερον, η Επιτροπή δεν είχε άλλη επιλογή από το να δεχθεί να διαπραγματευθεί μια συμφωνία
περί μείωσης των δασμών με τις χώρες που ανταγωνίζονται τις μπανανοπαραγωγούς χώρες ΑΚΕ.
Η εναλλακτική λύση θα σήμαινε να επιτρέψουν στο όργανο επίλυσης διαφορών να λύσει το
πρόβλημα. Προσωπικά, εκτιμώ ότι η εξεύρεση λύσης μέσω διαπραγματεύσεων αποτελεί «το μη
χείρον βέλτιστον» για τις χώρες ΑΚΕ, και με αυτό το πνεύμα πρέπει να προσεγγίσουμε επίσης τα
συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας, καθώς δεν συνεπάγεται το αυτόματο αποτέλεσμα
μίας απόφασης του οργάνου επίλυσης διαφορών.

Τρίτον, δεδομένου ότι το έτος 2013, χρονολογία λήξης της ισχύος των συνοδευτικών μέτρων
στον τομέα της μπανάνας, δεν σηματοδοτεί το τέλος του κόσμου, εξακολουθούμε να πιστεύουμε
ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε ήδη από σήμερα τις προετοιμασίες μας για την περίοδο μετά
το 2013.

Πράγματι, αναμένεται λίαν συντόμως η μεταβολή στην πράξη του δασμού των 114 ευρώ που
καταβάλλεται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε τόνο μπανανών. Δήλωσα εξαρχής
ότι μιλούσαμε ήδη για 75 ευρώ ανά τόνο.

Επομένως, θεωρώ συνετή –και αυτή είναι η τέταρτη παρατήρησή μου– τη διατήρηση των
ελεγκτικών εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το δικαίωμα
εποπτείας των εγγράφων στρατηγικής, το οποίο θεσπίζεται στο άρθρο 290, δεν θα αποτελέσει
νεκρό γράμμα του νόμου. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση να πούμε με βεβαιότητα ότι, στην
προκειμένη περίπτωση, η συνεργασία μας με την Επιτροπή ήταν εξαιρετικά εποικοδομητική. Το
παρόν Σώμα δεν είναι «ταραχοποιό στοιχείο»· απεναντίας, εμπλουτίζει διαρκώς τον διάλογο και
συνδράμει την Επιτροπή στην περαιτέρω εξέλιξη του εν λόγω ζητήματος.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα προβώ σε προσωπικό σχόλιο, το οποίο διατυπώνω, παρά ταύτα, υπό
την ιδιότητά μου ως εισηγητή. Για άλλη μια φορά, γινόμαστε μάρτυρες εν προκειμένω μίας
διαμάχης μεταξύ των αναδυόμενων χωρών, αφενός, και των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών,
αφετέρου. Επιπλέον, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενεργούσε ως σύμμαχος των αδυνάτων για τον
μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων μίας εμπορικής συμφωνίας, με όλους τους σκληρούς όρους
από τους οποίους αυτή συνοδεύεται, οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες θα αισθάνονταν ακόμα
πιο απομονωμένες.

Καλώ την Επιτροπή να αρχίσει να συλλογίζεται ήδη από σήμερα την περίοδο μετά το 2013,
διότι πιστεύω ότι τα μέτρα επί των οποίων θα ληφθούν τώρα αποφάσεις, και τα οποία αισιοδοξώ
ότι θα τεθούν σε ισχύ πολύ σύντομα, θα είναι επαρκή ώστε να καταστεί βιώσιμη η παραγωγή
μπανάνας στις ενεχόμενες χώρες. Ελπίζω ότι τα εν λόγω μέτρα θα μπορέσουν να συμβάλουν στη
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσης του τομέα της μπανάνας και ότι εκείνοι που
αδυνατούν να διατηρήσουν την παραγωγή τους θα μπορέσουν να βρουν εναλλακτικές λύσεις.

Θεωρώ ότι, μετά το 2013, όπως έχω πει ήδη, το νερό θα εξακολουθεί να κυλά κάτω από τις
γέφυρες του Ρήνου και ότι τα προβλήματα σχετικά με τον τομέα της μπανάνας δεν θα
επιδεινωθούν. Πρέπει να σκεφτόμαστε ήδη μια στρατηγική μετά το 2013.

Πρόεδρος.   – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010, στις 12.00.

11. Ουκρανία (συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και
Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας
σχετικά με την Ουκρανία.
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Η βαρόνη Ashton δεν μπόρεσε να παραμείνει μαζί μας σήμερα. Ο Επίτροπος κ. Füle θα
παρουσιάσει το θέμα εξ ονόματός της.

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία
που μου δίνετε και ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος της Catherine Ashton, η οποία μου ζήτησε να
μοιρασθώ μαζί σας αυτά που προτίθετο να σας πει.

Χαίρομαι που μου δίδεται αυτή η ευκαιρία να προβώ σε δήλωση σχετικά με την υφιστάμενη
κατάσταση στην Ουκρανία. Θα ήθελα να διατυπώσω τις παρατηρήσεις μου υπό το πρίσμα τριών
σημαντικών επικείμενων γεγονότων: την υπουργική διάσκεψη ΕΕ-Ουκρανίας, η οποία θα λάβει
χώρα στο Λουξεμβούργο στις 26 Οκτωβρίου, τις τοπικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν στις
31 Οκτωβρίου, και τη 14η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις
Βρυξέλλες στις 22 Νοεμβρίου.

Τα τελευταία χρόνια, η Ουκρανία απολαμβάνει υψηλό επίπεδο πολιτικών ελευθεριών. Έχει
αναγνωριστεί το γεγονός ότι οι διαδοχικές εκλογές διεξήχθησαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Η Ουκρανία έχει αναπτύξει δυναμική και ποικιλόμορφη κοινωνία των πολιτών και αντίστοιχο
περιβάλλον στον τομέα των μέσων ενημέρωσης. Διαπιστώνεται συνεχής βελτίωση συνολικά όσον
αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συνέπεια των εν λόγω εξελίξεων και της δέσμευσης των διαδοχικών κυβερνήσεων επί της οδού
της δημιουργίας στενότερων δεσμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ουκρανίας έχουν τονωθεί σημαντικά. Αυτό αποτυπώνεται σαφέστατα στη
φιλόδοξη και μεγαλόπνοη συμφωνία σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ουκρανίας, η οποία αποτελεί
επί του παρόντος το αντικείμενο των διαπραγματεύσεών μας, και η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη
του διπλού στόχου της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ολοκλήρωσης με την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Η κυβέρνηση του προέδρου Yanukovych έχει αναλάβει σειρά σημαντικών οικονομικών
μεταρρυθμίσεων τους τελευταίους μήνες, γεγονός το οποίο θα πρέπει να επαινεθεί. Οι εν λόγω
μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν την έγκριση της νομοθεσίας περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων,
η οποία θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Η έγκριση νομοθετικής μεταρρύθμισης στον τομέα του φυσικού αερίου, η οποία προετοιμάζει
το έδαφος για την επικείμενη προσχώρηση της Ουκρανίας στη Συνθήκη για την Ενεργειακή
Κοινότητα, όπως και η συμφωνία που σύναψε πρόσφατα με το ΔΝΤ στο πλαίσιο μίας συμφωνίας
stand-by, αποτελούν εξίσου σημαντικά βήματα για τη διασφάλιση της μακροοικονομικής
σταθερότητας, της διαφάνειας και της επανόδου στην ανάπτυξη. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις
οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να συνεχισθούν.

Η ουκρανική κυβέρνηση κατόρθωσε επίσης να επιτύχει ένα επίπεδο σταθερότητας το οποίο
παρέκαμψε το πολιτικό κατεστημένο της Ουκρανίας των τελευταίων ετών. Αυτό αποτελεί
σημαντική και απαραίτητη εξέλιξη για τη διασφάλιση αποτελεσματικής διακυβέρνησης της
χώρας. Ωστόσο, ανησυχούμε για τις επίμονες και εκτεταμένες αναφορές περί της υποβάθμισης
του τομέα των θεμελιωδών ελευθεριών και των δημοκρατικών αρχών στην Ουκρανία. Ιδιαίτερα
ανησυχητικές είναι οι καταγγελίες που αφορούν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την
ελευθερία του συνέρχεσθαι και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.

Ο σεβασμός των εν λόγω θεμελιωδών αξιών είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Συνιστούν τους
καλύτερους εγγυητές των ατομικών ελευθεριών. Διασφαλίζουν πραγματική άμιλλα ιδεών.
Αποτελούν βασικό συστατικό των πραγματικά ανοικτών, καινοτόμων και ανταγωνιστικών
κοινωνιών.
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Την 1η Οκτωβρίου, το συνταγματικό δικαστήριο της Ουκρανίας εξέδωσε απόφαση, η οποία
ακύρωσε τις συνταγματικές τροποποιήσεις που επήλθαν μετά την «Πορτοκαλί Επανάσταση» του
2004. Η εν λόγω απόφαση αυξάνει απλώς την ανάγκη να προβεί η Ουκρανία σε ευρύτερη
συνταγματική μεταρρύθμιση, μέσω περιεκτικής διαδικασίας συνταγματικής μεταρρύθμισης και,
σε μεγάλο βαθμό, επιστρέφει σε ένα βασικό θέμα του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 25ης Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να αποσκοπεί στη
θέσπιση αποτελεσματικού και βιώσιμου συνταγματικού συστήματος ελέγχων και ισορροπιών
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη μας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι
δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου αποτελούν θεμελιώδεις αρχές που μας ενώνουν.
Πρόκειται για απαράβατες αρχές, μεταξύ άλλων και στις σχέσεις μας με σημαντικούς εταίρους
όπως η Ουκρανία. Ο ρυθμός και το βάθος της προσέγγισής μας με την Ουκρανία θα καθορισθούν
από τον πλήρη σεβασμό των εν λόγω αξιών.

Michael Gahler,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι
πολίτες της Ουκρανίας έχουν ταχθεί επανειλημμένως, και με εντυπωσιακό τρόπο, υπέρ ενός
ευρωπαϊκού μέλλοντος για τη χώρα τους. Ανησυχητικές αναφορές από την Ουκρανία, ωστόσο,
καταδεικνύουν εξελίξεις που απομακρύνουν τη χώρα από την Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο διεξάγουμε την παρούσα συζήτηση πριν από τις δημοτικές εκλογές. Θα μπορέσουμε
να συζητήσουμε τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο της συνόδου
κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας.

Πρέπει συνεπώς να συζητήσουμε τις πρακτικές εκφοβισμού εκ μέρους της μυστικής αστυνομίας,
τους περιορισμούς επί της ελευθερίας του Τύπου και τη δυνατότητα απρόσκοπτης συμμετοχής
στις εκλογές. Αυτού του είδους οι εξελίξεις δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από τα θετικά νέα
στον οικονομικό τομέα. «Η οικονομική ευημερία μέσω του απολυταρχισμού» αποτελεί κινεζική
προσέγγιση, όχι ευρωπαϊκή. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους σημερινούς κυβερνώντες της
Ουκρανίας να θεωρούν ότι μπορούν να ξεφύγουν απλώς επειδή το ευρύ ευρωπαϊκό κοινό δεν
δίνει σημασία ή επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ομολογουμένως αδυναμίες στον τομέα
της χρηστής διακυβέρνησης και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Αυτά τα πράγματα
αληθεύουν, παρ’ όλα αυτά, δεν διαπιστώθηκε κλίμα παρακολούθησης, δεν υπήρχαν επισκέψεις
από τη μυστική αστυνομία, όπως βιώθηκαν από τον πρύτανη του Καθολικού Πανεπιστημίου
του Lviv και από νέους ανθρώπους που συμμετέχουν σε ΜΚΟ και κόμματα της αντιπολίτευσης.
Διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε επιχειρήσεις, κατάσχεση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
κατάληψη κομματικών γραφείων λόγω υποτιθέμενων κινδύνων επιθέσεων – ολόκληρο το φάσμα
της προμνησίας παρελαύνει στην Ουκρανία. Υπάρχει μέθοδος για αυτό. Επικεφαλής της μυστικής
αστυνομίας είναι ο κ. Khoroshkovsky, ο οποίος έχει επί του παρόντος στην κυριότητά του μια
αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης, ενώ αποτελεί πλέον και μέλος της επιτροπής για τον διορισμό
του ανώτατου δικαστή στη χώρα. Αυτό, επίσης, απομακρύνει την Ουκρανία από την Ευρώπη. Η
ισότητα ευκαιριών είναι περιορισμένη στον πολιτικό αγώνα πριν από τις δημοτικές εκλογές. Η
αντιπολίτευση αποκλείεται εν μέρει από τις εκλογές, ενώ συγκροτούνται αίφνης κόμματα
ανδρεικέλων και λαμβάνουν άδεια συμμετοχής στις εκλογές από τις πειθήνιες τοπικές αρχές.
Στο Κίεβο, τα περιφερειακά συμβούλια καταργούνται άτυπα ώστε να μην διεξαχθούν εκλογές
εκεί – το κυβερνών κόμμα γνωρίζει ότι δεν θα κερδίσει εκεί επί του παρόντος. Η κάθετη εξουσία
έχει στόχο την επίτευξη ελέγχου επί των περιφερειών που έτειναν στο παρελθόν να διαφωνούν
με αυτήν.

Εμείς παραθέτουμε την ευρωπαϊκή μας εμπειρία ως εναλλακτική λύση. Τα κράτη μέλη μας έλαβαν
σημαντικές αποφάσεις με δημοκρατική συναίνεση μεταξύ της κυβέρνησης και μίας αντιπολίτευσης
πρόθυμης να αναλάβει ευθύνες – για ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις, για το κράτος δικαίου, για
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την ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Επιθυμούμε η
Ουκρανία να είναι συνοδοιπόρος μας σε αυτήν τη διαδρομή.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας
κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να υποβάλω το
ερώτημά μου. Είναι πάντα θετικό να είμαστε σε θέση να δρομολογούμε τέτοιες συζητήσεις.
Αποδώσατε στην πραγματικότητα μια μάλλον απαισιόδοξη εικόνα αυτού που συμβαίνει επί του
παρόντος στην Ουκρανία, φθάνοντας ακόμα και στο σημείο να την συγκρίνετε με την Κίνα.
Θεωρείτε πραγματικά ότι η τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία είναι τόσο άθλια ώστε θα πρέπει
να εξαπολύουμε τόσο σοβαρές κατηγορίες εναντίον της χώρας; Ποιες είναι οι απόψεις σας
σχετικά με τη Ρωσία σε αυτό το πλαίσιο; Δεν αδικεί την Ουκρανία η εξομοίωσή της με τη Ρωσία;

Michael Gahler,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ισχυρίστηκα ότι η
επιδίωξη επίτευξης οικονομικής ευημερίας μέσω του απολυταρχισμού δεν αποτελεί πορεία που
μπορούμε να αποδεχθούμε εμείς στην Ευρώπη. Το γνωρίζουμε αυτό από την περίπτωση της
Κίνας. Δεν συνέκρινα, ανέφερα απλώς ότι αυτή θα ήταν η εσφαλμένη πορεία, ότι δεν θα ήταν μια
ευρωπαϊκή πορεία. Η εικόνα που σκιαγράφησα είναι συνιστά απολύτως ρεαλιστική εικόνα,
κατ’ εμέ, για τους πολίτες της χώρας. Τα υποτιθέμενα οικονομικά επιτεύγματα εκεί θα πρέπει να
αποδείξουν και την αποτελεσματικότητά τους.

Adrian Severin,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ουκρανία είναι
πολύ σημαντική χώρα για εμάς. Είναι μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Θα
ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Επίτροπο για την άριστη περιγραφή της κατάστασης, όπως και για
την άριστη περιγραφή των προσδοκιών μας.

Εξελέγη νέα κυβέρνηση μέσω ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, η οποία αναγνωρίσθηκε από όλους
μας. Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να επιτρέψουμε στην εν λόγω κυβέρνηση να σημειώσει
πρόοδο, και να μην προδικάσουμε τα επιτεύγματά της ή τις αποτυχίες της από τα πρώτα κιόλας
λεπτά της ανάληψης των καθηκόντων της. Το πραγματικό πρόβλημα αυτής της συζήτησης είναι
ένα πρόβλημα που έχουμε εμείς. Σπεύσαμε αμέσως να διαιρέσουμε τη χώρα σε φιλοδυτικούς
και φιλοανατολικούς. Τώρα έχουμε πρόβλημα, καθόσον οι φιλοδυτικοί δεν βρίσκονται στην
εξουσία, να αναγνωρίσουμε την ικανότητα των φιλοανατολικών να επιτύχουν πρόοδο και να
βοηθήσουν τη χώρα να προωθήσει τις ευρωπαϊκές της προσδοκίες. Αυτό είναι το πραγματικό
πρόβλημα της παρούσας συζήτησης, και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πραγματικοί
φιλοευρωπαίοι είναι οι φιλοουκρανοί – εκείνοι οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν το κράτος
δικαίου, τη δημοκρατία και τον ευρωπαϊκό εκσυγχρονισμό στη χώρα τους.

Θα ολοκληρώσω ζητώντας απλώς από τους συναδέλφους να λάβουν την απόφαση υπέρ της
αναβολής του ψηφίσματος που αναμένεται να εγκρίνουμε, διότι οι Ουκρανοί καλούνται να
αντιμετωπίσουν τις εκλογές και καλούνται να αντιμετωπίσουν τις διαπραγματεύσεις με εμάς.
Δεν θα πρέπει να εγκρίνουμε ψηφίσματα εν μέσω μίας πολιτικής διαδικασίας και προτού
εξασφαλίσουμε τα στοιχεία βάσει των οποίων μπορούμε πράγματι να συναγάγουμε συμπεράσματα.

Adina-Ioana Vălean,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται να
δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε τον τρόπο αντιμετώπισης του εξ ανατολών γείτονά μας, της
Ουκρανίας.

Ακριβώς το ίδιο δύσκολο είναι και για την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει την Ευρώπη άλλοτε
ως σύμμαχο και άλλοτε ως πρόβλημα. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε
πραγματιστές, να αναγνωρίσουμε τα γεγονότα στη χώρα, και να βρούμε κοινά θέματα στις
ατζέντες μας, προκειμένου να επιτευχθούν συμφωνίες.
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Η οικονομική συνεργασία αποτελούσε ανέκαθεν την ισχυρότερη κινητήριο δύναμη της Ευρώπης
για περαιτέρω ολοκλήρωση, και η Ευρώπη οφείλει την επιτυχία της σε αυτήν την ρεαλιστική
προσέγγιση από το έτος 1956.

Συνεπώς, πρέπει να συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στην παράλληλη υλοποίηση τόσο θεσμικών
όσο και οικονομικών μεταρρυθμίσεων εκ μέρους της Ουκρανίας. Η εν λόγω προσέγγιση δύο
επιπέδων είναι η μόνη δυνατή εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν λυσιτελή κύκλο που θα
μπορούσε να οδηγήσει σε δημοκρατική σταθερότητα στην εν λόγω χώρα και στις ανατολικές
γειτονικές χώρες.

Θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η υποστήριξη ενός υγιούς επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και η επίτευξη λειτουργούσας οικονομίας της αγοράς στην Ουκρανία, μέσω της
ενθάρρυνσης των μεταρρυθμίσεών τους σχετικά με την ιδιοκτησία και τον ΦΠΑ, καθώς και των
προσπαθειών τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς υψηλού επιπέδου, μεταξύ άλλων
προτεραιοτήτων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ τη συμφωνία σύνδεσης ως ισχυρό μέσο μεταρρύθμισης,
και είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μας σχετικά με
τη θέσπιση εκτεταμένης και ολοκληρωμένης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών και σχετικά με την
προσχώρηση της Ουκρανίας στη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, επικροτώ την προσχώρηση της Ουκρανίας στον ΠΟΕ, η οποία θα πρέπει να
θεωρηθεί σημαντικό βήμα προς την αποδοχή των ευρωπαϊκών οικονομικών προτύπων από την
πλευρά της Ουκρανίας.

Ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη συνεχή αναβολή της ΖΕΣ και να ενθαρρύνουμε
τον λυσιτελή κύκλο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ο οποίος είναι επωφελής για ολόκληρη την
περιοχή και την Ευρώπη.

Rebecca Harms,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα
ήθελα να δηλώσω ότι συμμερίζομαι την ανησυχία σχετικά με την εντατικοποίηση της κατάστασης
και τις αντιδημοκρατικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Αυξάνονται συνεχώς οι αναφορές σχετικά
με την περιστολή της ελευθερίας της έκφρασης των δημοσιογράφων, τακτικές απειλές κατά
στρατευμένων επιμέρους μελών των ΜΚΟ και ανθρώπων που εργάζονται για τη δημοκρατική
ανάπτυξη. Ο ρόλος της μυστικής αστυνομίας, επίσης, εγείρει πραγματικές ανησυχίες. Ωστόσο,
δεν θεωρώ ότι οι διαπληκτισμοί επί της ελευθερίας του Τύπου και της δημοκρατικής ανάπτυξης
εν γένει ξεκίνησαν με τις τελευταίες εκλογές, αλλά –και το έχω δηλώσει αυτό πολλές φορές στο
παρόν Σώμα– όλες οι ηγετικές δυνάμεις στην Ουκρανία έχουν καταχραστεί επανειλημμένως την
εξουσία τους, μεταξύ άλλων και για την επιδίωξη ιδίων συμφερόντων. Η εν λόγω κατάχρηση
επιδεινώνεται και αυτό πρέπει πραγματικά να μας ανησυχεί.

Δεν θα μας εξυπηρετούσε να εγκρίνουμε αυτό το ψήφισμα χωρίς να ανησυχούμε για ορισμένες
οικονομικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Παρακολουθώ με την ίδια ακριβώς ανησυχία τον τρόπο
που επεκτείνεται συστηματικά η επιρροή της Ρωσίας στην ουκρανική οικονομία, τον ενεργειακό
της τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς. Συνεπώς, θα συνιστούσα επίσης να μην ψηφίσουμε
κατ’ ανάγκη αύριο, αλλά μετά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας στο Κίεβο –μία αντιπροσωπεία
θα μεταβεί στην πόλη το μεθεπόμενο σαββατοκύριακο– και πριν από τη διεξαγωγή της συνόδου
κορυφής εδώ, κατόπιν προσεκτικής προετοιμασίας σε όλους τους τομείς, προκειμένου να
συμφωνηθεί ποια είναι στην πραγματικότητα η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με
την κατάσταση στην Ουκρανία.

Έχω ακολουθήσει την πορεία από την προ-δημοκρατική εποχή στη νέα εποχή με πολλούς
ουκρανούς φίλους. Η Ουκρανία βρισκόταν σε πολύ καλή πορεία. Είχαμε την εντύπωση ότι οι
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τελευταίες εκλογές έλαβαν χώρα σύμφωνα με δημοκρατικούς κανόνες. Εάν η κατάσταση δεν
βελτιωθεί τώρα, αλλά, απεναντίας, επιδεινωθεί, θα πρέπει παρ’ όλα αυτά να εξετάσουμε πολύ
προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνουμε ή δεν παρεμβαίνουμε. Εν πάση περιπτώσει,
θα συνέστηνα να μην λάβουμε απόφαση πριν από την επόμενη επίσκεψή μας στην Ουκρανία. Η
φωνή μας θα καταστεί πιο ηχηρή εάν θέσουμε προς συζήτηση εκεί τα θέματα για τα οποία έχουμε
μιλήσει στο ψήφισμα.

Όπως είπα, ανησυχώ πραγματικά. Λαμβάνω πολλές αναφορές ότι όλα οδεύουν προς την αρνητική
κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν θα μας εξυπηρετούσε να αποκλείσουμε την επιτόπου συζήτηση εκεί
και να λάβουμε υπερβολικά ταχεία και υπερβολικά εσπευσμένη απόφαση.

Michał Tomasz Kamiński,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Πολλοί από τους
παριστάμενους διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στην «πορτοκαλί επανάσταση» μέσω της παροχής
βοήθειας στους ουκρανούς δημοκράτες σε περίοδο δοκιμασιών. Ωστόσο, πάντα τονίζαμε το
γεγονός ότι ο σκοπός της εμπλοκής μας στην Ουκρανία δεν ήταν να υποστηρίξουμε κάποια
συγκεκριμένη πολιτική δύναμη, αλλά να συμβάλουμε στην ενίσχυση της δημοκρατίας και της
ελευθερίας στη χώρα. Σήμερα, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν
διαδραμάτισε κάποιον ρόλο στην εσωτερική πολιτική της Ουκρανίας, αλλά λειτούργησε ως
προστάτης με δύο πολύ σημαντικούς τρόπους: αφενός, υποστηρίζοντας και βοηθώντας τις
ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των Ουκρανών και, αφετέρου, υποστηρίζοντας τη δημοκρατία, τα
ανθρώπινα δικαιώματα και όλες τις αξίες που τις θεωρούμε ευρωπαϊκές αξίες στην Ουκρανία.
Εκτιμώ ότι ο τόνος του προτεινόμενου ψηφίσματος δεν είναι ο τόνος που θα βοηθήσει εκείνους
που θεωρούν τους εαυτούς τους φίλους της Ουκρανίας. Το σημερινό ψήφισμα θα ωθήσει απλώς
την Ουκρανία πιο κοντά στη Ρωσία, αλλά και σε εκείνους που δηλώνουν: «Θα δείτε, δεν υπάρχει
χώρος για εμάς στη Δύση. Μας κλείνει τις πόρτες της».

Πρέπει να είμαστε ανοικτοί στην Ουκρανία, πρέπει να της εξηγήσουμε τι είναι τα ευρωπαϊκά
πρότυπα, και πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις, προκειμένου να διασφαλίσουμε την
τήρησή τους, ενώ, από την άλλη πλευρά, πρέπει αναμφίβολα να εμποδίσουμε την επιστροφή της
Ουκρανίας στην Ανατολή. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Gahler, του οποίου η δράση στα ανθρώπινα
δικαιώματα και τη διεθνή πολιτική εκτιμώ ότι είναι σπουδαία, για ποιον λόγο θεωρεί αναγκαίο
να προβαίνει σε τέτοιου είδους επικριτικά σχόλια σχετικά με την Ουκρανία. Θα ήθελα να ακούσω
διά στόματός του εάν η συνάδελφός του, Angela Merkel, χρησιμοποίησε τέτοιου είδους
επικριτικά σχόλια για τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής της με τον κ. Putin.

Bastiaan Belder,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, στην αρχή αυτής της
εβδομάδας, η Ουκρανία έγινε πρωτοσέλιδο στον ολλανδικό Τύπο –και το δηλώσω στην παρούσα
Αίθουσα– όχι πολύ κολακευτικό πρωτοσέλιδο, δυστυχώς. Αυτό έγινε τη Δευτέρα. Εν συντομία,
η Ουκρανία είναι η Άγρια Δύση της ανατολικής Ευρώπης. Λέγεται ότι οι ξένοι επενδυτές
φοβούνται την ανομία που επικρατεί σε αυτήν τη χώρα, όπου, την προηγούμενη εβδομάδα,
τουλάχιστον 3.000 κτίρια και εταιρείες απαλλοτριώθηκαν μέσω απάτης και διά της βίας. Η εν
λόγω διαδικασία εμπλέκει κομπιναδόρους που δρουν σε συνεννόηση με τους πολιτικούς της
χώρας, προκειμένου να εξαπατούν τους επιχειρηματίες. Εν τω μεταξύ, τα κράτη μέλη της ΕΕ
αποτελούν τους μεγαλύτερους άμεσους ξένους επενδυτές στην Ουκρανία από το 1991.

Κύριε Füle, είστε ενήμερος σχετικά με αυτές τις μείζονες ανησυχίες, οι οποίες επηρεάζουν τους
ευρωπαίους επενδυτές στην Ουκρανία, και ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή για
την προστασία των θεμιτών, νόμιμων ευρωπαϊκών επιχειρηματικών συμφερόντων στην ουκρανική
οικονομία; Αυτό θα επιδείκνυε δέσμευση. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της Ουκρανίας. Το κόμμα
μου υποστηρίζει σθεναρά την ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά
πρέπει να διατηρήσουμε, ασφαλώς, μετρημένες προοπτικές. Είμαστε μάρτυρες ανησυχητικών
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εξελίξεων, όχι μόνο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και στους τομείς της
οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, εντός λίγων μηνών από τις προεδρικές εκλογές
φέτος τον Φεβρουάριο, στις οποίες ο κ. Yanukovych πανηγύρισε την επάνοδό του στην εξουσία,
τα δημοκρατικά επιτεύγματα της «πορτοκαλί επανάστασης» σαφώς εξανεμίστηκαν. Όταν, ωστόσο,
ακόμα και οι χρηματοπιστωτικές αγορές κρίνουν ότι η νέα κυβέρνηση είναι πιο σταθερή και
προβλέψιμη από την κυβέρνηση που ορίσθηκε από την «πορτοκαλί επανάσταση», πρόκειται
πιθανώς για ένδειξη ότι η δημοκρατία σύμφωνα με τις δυτικές –σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές μας–
προκαταλήψεις δεν μπορεί να μεταφερθεί με πανομοιότυπο τρόπο σε κάθε χώρα,
συμπεριλαμβανομένων των χωρών της μετακομμουνιστικής σφαίρας επιρροής. Η ισχύουσα
απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου θα μπορούσε όντως να ενισχύσει τη θέση του προέδρου
και να εξασθενίσει εκείνη του κοινοβουλίου, κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι.
Όσοι γνωρίζουν την περιοχή ισχυρίζονται ότι ίσχυε ήδη ένα εκ των πραγμάτων προεδρικό
σύστημα πριν από την τυπική δικαστική απόφαση. Οι αυξανόμενοι περιορισμοί της ελευθερίας
του Τύπου και της γνώμης έθεσαν υπό αμφισβήτηση τις διαβεβαιώσεις του κ. Yanukovych ότι
θα τηρηθούν τα δημοκρατικά πρότυπα. Εάν ο πρόεδρος κατορθώσει τόσο να ενισχύσει την ίδια
του την εξουσία όσο και να επιτύχει οικονομική ανάκαμψη μέσω της πραγματοποίησης
μεταρρυθμίσεων πρωταρχικής σημασίας στην Ουκρανία, η οποία αποτελεί, φυσικά, μία από τις
φτωχότερες χώρες αυτής της ηπείρου, θα διατηρηθεί ενδεχομένως στον προεδρικό του θρόνο
για μεγαλύτερο διάστημα, και θεωρώ ότι αυτό θα ήταν κάτι που θα έπρεπε να λάβει, ξεκάθαρα
και απλά, υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση.

György Schöpflin (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι εξελίξεις στην Ουκρανία επιβεβαιώνουν
σαφώς το παλαιό ρητό σχετικά με το πώς η εξουσία διαφθείρει και πώς η απόλυτη εξουσία
διαφθείρει απόλυτα. Η υφιστάμενη άρχουσα τάξη ασκεί εξουσία από την εκλογή του προέδρου
Yanukovych, και πολλά από τα γεγονότα που συνέβησαν υποδεικνύουν ότι ευνόησαν τη
συγκέντρωση εξουσίας.

Αυτό είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό εάν αναλογιστούμε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών
που χάρισαν στον Yanukovych μικρή πλειοψηφία και κατέδειξαν ότι είχε ευρεία υποστήριξη
μόνο στα νότια και τα ανατολικά της χώρας. Παρ’ όλα αυτά –και αυτό είναι το εντυπωσιακό
χαρακτηριστικό της ουκρανικής πολιτικής επί του παρόντος– σημειώνεται σταθερή τάση προς
την κατεύθυνση της περιθωριοποίησης εναλλακτικών κέντρων εξουσίας. Τα μέσα ενημέρωσης,
το κράτος δικαίου, η αντιπολίτευση, η αυτονομία της κρατικής διοίκησης, όλα έχουν επηρεαστεί.
Αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι η μυστική αστυνομία έχει αποκτήσει τη δυνατότητα
να επεμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό στις υποθέσεις της χώρας.

Όλα αυτά αποτελούν κακό οιωνό για το μέλλον, ιδίως εάν οι Ουκρανοί επιζητούν πράγματι ένα
ευρωπαϊκό μέλλον, διότι το σύστημα που εγκαθιδρύει ο Yanukovych απομακρύνεται από την
Ευρώπη, δεν την προσεγγίζει.

Το μόνο που μπορεί να λεχθεί για τις αλλαγές είναι ότι έχουν επιφέρει έναν βαθμό σταθερότητας
στη χώρα, αλλά ολοένα και περισσότερο, αυτή η σταθερότητα προοιωνίζεται στασιμότητα και
αδράνεια. Ταυτοχρόνως, είναι αλήθεια ότι ο Yanukovych βελτίωσε αναμφισβήτητα τις σχέσεις
με τη Ρωσία, αλλά αποδέχθηκε με αυτόν τον τρόπο ορισμένο βαθμό, πρωτοφανούς, υποτέλειας
στη Μόσχα. Το αν θα αποδεχθεί η ουκρανική κοινωνία αυτήν τη μεταστροφή μακροπρόθεσμα,
είναι ένα ζήτημα που παραμένει σε εκκρεμότητα.

Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Ας αναρωτηθούμε τι συνέβη στην πραγματικότητα στην
Ουκρανία: πραξικόπημα ή μήπως στρατιωτικό πραξικόπημα; Αυτές θα αποτελούσαν τις μόνες
καταστάσεις για τις οποίες θα έπρεπε να ξαγρυπνήσουμε συντάσσοντας ψηφίσματα, καθισμένοι
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την επαύριον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Διαπραγματευόμαστε με τέτοιον τρόπο ώστε
η απόλυτη πλειοψηφία επιβάλλεται απλώς επί του τρόπου διατύπωσης των ψηφισμάτων και της
ερμηνείας τους. Η φρασεολογία του σχεδίου ψηφίσματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) είναι η φρασεολογία που χρησιμοποιήθηκε για την καταδίκη
των αφρικανών δικτατόρων και των καθεστώτων της Νοτίου Αμερικής. Δεν είναι το κατάλληλο
είδος φρασεολογίας για την κατάσταση στην Ουκρανία. Θα ήθελα να αποφασίσουν τα μέλη του
PPE αν θα πρέπει να χαρακτηρίζουμε την Ουκρανία χρησιμοποιώντας τη φρασεολογία του
Επιτρόπου κ. Füle, ο οποίος λέει «ναι, αλλά…», ή με άλλα λόγια ότι ορισμένα πράγματα είναι
θετικά, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μας αρέσουν, ή αν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε
αρνητική φρασεολογία, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει τίποτα που να μας αρέσει, και όλα
πρέπει να καταδικαστούν.

Η Ουκρανία βρισκόταν σε χάος επί μία πενταετία. Γίναμε μάρτυρες αυτού του χάους. Βοηθήσαμε
τους δημοκράτες και βοηθήσαμε όλους όσοι ήθελαν να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επήλθε εξάμηνη σταθεροποίηση, σταθεροποίηση η οποία μπορεί να έχει αρνητική έκβαση, και
καθήκον μας είναι να επισημαίνουμε αυτές τις αρνητικές εκβάσεις, αλλά όχι τώρα και όχι με
αυτόν τον τρόπο. Κατανοώ τη λύπη του PPE για την ήττα της Yulia Tymoshenko στις εκλογές,
αλλά σας δηλώνω: είναι λυπηρό, μπορεί να είχε την ευκαιρία να κερδίσει, αλλά έχασε. Η ήττα
της είναι πλέον γεγονός, ας αναγνωρίσουμε τι πραγματικά συμβαίνει και ας θέσουμε υπό
προσεκτική παρακολούθηση τις ουκρανικές αρχές, αλλά ας μην αφήσουμε «τα χλωρά να καούν
μαζί με τα ξερά».

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Επίτροπο κ. Füle για την
εποικοδομητική του στάση. Πρόκειται για μια στάση η οποία θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές
στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Ευχαριστώ επίσης την κ. Harms για την
ισορροπημένη της θέση, και για τα σοφά της –όπως πάντα– λόγια σχετικά με το θέμα της
Ουκρανίας. Όλες οι πληροφορίες από τον ΟΑΣΕ καταδεικνύουν ότι η Ουκρανία είναι μία από
τις λίγες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στην οποία διεξήχθησαν, προς το παρόν, εκλογές
με τον δέοντα τρόπο. Αυτό αποτελεί επίτευγμα της Ουκρανίας, τόσο από την πορτοκαλί όσο
και από την μπλε παράταξη. Αποτελεί ένα επίτευγμα που δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε
πριν λήξουν οι επόμενες εκλογές. Θα αποτελούσε σοβαρό πολιτικό σφάλμα από μέρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοινοβουλίου μας εάν ακούγαμε την άποψη της Ομάδας του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και θέταμε υπό αμφισβήτηση το γεγονός
ότι μπορούν να διεξαχθούν εκλογές επιτυχώς σε μία από τις ελάχιστες χώρες στην Ανατολή. Ας
βοηθήσουμε την Ουκρανία να διεξάγει εκλογές με ομαλό τρόπο. Ας μην διατυπώνουμε κρίσεις
προτού αυτές διεξαχθούν.

Θα ήθελα να απευθύνω χαιρετισμό στους ουκρανούς καλεσμένους που παρίστανται σήμερα στο
παρόν Σώμα: η θέση της Ουκρανίας είναι εδώ, σε αυτό το Κοινοβούλιο, και αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο σας επιβάλλουμε τα ίδια πρότυπα που εφαρμόζουμε στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Για αυτόν τον σκοπό αγωνιστήκατε από κοινού, ανεξαρτήτως χρώματος, μπλε ή
πορτοκαλί. Κάθε ζήτημα, ακόμα και το παραμικρό, που σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα
ή την ελευθερία του Τύπου θα διερευνάται εδώ. Μην εκπλήσσεστε – απευθύνομαι στους
ουκρανούς αδελφούς μας. Αυτό συμβαίνει διότι σας αντιμετωπίζουμε ως ευρωπαϊκή χώρα,
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η τελευταία μου έκκληση προς εσάς είναι να αναλαμβάνετε δράση από κοινού στις συναλλαγές
σας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε ότι, στο μέλλον, θα
βρίσκεστε ανάμεσά μας. Γνωρίζουμε ότι δεν θα συμβεί σύντομα, αλλά θέλουμε να σας βοηθήσουμε
σε αυτό. Συμφωνώ με την κ. Harms ότι η κατάλληλη χρονική στιγμή για τα ψηφίσματα είναι
μετά τις εκλογές. Τότε, πριν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, που θα μπορούμε να συζητήσουμε
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το θέμα με ειλικρίνεια και να καταρτίσουμε τη θέση η οποία θα πρέπει να αποτελέσει την κοινή
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Κυρίες και κύριοι, η Ουκρανία είναι μια χώρα μεγάλης στρατηγικής
σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να
αδιαφορούμε για τις εξελίξεις στην εν λόγω χώρα. Την 1η Οκτωβρίου, δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί
βγήκαν στους δρόμους προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις συνταγματικές τροποποιήσεις
που τέθηκαν σε εφαρμογή από τον Yanukovych και επικυρώθηκαν από το συνταγματικό
δικαστήριο, η σύνθεση του οποίου άλλαξε λίγο μετά την εκλογή του προέδρου. Οι εν λόγω
μεταρρυθμίσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς δημοκρατικό διάλογο και χωρίς τη συμφωνία της
Επιτροπής της Βενετίας. Οι αλλαγές αποδυναμώνουν την ισορροπία ισχύος και απειλούν την
ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος στην Ουκρανία. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις τίθενται
επίσης σε κίνδυνο. Οι ουκρανοί φίλοι μας έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη διοργάνωση
των επικείμενων εκλογών, σχετικά με την υπερβολική εκπροσώπηση του κυβερνώντος
συνασπισμού στην κεντρική εκλογική επιτροπή, τους περιορισμούς στις μη κυβερνητικές
οργανώσεις και την κρατική παρέμβαση στις δραστηριότητες των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο αυτό το ψήφισμα είναι αναγκαίο σήμερα. Δυστυχώς,
ο κυβερνών συνασπισμός απέρριψε την πρόταση της αντιπολίτευσης στο ουκρανικό κοινοβούλιο
να τεθεί ως προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της Ουκρανίας η ένταξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Πρέπει, ωστόσο, να συνεχίσουμε να τονίζουμε τη σημασία της συνεργασίας με την
Ουκρανία και να παρακολουθούμε την εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν συναφθεί. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαιτήσει την καταπολέμηση της διαφθοράς και, ταυτοχρόνως, να
συμβάλει σε αυτήν την καταπολέμηση, και τη διασφάλιση της ελευθερίας του Τύπου. Κατάσταση
στην οποία ένας μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης από τη μία πλευρά ηγείται ταυτοχρόνως
της υπηρεσίας κρατικής ασφάλειας αλλά και αποτελεί μέλος του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου, το οποίο έχει την εξουσία να διορίζει και να αποπέμπει δικαστές, δεν αποτελεί
χαρακτηριστικό ενός δημοκρατικού κράτους. Εν κατακλείδι, και εμείς επίσης πρέπει να κάνουμε
σημαντικά βήματα, προνοώντας όχι μόνο για την καθιέρωση ενός καθεστώτος απαλλαγής από
την υποχρέωση θεώρησης στο μέλλον, αλλά και για την οικονομική συνεργασία, ιδίως στον
ενεργειακό τομέα, ενώ, ταυτοχρόνως, αναμένουμε τη δημοκρατική ανάπτυξη της Ουκρανίας.
Αυτός θα είναι ο στόχος του επόμενου ψηφίσματος, το οποίο θα πρέπει να συντάξουμε μετά τις
εκλογές, και θα πρέπει να καλύψουμε την ενέργεια, την οικονομία και άλλα σημαντικά ζητήματα
για την Ουκρανία. Σας ευχαριστώ.

(Η ομιλήτρια δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας
κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

Marek Siwiec (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου ένα πολύ απλό ερώτημα. Ίσως
πρόκειται για πρόβλημα ερμηνείας, αλλά είπατε ότι η υφιστάμενη ουκρανική κυβέρνηση απέρριψε
μελλοντική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξ όσων γνωρίζω από τη διακήρυξη του προέδρου και την επίσημη δήλωση της μακροπρόθεσμης
πολιτικής του ουκρανικού κοινοβουλίου, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία από τις
κορυφαίες προτεραιότητές τους.

Το ερώτημα λοιπόν είναι αν εγώ παρανόησα όσα είπατε, ή εσείς παρανοήσατε όσα είπε ο πρόεδρος
της Ουκρανίας.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Ναι, ευχαρίστως να διευκρινίσω το εν λόγω σημείο. Σαφώς, ήταν
λανθασμένη η μετάφραση. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε την προθυμία να συνεχισθεί
η σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ’ όλα αυτά, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα
με την απόφαση του ουκρανικού κοινοβουλίου, δεν αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα.
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(Η ομιλήτρια δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας
κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

Rebecca Harms (Verts/ALE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω την κ. Vaidere
το εξής: τώρα που έχουμε καταθέσει γραπτώς όλα τα σημεία που αφορούν την ανησυχία μας
σχετικά με την κατάχρηση εξουσίας και την καταπίεση στην Ουκρανία, τι ένσταση μπορεί να
υπάρξει στο να πάρουμε το εν λόγω κείμενο στο Κίεβο σε ένα δεκαπενθήμερο προκειμένου να
το συζητήσουμε και να αποφασίσουμε εν συνεχεία πώς συνεχίζουμε από εκεί; Θα ήθελα να
ακούσω την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση καθώς, από την προηγούμενη εμπειρία της
αντιπροσωπείας μας, πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος και ο πιο παραγωγικός τρόπος να
προχωρήσουμε, ιδίως αν επιθυμούμε να αυξήσουμε τη δημοκρατική μας επιρροή.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Ναι, να απαντήσω μετά χαράς. Προσωπικά, και ακόμα δεν γνωρίζω
τον λόγο, κυρία Harms, ωστόσο προσωπικά ανησυχώ, ακόμη και μετά τη συμμετοχή μας στις
συνόδους κορυφής της Ουκρανίας, για αυτά τα μηνύματα που λαμβάνουμε επί του παρόντος
από τους ουκρανούς φίλους μας σχετικά με τη σύνθεση της κεντρικής εκλογικής επιτροπής, την
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τους περιορισμούς στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όλα
αυτά υφίστανται, και ακριβώς εάν εκφράσουμε τις ανησυχίες μας σχετικά με αυτό θα μπορέσουν,
κατά τη γνώμη μου, να λάβουν χώρα οι περιφερειακές εκλογές σε πολύ καλύτερο κλίμα. Δεν
υπάρχει κανείς που να μας εμποδίσει να μεταβούμε στην Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα, ακόμη
και με το ψήφισμά μας. Κανείς δεν μας εμποδίζει να συντάξουμε ένα άλλο ψήφισμα, όπως
προανέφερα, σχετικά με οικονομικά θέματα. Πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε, αλλά όσον
αφορά τις εν λόγω ανησυχίες σχετικά με την επιδείνωση της δημοκρατικής κατάστασης, πρέπει
δυστυχώς, όντως, θεωρώ …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Kristian Vigenin (S&D).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα ότι η ποιότητα της συζήτησης
σήμερα αποδεικνύει ότι δεν προετοιμάστηκε. Δεν χρειαζόμασταν αυτή τη συζήτηση και δεν είναι
τώρα η κατάλληλη στιγμή να εγκρίνουμε ψηφίσματα σχετικά με την Ουκρανία, ούτε σήμερα
ούτε αύριο.

Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι πριν από έξι μήνες, η χώρα βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση και στα
πρόθυρα να βυθιστεί στο χάος. Αντιμετωπίσαμε πολιτική, οικονομική και χρηματοπιστωτική
αστάθεια –ακόμα και βαθιά κρίση–, αλλά τώρα η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Πρέπει να
αναγνωρίσουμε ότι σε διάστημα λίγων μηνών, η ουκρανική κυβέρνηση κατόρθωσε να επαναφέρει
τη χώρα στα κανονικά επίπεδα˙ σε πολιτική, οικονομική και χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Υπάρχουν προβλήματα. Δεν το αρνούμαστε. Αλλά πρέπει να παραδεχθούμε ότι λαμβάνουν
υπόψη την άποψή μας˙ έχουν ληφθεί ορισμένα διορθωτικά μέτρα, για παράδειγμα, σχετικά με
ζητήματα του εκλογικού νόμου και ορισμένων εκλογικών πρακτικών. Υπό αυτήν την έννοια, η
άποψή μας θα εισακουσθεί εκεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμαρτυρόμαστε με κάθε αφορμή,
αλλά υιοθετούμε μια αρμόζουσα προσέγγιση προς την Ουκρανία.

Αυτός είναι ο λόγος που θεωρώ ότι ζημιώνουμε την κοινοβουλευτική μας επιτροπή η οποία θα
μεταβεί στην Ουκρανία σε 10 ημέρες∙ ζημιώνουμε τους εαυτούς μας υπονομεύοντας τον ίδιο
μας τον ρόλο με την έγκριση τέτοιου είδους ψηφισμάτων 10 ημέρες πριν από τις εκλογές. Μια
τέτοια ενέργεια δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Είναι μια σαφής προσπάθεια επηρεασμού
των εκλογών. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στο κοινοβούλιό μας να αποτελέσει μέρος αυτού
του παιχνιδιού.
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Ως εκ τούτου, προτείνω να αναβάλουμε την έγκριση του ψηφίσματος, και να ζητήσουμε από
τους συναδέλφους μας στην επιτροπή κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας να προβούν
σε έλεγχο με τους συναδέλφους εκεί, να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Traian Ungureanu (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι νέες ουκρανικές αρχές είναι νέες μόνο
κατ’ όνομα. Η οπισθοδρόμηση σε αυταρχικές πολιτικές σαρώνει τη χώρα. Το νομικό πλαίσιο για
τις επικείμενες τοπικές εκλογές έχει μεταβληθεί και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμμετοχή
των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το Σύνταγμα έχει αλλάξει, και επανήλθε το εκ των πραγμάτων
προεδρικό καθεστώς. Τα μέσα ενημέρωσης και η κοινωνία των πολιτών βρίσκονται υπό συνεχή
πίεση, και η ουκρανική μυστική υπηρεσία φαίνεται να αναβιώνει τις σοβιετικές της μέρες.

Είναι καιρός να εκφράσουμε ρητά την ανησυχία μας μέσω ενός ψηφίσματος. Οι ουκρανικές
αρχές θα πρέπει να λάβουν το μήνυμα ότι οι στενότεροι δεσμοί με την ΕΕ δεν μπορούν να
διασφαλισθούν μόνο με φιλικές δηλώσεις. Μια αντιδημοκρατική ουκρανική κυβέρνηση δεν
μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο εταίρο για την ΕΕ, ιδίως στην στρατηγικά ευαίσθητη περιοχή
της Μαύρης Θάλασσας.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι χρειάζεται όλοι μας να
ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας. Η κυβέρνηση στην Ουκρανία πρέπει να εφαρμόσει το κράτος
δικαίου και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, και πρέπει να το κάνει αποτελεσματικά, αλλά
και η αντιπολίτευση, επίσης, πρέπει να αποδείξει ότι είναι υπεύθυνη και δεν πρέπει να διαδίδει
ψευδείς πληροφορίες. Όταν βλέπω πόσοι από τους ισχυρισμούς που περιέχονται στο σχέδιο
ψηφίσματός σας διαψεύδονται αμέσως μετά από τους εν λόγω ανθρώπους, αυτό καταδεικνύει
πόσες ψευδείς πληροφορίες μεταβιβάζονται συχνά εδώ. Και εμείς, επίσης, πρέπει να αποδείξουμε
ότι είμαστε υπεύθυνοι. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να εμπλακούν στην
εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Κυρίες και κύριοι –και απευθύνομαι ειδικότερα στους
βουλευτές της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)– δεν έχει
νόημα να υποστηρίζουμε διάφορες ομάδες στην Ουκρανία για κομματικούς-πολιτικούς λόγους.
Δεν είναι αυτό το καθήκον μας.

Την επόμενη εβδομάδα, θα διεξαγάγουμε συζητήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών, κατόπιν
έχουμε τις εκλογές, στη συνέχεια την επιτροπή κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας,
η οποία ταξιδεύει στην Ουκρανία, και πάντα συνηθίζουμε –κύριε Gahler, επικαλούμαι εν
προκειμένω το αίσθημα δικαιοσύνης που σας χαρακτηρίζει– να λέμε αν τα πράγματα πήγαν καλά
ή όχι μετά τις εκλογές, αντί να προδικάζουμε τις εκλογές λέγοντας ότι τα πράγματα δεν θα πάνε
καλά. Δεν είναι αυτό το καθήκον μας, και επικαλούμαι το αίσθημα δικαιοσύνης που διαθέτετε
–και που κατά κανόνα αποδεικνύετε πάντα– και σας παρακαλώ να παραμείνετε δίκαιοι και σε
αυτήν την περίπτωση.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Μόνο εκείνοι που έχουν ζήσει υπό
σοσιαλιστικό σύστημα μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τα έθνη τα οποία βίωσαν την έλλειψη
προσωπικής ελευθερίας, την έλλειψη ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, ή τον
δύσκολο δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουν τα εν λόγω έθνη. Κατανοώ εκείνους οι οποίοι
εγείρουν σήμερα τις ανησυχίες τους και μιλούν για την έλλειψη σεβασμού για τα δικαιώματα
των ανθρώπων και τα πολύπλευρα προβλήματα με τα οποία παλεύει η Ουκρανία σήμερα.
Εντούτοις, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε τις μικρές αλλά θετικές αλλαγές, όπως οι πρόσφατες
δημοκρατικές εκλογές στις οποίες εμείς, ως εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήμασταν
παρατηρητές.

20-10-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL210



Απευθύνω έκκληση για επίδειξη ευαισθησίας απέναντι στην κατάσταση εκατομμυρίων πολιτών
της Ουκρανίας και εκατοντάδων νέων Ουκρανών. Βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη
βοήθειά μας για την οικοδόμηση της δημοκρατίας, και στη βοήθειά μας για την οικοδόμηση
μιας κοινωνίας των πολιτών. Είναι πολύ εύκολο να ασκούμε κριτική, αλλά ως Πολωνή, θυμάμαι
ότι κάποτε βοηθηθήκαμε.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Κυριάκος Μαυρονικόλας (S&D). -   Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ενώσω τη φωνή μου
με αυτούς που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος να έχουμε τόσο σύντομα ψήφισμα και
ιδιαίτερα πριν από τις εκλογές, πριν από την επίσκεψη και πολύ περισσότερο πριν από την
παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση αυτή έχει πρόσφατα
εκλεγεί, είναι γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα, οφείλουμε όμως να αναγνωρίσουμε ότι
εκλέχτηκε με δημοκρατικές διαδικασίες και να της δώσουμε το δικαίωμα να συνεχίσει την
προσπάθειά της. Οποιοδήποτε ψήφισμα θα έχει έννοια, εάν γίνει μετά τις αναμενόμενες εκλογές
στην Ουκρανία.

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση στη συνάδελφο βουλευτή
κ. Vaidere, αλλά προτιμώ να μιλήσω για αυτό που έχω κατά νου. Το γεγονός ότι θέλουμε να
εγκρίνουμε το ψήφισμα της Ουκρανίας τώρα και όχι αύριο δεν είναι επίκαιρο, και οι Ουκρανοί,
οι οποίοι αναγνωρίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα μας καταλάβαιναν. Αυτό συμβαίνει
επειδή το περιεχόμενο του σχεδίου σήμερα δεν είναι καταρχάς το καλύτερο όσον αφορά τον
τόνο, δεν είναι το πιο ακριβές, και υπάρχουν επίσης ορισμένα αντικειμενικά λάθη.

Η κ. Vaidere ανέφερε εν προκειμένω ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής της Βενετίας επέκρινε την
τροποποίηση του συντάγματος. Έχω μια επιστολή του με σημερινή ημερομηνία, στην οποία
αναφέρει ότι το εκπλήσσει το γεγονός ότι αυτό το σημείο περιλαμβάνεται στο ψήφισμά μας, και
δηλώνει απερίφραστα ότι δεν το έκανε αυτό, ούτε εδώ, ούτε εκεί ή οπουδήποτε αλλού.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Σε αντίθεση με τον κ. Vigenin, θεωρώ ότι η σημερινή
συζήτηση ήταν εξαίρετη, και πολύ χρήσιμη. Είναι σπάνιο να διεξαχθεί μια τόσο ενδιαφέρουσα
συζήτηση σε αυτό το Κοινοβούλιο, για την οποία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Η ομιλία
της κ. Łukacijewska αποδεικνύει ότι ακόμα και η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες) είναι διχασμένη ως προς αυτό το ζήτημα, γεγονός που είναι θετικό. Θα
πρέπει να ευχαριστήσουμε τους Σοσιαλιστές, και ιδίως τους κκ. Swoboda, Severin και Siwiec,
που κατανοούν ότι αποφάσεις οι οποίες είναι τόσο δυσμενείς για τους ουκρανούς φίλους μας
δεν θα πρέπει να ληφθούν πριν από τις εκλογές. Ο Επίτροπος κ. Füle και η κ. Harms έχουν επίσης
δίκιο που προέβαλαν κάποια γεγονότα τα οποία συνιστούν λόγο ανησυχίας, και για τα οποία
είμαστε και εμείς επίσης ενήμεροι.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL).   – (CS) Συγκεντρωθείτε, κυρίες και κύριοι, και προσπαθήστε
να σκεφθείτε για μία φορά. Επί μία εβδομάδα, δεν υπήρξε καμιά αλλαγή ούτε σε νόμους ούτε
στη σύνθεση της εκλογικής επιτροπής. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε φορά που ορισμένες
πολιτικές δυνάμεις αντιλαμβάνονται ότι οι σύμμαχοί τους σε μια χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν έχουν κερδίσει, οι εν λόγω δυνάμεις στο εξωτερικό εκφράζουν άμεσα τις ανησυχίες
τους σχετικά με την κατάσταση της δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα. Συμφωνώ με όσα είπαν ο
κύριος Kamiński και άλλοι. Απαιτείται αναμφίβολα ανάληψη δράσης από μέρους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της δημοκρατίας και
τη βελτίωση των συνθηκών για την αμοιβαία ανάπτυξη των σχέσεων. Οι προσπάθειες υποστήριξης
των δράσεων για σταθεροποίηση από μέρους της ουκρανικής κυβέρνησης προφανώς
δυσαρέστησαν κάποιους από εκείνους που απολαμβάνουν το χάος και την ανομία. Οι συνάδελφοί
μου τους θεωρούν πιθανώς καλύτερους εταίρους από την υφιστάμενη κυβέρνηση. Προτείνω
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την αναβολή του σχεδίου ψηφίσματος και την επιστροφή στη συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα
μετά την επιστροφή της αντιπροσωπείας από το Κίεβο.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Θεωρώ ότι η Ουκρανία αποτελεί έναν από τους στενότερους
δυνητικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Ουκρανοί βρίσκονται πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη από άποψη πολιτισμού από τους Τούρκους
ή τους Αλβανούς. Οι Ουκρανοί επέλεξαν ελεύθερα μια αλλαγή διότι οι δημοκρατικές πορτοκαλί
δυνάμεις οδήγησαν τη χώρα στη φτώχεια, την απελπισία και την παρακμή. Ο Yanukovych
βρισκόταν για μεγάλο διάστημα στην αντιπολίτευση και η στάση του απέναντι στην τωρινή
αντιπολίτευση αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τους πορτοκαλί ηγέτες.
Επιπλέον, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι ενδεχομένως θυμάται την προηγούμενη
περίοδο όταν κατατρεχόταν από τον πορτοκαλί συνασπισμό, και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε
χαμογελώντας απλώς καλοπροαίρετα. Αν δεν θέλουμε να χάσουμε την Ουκρανία από μελλοντικό
μας μέλος, ας είμαστε υπομονετικοί και ας συγκεντρωθούμε στην οικονομική συνεργασία∙ ας
ενισχύσουμε το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Πρέπει να εξηγήσουμε στην κυβέρνηση ότι η
αντιπολίτευση έχει τη νόμιμη θέση της σε μια δημοκρατική κοινωνία, και στην αντιπολίτευση
ότι αν δεν λάβει επαρκή στήριξη από τους πολίτες, δεν διαθέτει κανένα δικαίωμα να επιδοθεί σε
ανταγωνισμό για την εξουσία.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, καθώς μου απευθύνθηκε προσωπικά έκκληση,
θα ήθελα πραγματικά να απαντήσω για ένα λεπτό βάσει της διαδικασίας εκτάκτων παρεμβάσεων.
Γίνεται αυτό;

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας το 2006
θέσπισε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, και
η σχεδιαζόμενη συμπερίληψη της Ουκρανίας έχει ως στόχο να διασφαλίσει τον ενεργειακό
εφοδιασμό προς την ανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι ένα θετικό γεγονός, καθώς υπήρξαν
αναμφίβολα ορισμένα σοβαρά προβλήματα τα τελευταία χρόνια και η διαμάχη σχετικά με το
φυσικό αέριο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ιδίως, είχε σοβαρές επιπτώσεις στον
εφοδιασμό των κρατών μελών της ΕΕ με φυσικό αέριο. Κατά συνέπεια, ήταν, ασφαλώς, σαφές
ότι η Ρωσία διέκοψε τον εφοδιασμό φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια των συζητήσεων σχετικά
με τις τιμές και μόνο η χώρα μου, η Αυστρία, εμφάνισε μείωση της τάξεως του 33% στον
εφοδιασμό με ρωσικό φυσικό αέριο, ενώ η Γαλλία, η Ουγγαρία και η Ιταλία κατέγραψαν επίσης
πτώση του 20 έως 40%. Αυτό απαιτεί από την Επιτροπή –ως συντονίστρια της Ενεργειακής
Κοινότητας– να αρπάξει την Ουκρανία από το χέρι και να της υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις της
σε ό,τι αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης. Ο ενεργειακός εφοδιασμός των κρατών
μελών μας δεν μπορεί απλά να επιτραπεί να καταστεί πιόνι στον πόλεμο τιμών μεταξύ της Ρωσίας
και της Ουκρανίας. Ας διεξάγουμε λοιπόν χρήσιμες συζητήσεις, αλλά ας είμαστε επίσης μαχητικοί
και ας διασφαλίσουμε, σας παρακαλώ, τον ενεργειακό εφοδιασμό των κρατών μελών μας.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (BG) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριζε πάντα την
Ουκρανία στη διαδρομή της προς τη δημοκρατία, βάσει των αρχών του κράτους δικαίου και
που μοιράζεται μαζί μας κοινές αξίες σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Οι εκλογές λειτουργούν ως βαρόμετρο σε κάθε δημοκρατία. Αυτό μας επιτρέπει να
αξιολογήσουμε την ποιότητα της δημοκρατικής διαδικασίας, τη σταθερότητα των θεσμικών
οργάνων, την ωριμότητα των πολιτικών κομμάτων και τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών.
Επικροτώ την απόφαση των ουκρανικών αρχών να προσκαλέσουν παρατηρητές στις εκλογές
που πρόκειται να διεξαχθούν στις 31 Οκτωβρίου.
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Είμαι πεπεισμένη ότι η αποστολή τους θα διασφαλίσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην εκλογική
διαδικασία και οι παρατηρήσεις τους θα συμβάλουν στην επιβεβαίωση της διαφάνειας και της
αμεροληψίας των διεργασιών των ουκρανικών θεσμικών οργάνων. Εκτός από τις εκλογές, το
Σύνταγμα, ως ο ύψιστος νόμος στην Ουκρανία, πρέπει να εγγυάται την ισορροπία των αρχών
και τον αμοιβαίο έλεγχό τους.

Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στον ευρωπαϊκό της εταίρο για τη συνεπή στήριξη των
προσπαθειών της για επίτευξη μεταρρύθμισης και σταθερότητας. Η άποψη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της κοινωνίας των πολιτών της παρέχει επιπλέον ώθηση και εγγύηση απόλυτης
επιτυχίας.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Viktor Yanukovych, ο
πρόεδρος της Ουκρανίας, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη χώρα μου, τη Λιθουανία, και
επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι στόχος της Ουκρανίας είναι να καταστεί μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμφίβολα, αυτό θα χρειασθεί αρκετά χρόνια και πρέπει να γίνει μεγάλη
προετοιμασία και πρέπει να υλοποιηθούν πολλές μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς, όπως η
διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η εξάλειψη της
φτώχειας και η ενίσχυση της δημοκρατίας. Ωστόσο, συμφωνώ με τους συναδέλφους μου οι
οποίοι μίλησαν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο˙ δεν πρέπει να καταδικάζουμε αμέσως την
Ουκρανία ως χώρα και δεν θα πρέπει να την εμποδίσουμε να καταστεί ισότιμος εταίρος και
συνεπώς, επαναλαμβάνω ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει πραγματικά να
συνεργαστούμε ως ισότιμοι εταίροι και να βοηθήσουμε την Ουκρανία να κινηθεί προς την
κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Η Ουκρανία αποτελεί μεγάλο και σημαντικό εταίρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και μια χώρα η οποία έχει αναμφισβήτητα ευρωπαϊκό μέλλον. Το χειρότερο, θεωρώ, που
μπορούμε να κάνουμε για την Ουκρανία, μια χώρα με πολύπλοκη εσωτερική δομή και δύσκολη
ιστορία, θα ήταν να μιλάμε για αυτήν σαν να αποτελούσε το αντικείμενο της διακομματικής ή
ιδεολογικής μας ανταλλαγής.

Για αυτόν τον λόγο, κάθε έγγραφο που εγκρίνουμε πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένο και καλά
ισορροπημένο. Η αντιπολίτευση του χθες είναι η κυβέρνηση του σήμερα και αυτό μπορεί να
συμβεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που διεξάγει δημοκρατικές εκλογές. Είναι εύκολο επομένως
να καταλάβουμε ότι η αντιπολίτευση είναι δυσαρεστημένη διότι έχει χάσει την εξουσία της.
Ωστόσο, θα της δοθεί η ευκαιρία, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή και εάν οι ψηφοφόροι
αποφασίσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι είναι λάθος να βασιζόμαστε στα επιχειρήματα
μόνο της μίας πλευράς και, προπαντός, θα ήθελα να πω ότι είμαι βέβαιος …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ουκρανία αποτελεί τον μείζονα ευρωπαϊκό
δημοκρατικό συναφή εταίρο μας και εγώ, επίσης, ευελπιστώ ότι μια μέρα, θα καταστεί μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως πολλοί ομιλητές, διατηρώ ορισμένες αμφιβολίες σχετικά με την
καταλληλότητα ενός ψηφίσματος του ΕΚ λίγο πριν από τις τοπικές τους εκλογές, και η Ομάδα
μου, η Ομάδα ECR, έχει υποβάλει μια σειρά τροποποιήσεων προκειμένου να καταστεί το ψήφισμα
πιο ισορροπημένο και λιγότερο επαναλαμβανόμενο.

Ο Yanukovych κέρδισε τις εκλογές για να γίνει πρόεδρος με δημοκρατικό τρόπο, αν και με
μικρή διαφορά. Υπάρχουν όντως ορισμένες ανησυχητικές αυταρχικές τάσεις στο Κίεβο, από
προσπάθειες για επαναφορά της λογοκρισίας «temniki» στην ελευθερία του Τύπου έως τη
χρησιμοποίηση της υπηρεσίας ασφάλειας FBU, υπό την καθοδήγηση μιας ολιγαρχίας για
πολιτικούς σκοπούς. Ωστόσο, η Δύση παρακολουθεί προσεκτικά τη διαδικασία. Ο πρόεδρος
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Yanukovych υφίσταται πλέον πιέσεις. Η κληρονομιά της Πορτοκαλί Επανάστασης εξακολουθεί
να είναι ισχυρή και η ουκρανική κοινωνία των πολιτών που προέκυψε από αυτήν πολύ ακμαία.

Όλοι γνωρίζουν ότι διατηρώ στενές σχέσεις με ηγετικές προσωπικότητες της αντιπολίτευσης,
αλλά και εγώ, επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την υπερβολική παρέμβαση στις
ουκρανικές εσωτερικές και πολιτικές υποθέσεις η οποία ενδέχεται να υπονομεύσει αυτό το
Κοινοβούλιο και θα πρέπει να παράσχουμε ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα προβλήθηκαν πριν
από τις προεδρικές εκλογές, όταν αναρωτιώμασταν σε αυτό το Κοινοβούλιο τι ψήφισμα να
εγκρίνουμε, και ποια θα πρέπει να είναι η θέση μας όσον αφορά αυτά που συνέβαιναν στην
Ουκρανία πριν από τις προεδρικές εκλογές. Αποφασίσαμε ότι θα εκδίδαμε ένα ψήφισμα μετά
τις εκλογές, και αυτό κάναμε. Ζητήσαμε από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να σεβαστούν
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.

Έχουν περάσει αρκετοί μήνες από εκείνο το ψήφισμα, και μπορούμε ήδη να διαπιστώσουμε ότι
ορισμένες από τις διατάξεις του δεν τηρήθηκαν. Κατανοώ συνεπώς την ανησυχία για το ότι οι
τοπικές εκλογές, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε ό,τι αφορά την προαγωγή της
δημοκρατίας, την ενίσχυσή της και την εδραίωσή της, μπορεί να συνεπάγονται την παραβίαση
ορισμένων δικαιωμάτων. Αυτός, επίσης, είναι ο λόγος που αποτελώ μία από τους συντάκτες του
ψηφίσματος.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δώσατε
την ευκαιρία να αντιδράσω σε αυτό που αποτέλεσε πράγματι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση∙
η απάντησή μου θα επικεντρωθεί σε τρία σημεία.

Καταρχάς, επιτρέψτε μου να απαντήσω σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα του κυρίου Belder σχετικά
με τις επενδύσεις και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Πρέπει να γίνουν περισσότερα στην Ουκρανία
σε αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι προφανές, και έχω θέσει το εν λόγω ερώτημα αρκετές φορές, είτε
στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης είτε στο πλαίσιο διαφόρων συναντήσεων. Η τελευταία
φορά που είχα την ευκαιρία να θέσω το εν όλω ζήτημα ήταν με τον πρωθυπουργό Azarov, μόλις
την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει μια σειρά ζητημάτων, όπως η νομοθεσία περί σύναψης
συμβάσεων και η πιθανότητα ανάκλησης της εν λόγω νομοθεσίας μέσω διαφόρων τροποποιήσεων
που συζητούνται επί του παρόντος στο ουκρανικό κοινοβούλιο.

Πρέπει να γίνουν περισσότερα όσον αφορά το κράτος δικαίου και, φυσικά, παρακολουθούμε
με μεγάλο ενδιαφέρον την υπόθεση Mittal τις τελευταίες ημέρες. Πρέπει να γίνουν περισσότερα
για την τήρηση της δέσμευσης και των υποσχέσεων που δόθηκαν προκειμένου να αντιμετωπισθεί
το ζήτημα του ΦΠΑ, το οποίο δημιουργεί επίσης πρόβλημα στις επιχειρήσεις μας. Μέσω των
επαφών μας με τις ουκρανικές αρχές, και μέσω τακτικών επαφών με επιχειρηματίες, έχουμε ταχθεί
να προστατεύουμε τα συμφέροντα των ευρωπαίων επενδυτών και των ευρωπαίων επιχειρηματιών.

Το δεύτερο θέμα μου είναι ότι δεν είναι μια εύκολη διαδικασία στην οποία συμμετέχουμε με την
Ουκρανία. Είναι μια διαδικασία όπου οι εξαγγελίες σχετικά με το ευρωπαϊκό μέλλον μπορεί να
είναι μερικές φορές χρήσιμες, αλλά δεν θα τηρηθούν. Αυτό που πρόκειται να τηρηθεί είναι η
ενίσχυση της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός της Ουκρανίας.

Χρειάζονται τη συνδρομή μας. Χρειάζεται επίσης να τους επαναφέρουμε στην πραγματικότητα
κατά διαστήματα. Αυτό προσδοκούν από εμάς.
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Αυτό που δεν χρειάζεται είναι να προβούμε σε μια λανθασμένη συζήτηση σχετικά με το τι είναι
πιο σημαντικό: η σταθερότητα ή η προσκόλληση και η δέσμευση στις αξίες, και αυτό με οδηγεί
στο τρίτο θέμα μου.

Ποιος είμαι εγώ για να σχολιάσω το σχέδιο ψηφίσματος πριν από αυτό το Κοινοβούλιο, αλλά
πιστεύω ότι το ίδιο το γεγονός της διεξαγωγής της παρούσας συζήτησης έχει ήδη περάσει ένα
πολύτιμο μήνυμα. Πιστεύω ότι το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι αυτού του Κοινοβουλίου πρόκειται
να μεταβούν στην Ουκρανία σύντομα, και θα μεταδώσουν τα περισσότερα από αυτά τα μηνύματα,
αυτό καθαυτό μεταφέρει ένα πολύτιμο μήνυμα. Πιστεύω ότι άλλο ένα ιδιαίτερα πολύτιμο μήνυμα
όσον αφορά το τι θα πρέπει να αναμένουμε από τους Ουκρανούς είναι ότι οι επικείμενες τοπικές
εκλογές στις 31 Οκτωβρίου θα επιβεβαιώσουν εκ νέου τη δημοκρατική στάση της χώρας τους.

Θα σταματήσω τώρα την ομιλία μου, αν μου επιτρέπετε.

Πρόεδρος.   – Ο κύριος Gahler λαμβάνει τον λόγο σύμφωνα με το άρθρο 151, παράγραφος
1, του Κανονισμού λόγω προσωπικών αναφορών.

Παρακαλώ να είστε σύντομος και να απαντήσετε στις προσωπικές αναφορές.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να απαντήσω λεπτομερώς σε αυτά που
είχε να πεί ο κύριος Swoboda. Έθεσε ένα θέμα που δεν είναι τελείως σωστό. Αληθεύει ότι, στο
ψήφισμά μας, εμείς στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
παραθέσαμε εσφαλμένα τα λόγια της Επιτροπής της Βενετίας. Μίλησα με τον κύριο Markert και
μου είπε τι δήλωσε στην πραγματικότητα. Αυτός είναι ο λόγος που το κοινό ψήφισμα δεν περιέχει
πλέον την παράθεση. Μπορείτε να αντιληφθείτε, συνεπώς, ότι αυτό δεν αποτελεί πλέον θέμα
συζήτησης.

Μιλήσατε για το κράτος δικαίου εν γένει. Ωστόσο, θα ήθελα να σας είχα ακούσει να λέτε, όπως
η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, κάτι σαφές και συγκεκριμένο σχετικά με το τι κάνει η μυστική αστυνομία εκεί.
Όταν δεν επιτρέπεται στα εκεί κόμματα να λαμβάνουν μέρος στις εκλογές, αυτό είναι κάτι στο
οποίο μπορεί να ασκηθεί κριτική ακόμη και πριν από τις εκλογές, καθώς, σε τέτοιου είδους
συνθήκες, τα αποτελέσματα των εκλογών δεν μπορούν προφανώς να πληρούν τα δημοκρατικά
και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, υποτίθεται ότι αυτό δεν θα είναι διάλογος.
Ωστόσο, κύριε Gahler, θα πρέπει τουλάχιστον να ενημερωθείτε ότι διευκρίνησα, σε ένα δελτίο
Τύπου, ο ίδιος, αλλά και εξ ονόματος της Ομάδας μου, ότι οι μυστικές υπηρεσίες πρέπει να
εποπτεύονται. Το έθεσα επίσης προς συζήτηση στις συνομιλίες μου με τον πρωθυπουργό Azarov.
Έχουμε σαφή θέση σχετικά με αυτό το θέμα.

Θα σας ζητούσα, για μια ακόμη φορά, να εξετάσετε άμεσα αν θα ήταν πιο λογικό να εγκρίνουμε
ένα ψήφισμα από κοινού, ως μια ευρεία κοινότητα, αντί να το εγκρίνουμε με μικρή πλειοψηφία
όπως θα συνέβαινε επί του παρόντος. Ξανασκεφτείτε το. Αυτό θα ήταν σώφρον.

Πρόεδρος.   – Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση, έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος (1) , οι
οποίες κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010, στις 12.00.

(1) Βλ. συνοπτικά πρακτικά.
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Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Justas Vincas Paleckis (S&D),    γραπτώς. – (LT) Η Ουκρανία διαδραμάτιζε πάντα ιδιαίτερο
ρόλο στην ανατολική εταιρική σχέση της ΕΕ. Το μέγεθός της, η θέση της και οι ανατροπές στην
ιστορία της την καθιστούν σημαντική γέφυρα μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης. Δεν προκαλεί
καμία έκπληξη το γεγονός ότι η Ευρώπη συνεχίζει να παρακολουθεί στενά, όπως και κατά το
παρελθόν, τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Ωστόσο, η σημερινή της εικόνα
είναι αμφίσημη. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η νέα κυβέρνηση εκλέχθηκε με ελεύθερες και
δημοκρατικές εκλογές και συνέβαλε στην έξοδο της Ουκρανίας από το οικονομικό και πολιτικό
χάος που επικρατούσε πριν από έξι μήνες. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε
τις παρατηρούμενες τάσεις στον τομέα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες
προκαλούν ανησυχία. Ωστόσο, συμφωνώ με τους συναδέλφους που δήλωσαν ότι το σημερινό
ψήφισμα είναι άκαιρο. Θεωρώ ότι πρέπει να το αναβάλουμε, και μετά την επίσκεψη της
αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει προγραμματισθεί για την επόμενη
εβδομάδα, μετά τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές και τη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου
ΕΕ-Ουκρανίας, θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε πιο ισορροπημένη και αντικειμενική
κοινοβουλευτική θέση. Άλλωστε, η Ουκρανία μπορεί να αποτελέσει καλό παράδειγμα για άλλες
χώρες στην Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών σχετικά με τον τρόπο χάραξης της πορείας προς
την προσέγγιση με την ΕΕ, επιδιώκοντας, ταυτοχρόνως, καλές σχέσεις με τη Ρωσία.

Indrek Tarand (Verts/ALE),    γραπτώς. – (EN) Εκτιμώ τη συζήτηση σχετικά με την Ουκρανία,
στο πλαίσιο της οποίας οι απόψεις εκφράζονται με σαφήνεια. Το συμπέρασμά μου είναι ότι η
δημοκρατία στην Ουκρανία χρήζει βοήθειας, αλλά όχι με τη μορφή αυτού του εγγράφου. Θα
ήταν πιο σημαντικό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη. Μία από αυτές είναι η
άμβλυνση της έντασης στην περιοχή. Και αυτός είναι ο λόγος που, ceterum censeo, το γαλλικό
σχέδιο πώλησης πολεμικών πλοίων Mistral στη Ρωσία πρέπει να ματαιωθεί!

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.55 και επαναλαμβάνεται στις 18.00)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. DIANA WALLIS
Αντιπροέδρου

12. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ερωτήσεων (B7-0552/2010).

Οι ακόλουθες ερωτήσεις απευθύνονται στο Συμβούλιο.

Ερώτηση αρ. 1 της κ. Marian Harkin (H-0454/10)

Θέμα: Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Δεδομένου ότι η Βελγική Προεδρία έχει διαδηλώσει την αταλάντευτη βούλησή της να συμβάλει
στον αγώνα εναντίον των διακρίσεων και υπέρ της ισότητας, σε ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει
προβεί η Προεδρία προκειμένου να προχωρήσει η κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε ολόκληρη την ΕΕ των 27;

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Στις 7 Ιουνίου 2010, το
Συμβούλιο ενέκρινε το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αντιπροσώπων
των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με ένα
νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα άτομα με αναπηρία. Το ψήφισμα αυτό καλεί τα κράτη μέλη και
την Επιτροπή, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, να προωθήσουν την επικύρωση
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και την εφαρμογή της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες, η οποία
συνήφθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 26 Νοεμβρίου 2009.

Συνεπώς, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, αναμένουμε σαφώς από τα κράτη μέλη τα οποία δεν
έχουν επικυρώσει ακόμα τη Σύμβαση να το πράξουν. Συγκεκριμένα, τα άρθρα 3 και 4 της
απόφασης 2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου ορίζουν ρητά ότι πρέπει να εγκριθεί κώδικας
δεοντολογίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής πριν από την κατάθεση της πράξης
τυπικής επιβεβαίωσης εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να καθοριστούν οι
λεπτομέρειες της λειτουργίας του σημείου επαφής, η οποία έχει ανατεθεί στην Επιτροπή. Οι
εργασίες που σχετίζονται με τον κώδικα δεοντολογίας βρίσκονται τώρα στο τελικό στάδιο και
θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο για την απάντησή
του. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που σας ακούω να λέτε ότι θα συναφθεί πριν από το τέλος του έτους.
Νομίζω ότι εσείς αναφέρατε 13 – σύμφωνα με τα δικά μου στοιχεία, 16 κράτη μέλη έχουν
επικυρώσει τη Σύμβαση.

Θα μπορούσε το Συμβούλιο να αναφέρει ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της επικύρωσης της
Σύμβασης αυτής από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Αναφέρατε αρκετά άρθρα και προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμα άρθρα στο πλαίσιο της Σύμβασης
τα οποία αναφέρονται στο θέμα της εύλογης διευκόλυνσης των ατόμων με αναπηρία και του
δικαιώματος να ζουν με ανεξαρτησία. Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο αντίκτυπος αυτού;

Πιο συγκεκριμένα, η ερώτησή μου είναι ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της επικύρωσης της Σύμβασης
από την ίδια την ΕΕ στις χώρες οι οποίες δεν την έχουν επικυρώσει ακόμα;

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Θα ήθελα να επανέλθω σε
μια προηγούμενη παρατήρηση. Δεκατρία κράτη μέλη έχουν όντως επικυρώσει τη Σύμβαση. Για
να μπορείτε, μάλιστα, να διατυπώσετε σχετικές επικρίσεις, θα σας τα απαριθμήσω: η Αυστρία,
το Βέλγιο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η
Σλοβενία, η Ισπανία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση
αυτή.

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση; Αναμένουμε συμφωνία σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας
μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής προτού καταρτιστεί η πράξη τυπικής επιβεβαίωσης,
με την οποία θα ολοκληρωθεί η επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύμβασης του ΟΗΕ
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Ποια θα είναι πιθανώς τα επόμενα βήματα; Μετά την ολοκλήρωση της επικύρωσης της Σύμβασης,
το Συμβούλιο μπορεί να επανέλθει στο ζήτημα μιας πιθανής «εργαλειοθήκης» για την ενεργό
προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία – μια ιδέα η οποία, παρεμπιπτόντως,
προτάθηκε από πολλά κράτη μέλη.

Οι εργασίες για το σχέδιο αυτό θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα με την κατάρτιση από την
Επιτροπή ευρωπαϊκής στρατηγικής για την περίοδο 2010-2020 για τα άτομα με αναπηρία και,
όπως μαρτυρεί και το όνομά της, η στρατηγική αυτή θα παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης για τα
επόμενα 10 χρόνια, με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να
απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL)Θα ήθελα να θέσω στον υπουργό ένα ερώτημα
το οποίο θεωρώ αρκετά σημαντικό. Η κατάσταση μάς αφήνει με πολλές ακόμα προσδοκίες.
Δεκατρία από τα 27 κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση, αλλά 14 κράτη μέλη, ή, με άλλα
λόγια, η πλειονότητα, δεν την έχουν επικυρώσει. Γιατί μόνο τα μισά από τα κράτη μέλη της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επικυρώσει μια Σύμβαση η οποία είναι τόσο σημαντική για τα άτομα
με αναπηρία;

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Σας ευχαριστούμε για την απάντησή σας. Πράγματι, θα
ήταν πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε γιατί τα κράτη μέλη καθυστερούν τόσο πολύ να επικυρώσουν
τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Φοβούνται να αναλάβουν
την ευθύνη για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία; Κύριε υπουργέ, για μια
ακόμα φορά, εάν δεν είναι πολύ δύσκολο, θα ήθελα να ρωτήσω εάν η σύνταξη της οδηγίας για
την κατάργηση των διακρίσεων έχει προχωρήσει έστω και λίγο και ποια είναι η πορεία των
διαπραγματεύσεων, των συζητήσεων και των διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη όσον αφορά την
επιτάχυνση της οδηγίας για την κατάργηση των διακρίσεων, καθόσον είναι ιδιαιτέρως σημαντική
για τα άτομα με αναπηρία.

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Καταβάλλονται συντονισμένες
προσπάθειες από τα κράτη μέλη, αλλά ακόμα και έτσι, πρέπει να πω ότι κάποιος μπορεί πράγματι
να αισθάνεται απογοήτευση, ακόμα και να είναι σκεπτικός, σχετικά με τον ρυθμό με τον οποίο
αρκετά κράτη μέλη επικυρώνουν τη Σύμβαση. Πράγματι, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, ότι
είναι αλήθεια πως μόνο 13 κράτη μέλη την έχουν επικυρώσει.

Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για αυτό. Απλώς τα κράτη μέλη ακολουθούν
μια διαδικασία για την επικύρωση η οποία ορισμένες φορές μπορεί να διαφέρει από το ένα κράτος
μέλος στο άλλο. Δεν κρύβομαι πίσω από το επιχείρημα αυτό, αλλά πρέπει επίσης να σας πω ότι,
σε αυτό το θέμα, όπως και σε άλλα, η εθνική κυριαρχία εξακολουθεί να αποτελεί έναν παράγοντα
που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη προχωρούν στην επικύρωση.

Πράγματι, θα ισχυριζόταν κάποιος ότι θα μπορούσε να προχωρήσει ταχύτερα, ότι όλα τα κράτη
μέλη θα μπορούσαν να συνεργαστούν πολύ περισσότερο εξαρχής. Ωστόσο, το γεγονός παραμένει
ότι η εθνική κυριαρχία ισχύει σε αρκετά ζητήματα.

Πρόεδρος.    – Ερώτηση αρ. 2 του κ. Gay Mitchell (H-0456/10)

Θέμα: Θεραπεία της επιληψίας

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου παρακολούθησα την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Επιληψία
και την Κοινωνία στο Πόρτο, όπου η Παγκόσμια Εκστρατεία Καταπολέμησης της Επιληψίας
παρουσίασε την έκθεσή της με τίτλο "'Epilepsy in the Wοrld Health Organisatiοn Eurοpean
Regiοn". Σύμφωνα με την έκθεση, στο 58% των ευρωπαϊκών χωρών δεν υπάρχουν προγράμματα
για εγχειρητικές θεραπείες της επιληψίας, μολονότι 6 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν από την
ασθένεια αυτή και προκαλούνται δαπάνες 20 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.

Δεν είναι πλέον καιρός να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια κοινή και
συνεπή προσέγγιση για τη θεραπεία της ασθένειας αυτής;

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
θα ήθελα πρωτίστως να ευχαριστήσω, ακόμα και αν δεν είναι παρών, τον αξιότιμο βουλευτή που
υπέβαλε την ερώτηση αυτή για το ενδιαφέρον του σε αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια ότι οι
νευροεκφυλιστικές νόσοι, οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές και οι μη ψυχιατρικές νόσοι του
εγκεφάλου, μια εκ των οποίων είναι η επιληψία, αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για ένα μεγάλο
αριθμό συμπολιτών μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση
θα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της δημόσιας υγείας και
της πρόληψης των ασθενειών. Συνεπώς, ακολουθείται μια οριζόντια προσέγγιση σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εστιάζεται στην καταπολέμηση του στιγματισμού και των διακρίσεων
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σε βάρος των ανθρώπων που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές νόσους, νευροαναπτυξιακές
διαταραχές και μη ψυχιατρικές νόσους του εγκεφάλου.

Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη, στα συμπεράσματά του του Ιουνίου 2003
για την καταπολέμηση του στιγματισμού και των διακρίσεων που συνδέονται με την ψυχική
υγεία, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις που έχουν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες τα
προβλήματα που σχετίζονται με τον στιγματισμό και τις διακρίσεις λόγω ψυχικής ασθένειας και
να εξασφαλίσουν ότι η ύπαρξη των προβλημάτων αυτών αναγνωρίζεται και να δώσουν ιδιαίτερη
προσοχή εν προκειμένω στη μείωση των κινδύνων κοινωνικού αποκλεισμού.

Στα συμπεράσματά του της 3ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την κοινοτική δράση στον τομέα της
ψυχικής υγείας, το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη διακήρυξη και το σχέδιο
δράσης που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπουργική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας για την ψυχική υγεία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι τον Ιανουάριο του 2005.

Τέλος, το Συμβούλιο δεσμεύεται συγκεκριμένα για την καταπολέμηση μιας άλλης νόσου η οποία
συγκαταλέγεται στην ομάδα των νευροεκφυλιστικών νόσων, των νευροαναπτυξιακών διαταραχών
και των μη ψυχιατρικών νόσων του εγκεφάλου, τη νόσο του Alzheimer. Στο πλαίσιο αυτό, θα
πρέπει να αναφέρω τα συμπεράσματα της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις στρατηγικές
που αφορούν τη δημόσια υγεία για την καταπολέμηση των νευροεκφυλιστικών νόσων που
συνδέονται με τη γήρανση και πιο συγκεκριμένα, τη νόσο του Alzheimer, και τα συμπεράσματα
της 3ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με τον κοινό προγραμματισμό της έρευνας στην Eυρώπη, τα
οποία περιλαμβάνουν κυρίως την έναρξη μιας πιλοτικής πρωτοβουλίας κοινού προγραμματισμού
ειδικά για την καταπολέμηση των νευροεκφυλιστικών νόσων και πιο συγκεκριμένα της νόσου
του Alzheimer.

Mairead McGuinness,    συντάκτης. – (EN) Ευχαριστώ το Συμβούλιο για την απάντησή του.
Θα διαβιβάσω τις ευχαριστίες σας στον συνάδελφό μου, Gay Mitchell.

Θα μπορούσατε να αναφερθείτε στις πραγματικότητες στα διάφορα κράτη μέλη, οι οποίες θα
πρέπει να προκαλούν την ανησυχία του Συμβουλίου; Είναι γεγονός ότι η θεραπεία που λαμβάνει
κανείς για την επιληψία εξαρτάται από τον τόπο διαμονής του, και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα
σχετικά με την έλλειψη νευρολόγων σε ορισμένα κράτη μέλη.

Θα μπορούσατε επίσης να αναφερθείτε στις επιπτώσεις του γεγονότος αυτού στη δέσμη μέτρων
για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη η οποία βρίσκεται σήμερα υπό συζήτηση; Όταν οι
άνθρωποι δεν λαμβάνουν θεραπεία για την επιληψία υποφέρουν πολύ περισσότερο από όταν
λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι σε διαφορετικά κράτη μέλη
υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα περίθαλψης για τους ανθρώπους με επιληψία.

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Πιστεύω ότι η παρατήρησή
σας σχετικά με την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης στα διάφορα κράτη μέλη είναι πολύ σωστή.
Απέχουμε ακόμα πάρα πολύ από την εναρμόνιση της ποιότητας της διαχείρισης της υγειονομικής
περίθαλψης, συνολικά.

Αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός –και αυτό θα πρέπει να επισημανθεί– ότι οι εξουσίες της
Ένωσης σε ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης εξακολουθούν να είναι σχετικά περιορισμένες
σε σχέση με τις εθνικές εξουσίες. Επιπλέον, σωστά αναφέρατε τη δέσμη μέτρων για τη
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, γιατί αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να βελτιώσει
πολλές ποιοτικές πτυχές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι, κατά τη βελγική Προεδρία, το Συμβούλιο συνεχίζει και θα
συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις έως το τέλος, με στόχο να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή
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υποστήριξη για μια συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση όσον αφορά αυτήν τη δέσμη μέτρων για τη
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη; Πρόκειται για δύσκολο έργο και το χρονοδιάγραμμα
είναι περιορισμένο, αλλά φιλοδοξούμε να το ολοκληρώσουμε πριν από το τέλος του Δεκεμβρίου.

Πρόεδρος.    – Ερώτηση αρ. 3 του κ. Seán Kelly (H-0457/10)

Θέμα: Συντονισμός της θέσης της ΕΕ στο Κανκούν

Ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος το 2010 στο Κανκούν,
ποια συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνει το Συμβούλιο ώστε να συντονίσει τη θέση της ΕΕ κατά τις
διαπραγματεύσεις, δίνοντας έμφαση στην έκφραση ολόκληρης της ΕΕ με μια φωνή;

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές,
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του της 14ης Οκτωβρίου, το Συμβούλιο ενέκρινε
συμπεράσματα σχετικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της διάσκεψης για την αλλαγή
του κλίματος στο Κανκούν, κατά τη διάρκεια της οποίας πρόκειται να εξεταστεί το παγκόσμιο
πλαίσιο για την προστασία του κλίματος.

Βάσει του κειμένου αυτού, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου το οποίο θα
πραγματοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα, στις 18 και 19 Οκτωβρίου, θα ορίσει τη θέση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της 16ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών της
Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος. Η θέση της ΕΕ
περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές πτυχές της διάσκεψης αυτής: το αναμενόμενο αποτέλεσμα,
τους όρους για τη συνέχιση του Πρωτοκόλλου του Κιότο μετά το 2012, την πρόοδο που πρέπει
να σημειωθεί στους διάφορους τομείς οι οποίοι ορίζονται στον χάρτη του Μπαλί – μετριασμός,
προσαρμογή, πτυχές της δασικής τεχνολογίας και χρηματοδότηση.

Για όλες αυτές τις παραμέτρους, το Συμβούλιο έχει καταβάλει προσπάθειες να παρουσιάσει μια
θέση σαφή και εύκολα κοινοποιήσιμη. Εναπόκειται τώρα σε όλους τους φορείς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να χρησιμοποιήσουν τη θέση αυτή για να στείλουν ένα σαφές και κατηγορηματικό
μήνυμα στους διεθνείς μας εταίρους.

Όπως μόλις επεσήμανε το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι η διάσκεψη στο Κανκούν
θα καταλήξει στη θέσπιση μιας ισορροπημένης σειράς αποφάσεων οι οποίες θα συνδράμουν
στην εφαρμογή μιας διεθνούς πολιτικής για την προστασία του κίματος μετά το 2012. Επιπλέον,
θα πραγματοποιηθούν αρκετές διμερείς συναντήσεις και επαφές πριν από το Κανκούν κατά τις
οποίες θα μας δοθεί η ευκαιρία να εξηγήσουμε τη θέση μας στους εταίρους μας.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας διάσκεψης, αυτής καθαυτήν, η θέση αυτή θα διευκρινιστεί, εάν
χρειαστεί, στις τακτικές συνεδριάσεις συντονισμού που θα πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Φυσικά, βασιζόμαστε στη συνδρομή όλων των οργάνων ώστε να κάνουμε τη θέση όσο το δυνατόν
σαφέστερη δίνοντας, ει δυνατόν, το ίδιο μήνυμα σε όλες τις εξωτερικές μας εκπροσωπήσεις.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Κύριε ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, εκτιμώ την απάντησή
σας και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε θετικό αντίκτυπο στο Κανκούν, σε αντίθεση
με ό,τι δυστυχώς συνέβη στην Κοπεγχάγη.

Θα ήθελα μόνο να θέσω ένα επιπλέον ερώτημα: από τις επαφές που υποθέτω πως έχετε με άλλες
χώρες σε όλον τον κόσμο, οι οποίες προέκυψαν από την Κοπεγχάγη, πόσο αισιόδοξος θα λέγατε
ότι είστε όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας για τους δεσμευτικούς στόχους; Γιατί τελικά θα
πρέπει να είναι δεσμευτικοί. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η
δυσάρεστη αυτή κατάσταση.
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Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Θα πρέπει να πω και να
καταστήσω σαφές ότι ναι, θα είναι δύσκολο να σημειωθεί πρόοδος στο Κανκούν.

Υπάρχουν τρεις λόγοι για τη σχετική αυτή απαισιοδοξία. Πρώτον, η οικονομική κρίση η οποία
προφανώς επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές άλλες χώρες εκτός ΕΕ έχει οδηγήσει στη
μείωση των υποσχέσεων καλής θελήσεως και επενδύσεων στο ζήτημα αυτό· δεύτερον, η άρνηση
των αναδυόμενων χωρών να αποδεχτούν δεσμευτικές υποχρεώσεις· και τέλος, η αποτυχία των
Ηνωμένων Πολιτειών να εφαρμόσουν μια σαφή νομοθεσία για το θέμα αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διατηρήσει τις ίδιες θέσεις τις οποίες είχε στην Κοπεγχάγη και πιστεύω
ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δεσμευόμαστε σήμερα,
προκειμένου να μην υποβαθμίσουμε τις θέσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες θα
μπορούσαμε να υιοθετήσουμε στο Κανκούν σε έναν μήνα.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Κύριε υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν μελετάτε
το ενδεχόμενο να συνδέσετε τους στόχους για την αλλαγή του κλίματος και τη μείωση της
μόλυνσης με τους στόχους της χιλιετίας, καθώς υπάρχουν, ομολογουμένως, αναπτυσσόμενες
χώρες οι οποίες πιστεύουν ότι είναι πολύ δαπανηρό για τις ίδιες να προχωρήσουν σε μια διαδικασία
μείωσης των εκπομπών, ακόμα και αν αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη δημιουργία θέσεων εργασίας
και, κατ’ επέκταση, μια βιώσιμη οικονομία. Σας ερωτώ, συνεπώς, εάν σκοπεύετε να δημιουργήσετε
μια σύνδεση μεταξύ των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας και την αλλαγή του κλίματος.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, στην Κοπεγχάγη, ακόμα και συνεργαζόμενες
χώρες όπως η Ινδονησία και η Βραζιλία συμμάχησαν τελικά με τα κράτη G77, ενώνοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν έναν συνασπισμό απέναντι στις
επονομαζόμενες πλούσιες χώρες του Βορρά. Η συζήτηση για το κλίμα μετατράπηκε σε συζήτηση
περί δικαίου και, ακόμα και στην προπαρασκευαστική διάσκεψη, οι αναδυόμενες οικονομίες
κατέστησαν σαφές ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να προβούν σε παραχωρήσεις στο Κανκούν.

Η ερώτησή μου προς εσάς, επομένως, είναι η εξής: Πώς μπορεί να αποφευχθεί η δημιουργία
τέτοιου είδους συνασπισμών και πώς μπορεί να προληφθεί μια τέτοιου είδους αλλαγή θέματος;
Δεν θα πρέπει η ΕΕ να αναλάβει σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής εν προκειμένω;

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Για να απαντήσω και στις
δύο αυτές ερωτήσεις, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η Ένωση θα πρέπει να αλλάξει τη στρατηγική
της σε σχέση με την Κοπεγχάγη.

Η Ένωση θα πρέπει να εξηγήσει πολύ περισσότερο τη θέση της, η Ένωση θα πρέπει να συζητήσει
πολύ περισσότερο με τις ομάδες των χωρών που έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις από τις δικές
μας και, ναι, έχετε δίκιο, η σύνδεση μεταξύ της αλλαγής του κλίματος και των αναπτυξιακών
στόχων της Χιλιετίας είναι προφανής.

Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να αναμένουμε, και ειδικότερα όχι στα προσεχή έτη, στα αμέσως
επόμενα χρόνια, την ίδια προσπάθεια από εκείνους που πρέπει να μειώσουν μια βαριά βιομηχανική
βάση, όπως αυτή που υπάρχει στην Ένωση και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό προφανώς δεν
είναι αρκετό, αλλά αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο η Ένωση συνεισφέρει τόσο πολύ
στην αρχή της «γρήγορης εκκίνησης», δηλαδή στη χρηματοδότηση που στοχεύει στην ενίσχυση
των αναπτυσσόμενων χωρών. Το σχέδιο αυτό αφορά προφανώς τις χώρες που δεν έχουν τη
δυνατότητα να προχωρήσουν σε αυτήν τη μείωση.

Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένα σύνολο. Ο διάλογος και οι κατάλληλοι πόροι θα πρέπει να
παράσχουν τη δυνατότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες να σκεφτούν περισσότερο εις βάθος τους
δικούς τους στόχους όσον αφορά τη μείωση, ειδικά, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
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Πρόεδρος.    – Ερώτηση αρ. 4 του κ. Γεωργίου Παπανικολάου (H-0460/10)

Θέμα: Πρόγραμμα προεδρίας - Πρόωρη σχολική εγκατάλειψη

Στο κεφάλαιο "Εκπαίδευση, εξάσκηση, νεολαία, αθλητισμός, πολιτισμός και πολιτική
οπτικοακουστικών μέσων" του προγράμματος της βελγικής προεδρίας αναφέρεται ότι θα δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα που οδηγούν στην αποτυχία ολοκλήρωσης σχολικών σπουδών
καθώς και στο ρόλο της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην κοινωνική ενσωμάτωση.

Ποιες ακριβώς πρωτοβουλίες έχει αναλάβει μέχρι σήμερα για την επίτευξη των παραπάνω
δεσμεύσεων και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται να ακολουθηθεί μέχρι το τέλος
του έτους;

Διαθέτει το Συμβούλιο στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η οικονομική συγκυρία επιδεινώνει
το πρόβλημα της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στα κράτη μέλη που πλήττονται από αυτή;

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι
κύριοι βουλευτές, η Προεδρία, σε συνέχεια των εργασιών τις οποίες ξεκίνησαν οι προηγούμενες
Προεδρίες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης,
δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα των βασικών δεξιοτήτων και της πρόωρης σχολικής
εγκατάλειψης.

Ενεργώντας με τον τρόπο αυτόν, δίνει συνέχεια στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
του Μαρτίου 2010, όπου επισημάνθηκε η ανάγκη μείωσης του ποσοστού πρόωρης σχολικής
εγκατάλειψης στην Ευρώπη και όπου επίσης ετέθη ένας συλλογικός στόχος μείωσης του ποσοστού
αυτού κάτω του 10% έως το 2020.

Η Προεδρία έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες για τον σκοπό αυτόν, με πρώτη τη διοργάνωση
σεμιναρίου υπουργικού επιπέδου, το οποίο έλαβε χώρα στην αρχή της θητείας της, τον Ιούλιο.
Το σεμινάριο αυτό, καθώς και η διάσκεψη των γενικών διευθυντών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
η οποία παρεμπιπτόντως πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη ημέρα, εστιάστηκε στις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων, δηλαδή της μητρικής
τους γλώσσας, των επιστημών και των μαθηματικών καθώς και στην εμπειρία των κρατών μελών
και στους πολιτικούς προσανατολισμούς που πρέπει να αναπτυχθούν σχετικά με την πρόληψη
της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.

Σε συνέχεια των συνεδριάσεων αυτών, η Προεδρία έχει καταρτίσει συμπεράσματα σχετικά με τη
σημασία της αύξησης του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
συνεργασίας στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Εφόσον το Συμβούλιο συζητά επί του
παρόντος τα συμπεράσματα αυτά, η Προεδρία σκοπεύει να τα συμπεριλάβει στην ημερήσια
διάταξη του Συμβουλίου του Νοεμβρίου.

Γενικότερα, το Συμβούλιο αναμένει μια πρόταση για σύσταση, την οποία η Επιτροπή αναμένεται
να υποβάλει σύντομα, για το θέμα της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ταυτοχρόνως, οι προσπάθειες θα συνεχιστούν ή θα ενταθούν σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να
μειωθεί σταδιακά το ποσοστό της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης έως το 2020, σύμφωνα με
τον στόχο που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να προσθέσω ότι, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους για την
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η βελγική Προεδρία διοργάνωσε
επιπλέον, στις 28 Σεπτεμβρίου, τη διάσκεψη με τίτλο «Breaking the cycle of disadvantage –
Social inclusion in and through education» (Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας – κοινωνικός
αποκλεισμός εντός και μέσω της εκπαίδευσης). Το αποτέλεσμα της διάσκεψης αυτής θα
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χρησιμεύσει ως υλικό για μια συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί κατά το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο
στις 19 Νοεμβρίου.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). -   Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την απάντησή σας. Στα όσα
μας είπατε, θα ήθελα να προσθέσω τα εξής ερωτήματα: όλα αυτά τα παιδιά τα οποία εγκαταλείπουν
το σχολείο πού πηγαίνουν στη συνέχεια; Στο περιθώριο, στον κοινωνικό αποκλεισμό ή σε κάποιο
τεχνικό επάγγελμα, πράγμα το οποίο αποτελεί μια καλή εξέλιξη που τους εξασφαλίζει αξιοπρεπή
διαβίωση;

Έχει στη διάθεσή του το Συμβούλιο κάποια σχετικά στοιχεία, ή τουλάχιστον έχει ζητήσει ή
σχεδιάζει να ζητήσει από την Επιτροπή να κάνει αυτό που ονομάζουμε «χαρτογράφηση» των
κοινωνικών διαδρομών, προκειμένου να ξέρουμε ποια είναι η συνέχεια της ζωής αυτών των
παιδιών και πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις πολιτικές μας;

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές,
η πρωτοβουλία είναι εξαιρετική και, επιπλέον, οι επαφές μεταξύ των υπουργών και των
εργαζομένων στον τομέα της εκπαίδευσης μας δείχνουν πόσο πολύ ποικίλλουν οι καταστάσεις
από τη μία χώρα της ΕΕ στην άλλη, καθώς ορισμένες χώρες διαθέτουν προγράμματα τα οποία
μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ επιλεκτικά προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα
παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο πρόωρα δεν περιθωριοποιούνται. Αυτή η διαδικασία
χαρτογράφησης είναι συνεπώς ιδιαιτέρως σημαντική. Θα πάρει χρόνο, διότι η εκτίμηση της
κατάστασης στα 27 κράτη μέλη δεν είναι εύκολο έργο.

Πιστεύω ότι οι εργασίες σε σχέση με την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη έχουν ξεκινήσει σωστά
υπό τη βελγική Προεδρία και ότι οι επόμενες Προεδρίες, και ιδίως η ουγγρική Προεδρία, θα
έχουν σίγουρα τη δυνατότητα να ξεκινήσουν ένα σχέδιο σύστασης, όχι μόνο για τη μείωση της
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, αλλά και για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τη
χαρτογράφηση των 27 κρατών μελών σχετικά με τη μετέπειτα πορεία των μαθητών που
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, ιδιαίτερα όταν οι μαθητές αυτοί περιθωριοποιούνται και δεν
συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε περισσότερο τεχνικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως
επισημάνατε.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Σας ευχαριστούμε, κύριε υπουργέ, για τις προσπάθειες
που έχετε καταβάλει ως χώρα που ασκεί την Προεδρία για την καταπολέμηση της φτώχειας. Δεν
συμφωνείτε ότι η φτώχεια είναι ένας ακόμα από τους λόγους για τους οποίους δεν ολοκληρώνουν
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλοι οι νέοι άνθρωποι και εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν το
σχολείο; Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει μια πολύ σημαντική απόφαση για την
ενίσχυση του ελάχιστου εισοδήματος σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την άποψή σας,
ως χώρας που ασκεί την Προεδρία, θα μπορούσε αυτό να αποτελεί ένα από τα μέτρα για την
ενθάρρυνση των νέων ανθρώπων να ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να μην
εγκαταλείπουν το σχολείο;

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Δυστυχώς, το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου
στην Ευρώπη είναι 19%, ενώ αγγίζει το 40% σε χώρες όπως η Πορτογαλία. Η οικονομική κρίση
και η μείωση των οικονομικών και πληθυσμιακών πόρων έχουν οδηγήσει, σε ορισμένες χώρες,
στο κλείσιμο πολλών σχολείων, ιδίως σε αγροτικές περιοχές. Όταν αναφερόμαστε στην
εκπαίδευση, αναφερόμαστε στο μέλλον της Ευρώπης. Θα ήθελα, συνεπώς, να σας ζητήσω, κύριε
υπουργέ, στο ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, να θέσετε υποχρεωτικούς στόχους, σε επίπεδο Συμβουλίου και ίσως ακόμα και
σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τη μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου.
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Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ
και με τα δύο αξιότιμα μέλη σχετικά με το ότι, όντως, η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη συνδέεται
με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι σαφές σε εμένα ότι πολλά από τα παιδιά μας,
ανάλογα με την κατάσταση της οικογένειάς τους, την οικονομική κατάσταση των γονιών τους,
είναι σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τη σχολική τους εκπαίδευση και ότι η οικονομική κρίση
έχει προφανώς επιδεινώσει κατά πολύ το φαινόμενο αυτό.

Τούτου λεχθέντος, τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή έχουν λάβει αυτό υπόψη τους εφόσον,
όπως γνωρίζετε, μαζί έχουμε εγκρίνει αυτήν τη στρατηγική με ορίζοντα το 2020, η οποία
συνδυάζει ταυτοχρόνως την οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα για την ανάπτυξη, την ποιότητα
της διδασκαλίας μας και επίσης την καταπολέμηση της φτώχειας. Όλα αυτά τα στοιχεία
διαμορφώνουν ένα σύνολο το οποίο μας επιτρέπει, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, να δώσουμε
μια συνεκτική απάντηση.

Θα ήθελα να επανέλθω εν συντομία στις βασικές δεξιότητες, καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό
θέμα. Τα συμπεράσματα που θα υποβάλει η βελγική Προεδρία προς έγκριση στο Συμβούλιο
του Νοεμβρίου θα θέτουν πολλούς στόχους. Θα τους αναφέρω εν τάχει: την εφαρμογή των
εθνικών στρατηγικών για τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά
και τις επιστήμες.

Ένας άλλος στόχος είναι η ανάλυση της αποτελεσματικότητας των τρεχουσών εθνικών
στρατηγικών προκειμένου να υπάρξει μια πηγή πληροφοριών η οποία θα μπορεί να
χρησιμοποιείται, όπως λέγαμε και προηγουμένως, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ωστόσο,
στόχο αποτελεί επίσης η εκκίνηση πιλοτικών προγραμμάτων τα οποία θα διεξάγονται μεταξύ
των κρατών μελών σε εθελοντική βάση με στόχο τη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων των νεαρών
Ευρωπαίων και, τέλος –γιατί όχι; – στόχος είναι να διασφαλιστεί η πιο αποτελεσματική χρήση
των σχετικών μέσων τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, όπως εκείνα που αποτελούν μέρος της
ανοιχτής μεθόδου συντονισμού, το πρόγραμμα για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση και
το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Αυτοί είναι ορισμένοι από τους στόχους τους οποίους θα επιδιώξουμε κατά τη βελγική Προεδρία
και τους οποίους είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουν οι επόμενες προεδρίες, κυρίως η ουγγρική
προεδρία.

Πρόεδρος.    – Ερώτηση αρ. 5 του κ. Jim Higgins (H-0465/10)

Θέμα: Ο στόχος της ΕΕ για την πλήρη εξάλειψη των ναρκών ξηράς

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Συμβούλιο για να αντιμετωπίσει τις καταστροφικές συνέπειες
των ναρκών ξηράς; Ορισμένες χώρες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν νάρκες ξηράς κατά
προσωπικού, ενώ μερικές πιστεύεται ότι εξακολουθούν να τις κατασκευάζουν - περίπου 65
χώρες εξακολουθούν να υφίστανται σε κάποιο βαθμό τις συνέπειες των ναρκών και των μη
εκραγέντων μηχανισμών (UXO). Οι παγκόσμιες εκτιμήσεις για τα νέα θύματα ναρκών κάθε χρόνο
κυμαίνονται από 15.000 έως 20.000, πολλά εκ των οποίων άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων
παιδιών.

Η ΕΕ έχει εκφράσει έντονα την επιθυμία της να εξαλειφθούν οι νάρκες ξηράς, η χρήση τους και
η αποθήκευσή τους, αλλά μέχρι τούδε δεν έχει προταθεί, πόσο μάλλον εφαρμοστεί, κάποιο
φιλόδοξο σχέδιο δράσης με συγκεκριμένες προθεσμίες.

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται
εδώ και χρόνια για την πλήρη εξάλειψη των ναρκών ξηράς κατά προσωπικού, συνεισφέροντας
κατά τον τρόπο αυτό στην επίλυση των τεράστιων ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών προβλημάτων
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που προκαλούν. Τον Μάιο του 1995, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε, μέσω της απόφασης
95/170/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, την πρώτη της κοινή δράση για την καταπολέμηση της χρήσης
και της διασποράς των ναρκών ξηράς κατά προσωπικού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν συνεπώς η πρώτη που ενήργησε στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας,
τον Νοέμβριο του 1997, σε συνέχεια της έγκρισης της Σύμβασης της Οτάβα για την απαγόρευση
της χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και για την
καταστροφή τους. Στις 18 Σεπτεμβρίου, το Συμβούλιο ενέκρινε μια νέα κοινή δράση με στόχο
να συνεχίσει τις πολιτικές προσπάθειες της Ένωσης όσον αφορά την πλήρη εξάλειψη των ναρκών
ξηράς κατά προσωπικού και, πιο συγκεκριμένα, να εφαρμόσει ένα κοινό μορατόριουμ για την
εξαγωγή και την παραγωγή των ναρκών κατά προσωπικού και να διευκολύνει μια πολυδιάστατη
συνεισφορά, στο πλαίσιο της Ένωσης, στις προσπάθειες άρσης ναρκοπεδίων και σε άλλες σχετικές
δραστηριότητες.

Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί συνεχώς τις δεσμεύσεις αυτές, οι οποίες βασίζονται από
το 2003, στην ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας. Από τον Ιούνιο του 2008, μια νέα κοινή
δράση υιοθετήθηκε για τη στήριξη της παγκόσμιας έγκρισης της Σύμβασης της Οτάβα. Η κοινή
αυτή δράση στοχεύει επίσης στο να συνδράμει συγκεκριμένα τα κράτη μέρη της Σύμβασης στην
εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης, κυρίως εκείνων που αφορούν την άρση των ναρκοπεδίων,
τη συνδρομή των θυμάτων και την καταστροφή των αποθεμάτων.

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των κρατών μερών της Σύμβασης έχει αυξηθεί
σημαντικά, και ο αριθμός των θυμάτων των ναρκών ξηράς κατά προσωπικού μειώνεται, παραμένει
η ανάγκη συνδρομής των θυμάτων και βελτίωσης της ζωής τους στην πράξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε στην κατάρτιση του σχεδίου δράσης 2010-2014 –το οποίο
στηρίζει πλήρως– το οποίο ενεκρίθη στην Καρθαγένη της Κολομβίας κατά τη δεύτερη διάσκεψη
για την αναθεώρηση της Σύμβασης η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 29 Νοεμβρίου έως τις
4 Δεκεμβρίου του 2009.

Μια νέα απόφαση του Συμβουλίου καταρτίζεται επί του παρόντος προκειμένου να στηρίξει
συγκεκριμένα το σχέδιο δράσης και το σκέλος του που αφορά τη συνδρομή των θυμάτων.
Παράλληλα με την περισσότερο πολιτική δράση του Συμβουλίου, τα προγράμματα συνδρομής
τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας και της πολιτικής
γειτονίας –μαζί με τα εθνικά προγράμματα των κρατών μελών– έχουν αυξήσει τη συνεισφορά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άρση των ναρκοπεδίων στο 1,8 δις ευρώ, ποσό το οποίο αποτελεί
το ήμισυ της συνολικής παγκόσμιας συνεισφοράς.

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ασκούντα την Προεδρία του
Συμβουλίου για αυτήν την πολύ ολοκληρωμένη απάντηση. Ανέφερε τη Σύμβαση της Οτάβα ή
Συνθήκη για την απαγόρευση των ναρκών, είχαμε τη Σύμβαση για τα πυρομαχικά διασποράς
που υπεγράφη στο Δουβλίνο το 2008 και τώρα διαθέτουμε ένα σχέδιο δράσης· η πραγματικότητα
ωστόσο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δέσμευσε 1,8 δις ευρώ για έργα ευαισθητοποίησης σχετικά
με τις νάρκες ξηράς για την περίοδο έως το 2007, από τα οποία μόνο το 1,5 δις έχει όντως
διατεθεί. Η πραγματικότητα είναι ότι οι νάρκες ξηράς εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται.
Πρόκειται για μια βάρβαρη πρακτική∙ 2.000 άνθρωποι πεθαίνουν ή μένουν ανάπηροι κάθε μήνα
και πρέπει πράγματι να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό στο σύνολό του και σε διεθνή βάση.

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Έχετε δίκιο, έχουμε διαθέσει
1,5 δις ευρώ και εξακολουθούμε να έχουμε 2.000 θύματα μηνιαίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
μπορεί μόνη της να κάνει ό,τι χρειάζεται να γίνει για το θέμα αυτό – κάνει ήδη τη μισή δουλειά.
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Νομίζω ότι έχω εξηγήσει σαφώς πόσο ευαίσθητοι είμαστε όσον αφορά την ανθρωπιστική πλευρά
του προβλήματος αυτού. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο στον
τομέα της λήψης αποφάσεων. Πιθανότατα, μόνο η ουσιαστική και συγκεκριμένη πρόοδος όσον
αφορά τον αφοπλισμό είναι πλέον δυνατή και συμμετέχουμε ιδιαιτέρως στον τομέα που αφορά
την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Chastel, οι νάρκες κατά προσωπικού
πιθανότατα θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα ακόμα και στο απώτερο μέλλον.
Πιστεύετε ότι είναι δυνατή η εκκίνηση ειδικών ερευνητικών προγραμμάτων για τον εντοπισμό
των ναρκών ξηράς; Φυσικά, δεν πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά για ένα παγκόσμιο
πρόβλημα. Σκοπεύετε επιπλέον να βρείτε κατάλληλους οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με
ερευνητικά προγράμματα στον τομέα αυτόν;

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Καταρχάς, ευχαριστώ τον συνάδελφο κ. Higgins, που έθεσε αυτό
το πολύ σημαντικό ερώτημα, και ευχαριστώ επίσης το Συμβούλιο για την ολοκληρωμένη
απάντησή του.

Πιστεύω, δικαίως, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε προορατική στην αντιμετώπιση της λυπηρής
αυτής κατάστασης. Θα ήθελα να ερωτήσω το Συμβούλιο τα εξής: είναι ικανοποιημένο με τον
τρόπο με τον οποίο ο ΟΗΕ αντιμετωπίζει το θέμα αυτό, και μπορεί να συνεισφέρει περισσότερο,
όπως πράττουμε εμείς;

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Οι δύο ερωτήσεις συνδέονται
μεταξύ τους και είχα σκοπό να απαντήσω στην πρώτη αναφερόμενος στη δεύτερη. Είναι αλήθεια
ότι θα ήταν ευπρόσδεκτο οιοδήποτε ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο τον εντοπισμό των ναρκών
κατά προσωπικού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η θέσπιση ενός παρόμοιου προγράμματος απαιτεί στενή συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και
είναι εξαιρετικής σημασίας η επίτευξη μιας συμφωνίας, μέσα στο πλαίσιο των οργάνων των
Ηνωμένων Εθνών, με όλους εκείνους που αποτελούν τα όργανα αυτά. Οι εργασίες αυτές είναι
χρονοβόρες και απαιτητικές, γιατί θα πρέπει να πείσουμε εκείνους που δεν συμφωνούν
απαραιτήτως με τους πόρους οι οποίοι θα πρέπει να επενδυθούν σε ένα τέτοιου είδους ερευνητικό
πρόγραμμα.

Πρόεδρος.    – Ερώτηση αρ. 6 της κ. Vilija Blinkeviciute (H-0468/10)

Θέμα: Δημιουργία κέντρου παρακολούθησης κρουσμάτων βίας κατά των γυναικών

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την εκρίζωση της βίας κατά των γυναικών, που
εγκρίθηκαν στις 8 Μαρτίου 2010, συνηγορούν υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού κέντρου
παρακολούθησης των κρουσμάτων βίας κατά των γυναικών, κατά το πρότυπο ήδη υφισταμένων
θεσμικών δομών, το οποίο θα συλλέγει ποιοτικά στατιστικά στοιχεία τα οποία θα χρησιμεύουν
ως βάση για τις πολιτικές που πρέπει να θεσπιστούν. Σε μια πολιτισμένη κοινωνία, δεν υπάρχει
χώρος για βία κατά των γυναικών, η βία αυτή πρέπει να εκλείψει. Τα στατιστικά στοιχεία που θα
συλλέγονται πρέπει να είναι καλύτερης ποιότητας, τα μέτρα να είναι καλύτερα συντονισμένα,
πρέπει να γίνονται ανταλλαγές καλών πρακτικών και να οργανώνονται αποτελεσματικές
ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τη βία εις βάρος των γυναικών.

Πότε προτίθεται το Συμβούλιο να λάβει μια απόφαση σχετικά με τη δημιουργία αυτού του
μελλοντικού παρατηρητηρίου; Ποιοι θα είναι οι στόχοι του και οι αρμοδιότητές του και πότε
θα αρχίσει να λειτουργεί;

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές,
η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών είναι ένας κοινός στόχος του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Όπως γνωρίζετε, τα δύο αυτά όργανα εργάζονται για το
θέμα αυτό εδώ και αρκετά χρόνια και σε πολλά διαφορετικά πλαίσια.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω το ψήφισμα που εγκρίνατε πέρυσι, κατά τον εορτασμό της
10ης επετείου του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών που καθιέρωνε την 25η Νοεμβρίου ως
Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας σε βάρος των Γυναικών. Σε εκείνο το ψήφισμα,
καλέσατε την Επιτροπή να υποβάλει ένα στοχευμένο και πιο συνεκτικό σχέδιο πολιτικής της ΕΕ
και παροτρύνατε τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό σύστημα για τη συλλογή
στατιστικών στοιχείων.

Όπως μας υπενθύμισε η αξιότιμη βουλευτής, τον Μάρτιο, το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή
να καταρτίσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας σε
βάρος των γυναικών. Μια από τις προτεραιότητες που έθεσε το Συμβούλιο για το θέμα αυτό
είναι η προετοιμασία της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για τη βία σε βάρος
των γυναικών, με βάση τις υπάρχουσες δομές.

Η Επιτροπή επί του παρόντος καταρτίζει μια νέα στρατηγική για τη βία σε βάρος των γυναικών,
η οποία θα αναφέρεται και στη δημιουργία του παρατηρητηρίου αυτού. Ωστόσο, όπως μπορείτε
να καταλάβετε, στην παρούσα φάση δεν γνωρίζουμε ακόμα το περιεχόμενο της στρατηγικής
αυτής. Αναμένουμε να την παραλάβουμε μέσα στο προσεχές έτος. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό
ότι, στη συνέχεια, θα χρειαστεί μια χωριστή πρόταση για τη δημιουργία του παρατηρητηρίου
αυτού.

Προφανώς, όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο μπορεί να παρέμβει μόνο ως νομοθέτης με βάση μια
πρόταση της Επιτροπής. Μια τέτοια πρόταση θα πρέπει να εξεταστεί καταλλήλως από το
Συμβούλιο, το οποίο θα ενεργεί ως συννομοθέτης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Προφανώς, είναι κάπως πρόωρη στο στάδιο αυτό η διατύπωση υποθέσεων σχετικά με το ποιοι
θα είναι οι στόχοι ενός μελλοντικού παρατηρητηρίου για τη βία σε βάρος των γυναικών και
ειδικότερα σχετικά με την ημερομηνία λειτουργίας του.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Κύριε υπουργέ, σας ευχαριστούμε για την απάντησή σας.
Υπάρχουν, επομένως, ακόμα ελπίδες ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει ένα κέντρο το οποίο θα
συλλέγει αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τα κρούσματα βίας σε βάρος των γυναικών τα οποία
συνεχίζουν να υφίστανται. Ωστόσο, θα ηθελα να μάθω εάν, κατά τη γνώμη σας, τα κράτη μέλη
έχουν στη διάθεσή τους επαρκή στοιχεία ώστε η καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών
να αποτελέσει όντως προτεραιότητα. Εξ όσων γνωρίζω, δεν έχουμε ακόμα αξιόπιστα στοιχεία
και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους μάλλον πολλές διαφορετικές μορφές
βίας εξακολουθούν να υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Αυτό που λέτε δεν είναι
λάθος. Είναι δύσκολο σήμερα να αποδεχτούμε ότι, για να δημιουργηθεί το παρατηρητήριο αυτό
και να αναγνωριστούν τα σχετικά θέματα, αρκεί να βασιστούμε μόνο στα στοιχεία τα οποία τα
διάφορα κράτη μέλη έχουν συλλέξει το καθένα χωριστά σχετικά με την απογραφή, το είδος της
βίας και τη συχνότητα εμφάνισης. Αυτό είναι η αρχή.

Αυτό που αναμένουμε από την Επιτροπή είναι ένα σχέδιο, μια κατεύθυνση, μια μεθοδολογία
ούτως ώστε να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε σε ολόκληρη την ΕΕ, και στα 27 κράτη μέλη, έναν
αξιόπιστο τρόπο καταγραφής όλων των μορφών βίας και της συχνότητας εμφάνισής τους και
ώστε να μπορέσουμε να καταρτίσουμε μαζί, ει δυνατόν, μια στρατηγική που θα αποφέρει καρπούς.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Κύριε Chastel, διαθέτουμε υπηρεσίες, οι οποίες ήδη ασχολούνται
με τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να σας θυμίσω τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη
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Βιέννη. Δεν θα ήταν δυνατόν να ζητήσουμε από την υπηρεσία αυτή να εστιάσει και να επικεντρώσει
τις εργασίες της στο θέμα αυτό ώστε να μην χρειαστεί να δημιουργήσουμε ένα νέο όργανο, αλλά,
αντ’ αυτού. να αναθέσουμε τη δραστηριότητα αυτήν στην υπάρχουσα υπηρεσία της Βιέννης; Το
προσωπικό της υπηρεσίας αυτής είναι πολύ καλά καταρτισμένο. Θα ήταν καλό εάν θα μπορούσε
να συμβεί κάτι τέτοιο.

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) (εκτός μικροφώνου) εύκολα
να απαντήσω στην ερώτηση αυτή. Υποστηρίζω θερμά τη χρησιμοποίηση μιας υπάρχουσας
υπηρεσίας αντί της δημιουργίας μιας νέας. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες και
συνεπώς δεν είναι αναγκαία η δημιουργία νέων. Σε κάθε περίπτωση, ελπίζω ότι οι υφιστάμενες
δομές, όπως ο οργανισμός της Βιέννης, θα συμμετέχουν στην κατάρτιση του σχεδίου τακτικής
το οποίο αναμένεται να μας παρουσιάσει η Επιτροπή.

Πρόεδρος.    – Ερώτηση αρ. 7 του κ. José Manuel Fernandes (H-0470/10)

Θέμα: Βιολογικά απόβλητα

Στις 6 του παρελθόντος Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία
το Ψήφισμα Ρ7_ΤΑ(2010)0264 σχετικά με το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής για τη διαχείριση
των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα οποίο ζητείται από την Επιτροπή να
έχει εκπονήσει ώς τα τέλη του 2010 ειδική πρόταση οδηγίας για τα βιολογικά απόβλητα.

Κατά την ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, στις 14 Ιουλίου
2010, με την Υπουργό Περιβάλλοντος Jοke Schauνliege, η υπουργός, εξ ονόματος της βελγικής
προεδρίας, εξεδήλωσε την ικανοποίησή της για το ψήφισμα που είχε εγκρίνει το Κοινοβούλιο
και προθυμοποιήθηκε να προωθήσει το ζήτημα.

Επειδή ήδη βρισκόμαστε στα μέσα της βελγικής προεδρίας, επιθυμούμε να γνωρίζουμε ποιες
ενέργειες σχεδιάζει η βελγική προεδρία ώς το τέλος της θητείας της, ώστε να ανταποκριθεί
εμπράκτως στα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι βουλευτές, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Ιουνίου 2009, έτσι και το Συμβούλιο
ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με το Πράσινο Βιβλίο για τη διαχείριση των βιολογικών
αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει την εκτίμηση των
επιπτώσεων με στόχο να καταρτίσει, εφόσον συντρέχει λόγος, μια νομοθετική πρόταση της ΕΕ
για τα βιοδιασπώμενα απόβλητα έως το 2010. Θα μου πείτε ότι βρισκόμαστε ήδη στο 2010.
Ειδικότερα, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών
μέτρων, μέτρων για την καθιέρωση ξεχωριστής συλλογής των βιοδιασπώμενων αποβλήτων, ενός
συστήματος διασφάλισης ποιότητας το οποίο βασίζεται στην αρχή της ολοκληρωμένης
διαχείρισης αλυσίδας και της ιχνηλασιμότητας καθ’ όλη τη διαδικασία και για τη θέσπιση
απαιτήσεων για τη σήμανση και τα κριτήρια ποιότητας των προϊόντων λιπασματοποίησης και
χώνευσης.

Επιπλέον, το Συμβούλιο της 11ης Ιουνίου 2010 σημείωσε την ανακοίνωση της Επιτροπής
σχετικά με τα μελλοντικά βήματα στη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σε εκείνη την ανακοίνωση, η Επιτροπή ανέφερε την πρόθεσή της να συνεχίσει τις εργασίες
της για τη θέσπιση τεχνικών κανόνων που θα συνδράμουν στη διαχείριση των βιολογικών
αποβλήτων και, κατά συνέπεια, να τροποποιήσει την οδηγία 86/278/ΕΟΚ περί της ιλύος
καθαρισμού λυμάτων.
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Το Συμβούλιο πρόκειται προφανώς να εξετάσει μια νέα σχετική πρόταση και η βελγική Προεδρία
διοργάνωσε μια διάσκεψη για τα βιολογικά απόβλητα στις 21 Σεπτεμβρίου για να συζητηθεί,
μεταξύ άλλων, η ουσία της ανακοίνωσης της Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της διάσκεψης αυτής
κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο στις 14 Οκτωβρίου, άρα είναι πολύ πρόσφατο.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Chastel, στις 6 Ιουλίου του
τρέχοντος έτους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, με μεγάλη πλειοψηφία, μια συγκεκριμένη
οδηγία για τα βιολογικά απόβλητα. Προς χάριν σαφήνειας, απλότητας και νομικής ασφάλειας,
πιστεύουμε ότι αντί της νομοθεσίας αυτής, η οποία είναι διασκορπισμένη σε διάφορα νομικά
κείμενα, αντί της κατάστασης αυτής, θα ήταν καλύτερη μια συγκεκριμένη οδηγία .

Με τον τρόπο αυτόν, θα μπορούμε επίσης να είμαστε σύμφωνοι με τη στρατηγική για την Ευρώπη
με ορίζοντα το 2020, με έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Με τον τρόπο
αυτό, θα επιτύχουμε επίσης τη δημιουργία περισσότερων πράσινων θέσεων εργασίας. Με τον
τρόπο αυτό, θα καταπολεμήσουμε επίσης επιτυχώς την κλιματική αλλαγή. Η χρήση υψηλής
ποιότητας προϊόντων λιπασματοποίησης θα μας δώσει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε καλύτερα
τα εδάφη μας και θα συνεισφέρει επίσης και στη βιοποικιλότητα. Ερωτώ, συνεπώς, εάν το
Συμβούλιο συμφωνεί: εάν και το Συμβούλιο τάσσεται υπέρ μιας συγκεκριμένης οδηγίας, και τι
προτίθεται να πράξει για να επιτύχει τον στόχο αυτόν.

Πρόεδρος.   – Υπήρξα σχετικά επιεικής με όλους σας απόψε, επειδή είχαμε αρκετό χρόνο, αλλά
οι παρεμβάσεις πρέπει να περιορίζονται στα 30 δευτερόλεπτα.

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Θα προσπαθήσω να είμαι
όσο το δυνατόν συντομότερος, κυρία Πρόεδρε, ώστε να μην χρειαστεί να με επαναφέρετε σε
τάξη στο τέλος της ομιλίας μου. Ωστόσο, πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Όπως
γνωρίζετε, εξαρτάται από την Επιτροπή να προτείνει ή όχι μια τέτοια συγκεκριμένη οδηγία. Το
Συμβούλιο γνωρίζει ότι στην ανακοίνωσή της για τα μελλοντικά βήματα στη διαχείριση των
βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή δεν επεσήμανε μειονεκτήματα στην
τρέχουσα νομοθεσία, ώστε να απαιτείται συγκεκριμένη νομοθεσία, ανακοίνωνε ωστόσο μια
πρόταση τροποποίησης της οδηγίας περί της ιλύος καθαρισμού λυμάτων.

Αυτό δεν πρόκειται να σας ικανοποιήσει, αλλά σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι όταν τα
συμπεράσματα του Συμβουλίου καταρτίζονταν το 2009, τα κράτη μέλη εμφανίζονταν διχασμένα
σχετικά με το κατά πόσον υπάρχει η ανάγκη για μια συγκεκριμένη οδηγία για τα βιολογικά
απόβλητα. Κατά συνέπεια, δεν θα σας απαντήσω με ένα «ναι» ή ένα «όχι», εφόσον τα κράτη μέλη
διχάζονται. Το Συμβούλιο προφανώς θα εξετάσει με ενδιαφέρον τις προτάσεις της Επιτροπής
σχετικά με την οδηγία περί της ιλύος καθαρισμού λυμάτων, και ιδιαίτερα τις διατάξεις για τα
βιολογικά απόβλητα, οι οποίες, φυσικά, θα περιλαμβάνονται στην πρόταση αυτή.

Πρόεδρος.   – Σας ευχαριστώ, κύριε υπουργέ. Το σχόλιο μου δεν απευθυνόταν σε εσάς.
Ερώτηση αρ. 8 της κ. Mairead McGuinness (H-0471/10)

Θέμα: Ο κίνδυνος διπλής ύφεσης και η σκοπιμότητα του στόχου περί 3%

Είναι σε θέση το Συμβούλιο να απαντήσει στα σχόλια του επιφανούς και βραβευμένου με βραβείο
Νομπέλ οικονομολόγου κ. Jοseph Stiglitz, σύμφωνα με τον οποίο η ευρωπαϊκή οικονομία
κινδυνεύει να διολισθήσει σε ύφεση εξαιτίας των περικοπών δαπανών που επιβάλλουν οι
κυβερνήσεις των κρατών μελών σε μια προσπάθεια να επιτύχουν τον στόχο που περιέχεται στο
το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης περί ελλειμμάτων που δεν υπερβαίνουν το 3%;

Μπορεί άραγε να θεωρηθεί ακόμη ρεαλιστικός ο στόχος του 3% τη στιγμή που τα δημόσια
οικονομικά ορισμένων κρατών μελών τελούν υπό σοβαρότατες πιέσεις;
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Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι βουλευτές, ο κύριος στόχος του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης είναι να
διατηρήσει τη σταθερότητα των τιμών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τους όρους
της Συνθήκης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθούν μια εθνική πολιτική συνεπή προς το
σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και προς τους ευρύτερους προσανατολισμούς της
οικονομικής πολιτικής.

Το Συμβούλιο της 7ης Σεπτεμβρίου συμφώνησε στη θέσπιση του ευρωπαϊκού εξαμήνου από το
2011. Ο βασικός στόχος της άσκησης αυτής είναι να ευθυγραμμιστεί το χρονοδιάγραμμα για
την παρουσίαση των προγραμμάτων σταθερότητας και ανάπτυξης και των προγραμμάτων εθνικών
μεταρρυθμίσεων, με σκοπό να διασφαλιστεί η συνέπεια στη διαρθρωτική εποπτεία σε κάθε επίπεδο
δημοσιονομικής πειθαρχίας, μακροοικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης, διατηρώντας
ταυτοχρόνως τον επίσημο διαχωρισμό των επιμέρους διαδικασιών.

Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει τον καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνδράμει στην ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της
μακροοικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης. Οι ίδιες αυτές ανησυχίες οδήγησαν την
Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις εξουσίες που ορίζονται στη Συνθήκη, να εξετάσει το
ενδεχόμενο λήψης μέτρων με στόχο να προωθήσει την ανάκαμψη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα
αυτήν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Η νέα στρατηγική της ΕΕ για την απασχόληση και την έξυπνη,
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, «Ευρώπη 2020», η οποία εγκρίθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Ιουνίου, ανταποκρίνεται στην πρόκληση αυτή. Στόχος της είναι
να μετατοπίσει το σημείο εστίασης των πολιτικών από τη διαχείριση της κρίσης προς τη θέσπιση
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες προάγουν συγκεκριμένα την
ανάπτυξη και την απασχόληση, και οι οποίες διασφαλίζουν επίσης τη βιωσιμότητα των δημόσιων
οικονομικών.

Όπως γνωρίζετε, οι κύριοι στόχοι που τίθενται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» περιλαμβάνουν
μια αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας, καλύτερες συνθήκες για την έρευνα και την
ανάπτυξη, μια βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης –αναφερθήκαμε στο θέμα αυτό σε
προηγούμενη ερώτηση– και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της
μείωσης της φτώχειας. Κατά την άποψή μου, συνεπώς, δεν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ ενός
συμφώνου σταθερότητας και των μέτρων για την αποκατάσταση της ανάπτυξης και της
απασχόλησης.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Περίμενα
περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σας ευχαριστώ. Το κόμμα Fine Gael, του οποίου είμαι μέλος,
στηρίζει τον στόχο 3%, όπως και όλα τα μεγάλα κόμματα της Ιρλανδίας. Πιστεύω ότι το να
έχουμε τον στόχο και μια ημερομηνία για να τον επιτύχουμε είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο
για το ιδιωτικό μας συμφέρον, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των βουλευτών σε έναν εξαιρετικό λόγο τον οποίον εκφώνησε
σήμερα το πρωί ένας πρώην πρωθυπουργός (Taoiseach) της Ιρλανδίας, ο John Bruton, φίλος
του Κοινοβουλίου αυτού, ο οποίος μιλά με πολύ σαφείς όρους για τις προκλήσεις, αλλά και για
το γεγονός ότι μπορούμε να πράξουμε όσα έχουν οριστεί για εμάς σε αυτούς τους σκληρούς
στόχους και ότι η Ιρλανδία ως χώρα έχει πολλές ιδιότητες οι οποίες μας επιτρέπουν να επιτύχουμε
τους στόχους χωρίς να υποφέρουμε. Θα πονέσουμε, αλλά θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε
τον πόνο αυτόν. Θα ήθελα, παρακαλώ, το σχόλιο σας πάνω σε αυτό και επίσης θα ήθελα να σας
επιστήσω την προσοχή σε αυτήν την ομιλία.

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Αναφέρατε το ιρλανδικό
πρόβλημα. Το κατανοώ και είμαστε προφανώς όλοι ευαίσθητοι απέναντι στο πρόβλημα της
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Ιρλανδίας. Η απάντησή μου στην πρώτη ερώτησή σας είναι προφανώς μια πολύ ευρεία απάντηση
που καλύπτει τα 27 κράτη μέλη, καθώς πρέπει να έχουμε πολιτικές συνοχής, πρέπει να έχουμε
πολιτικές νομισματικής και δημοσιονομικής σταθερότητας και πολιτικές ανάκαμψης. Επιπλέον,
είναι αλήθεια ότι ορισμένοι, όπως είναι φυσικό, θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες δυσκολίες από
άλλους, ανάλογα με το επίπεδο του χρέους τους, ανάλογα με το ετήσιο χρέος τους κατά τα
τελευταία δύο ή τρία έτη και από την αρχή της ύφεσης.

Επομένως, ναι, είναι αλήθεια ότι η Ιρλανδία διανύει μια δύσκολη περίοδο. Να είστε βέβαιοι ότι
η Ευρώπη κατανοεί ότι διανύετε μια δύσκολη περίοδο, αλλά πιστεύω ότι αρκετές χώρες βρίσκονται
σε αυτήν την κατάσταση, αρκετές χώρες θα βιώσουν την ίδια κατάσταση στο μέλλον και ότι η
λιτότητα και η αλληλεγγύη δεν αλληλοαναιρούνται.

Πιστεύω, συνεπώς, ότι τα μέτρα οικονομικής διακυβέρνησης, τα οποία η Επιτροπή έχει θέσει
προς συζήτηση αυτήν την εβδομάδα, θα περιλαμβάνουν οπωσδήποτε την ανησυχία καμία χώρα
να μην παραμεριστεί – γνωρίζετε τι δύναται να πράξει η Ευρώπη όσον αφορά την αλληλεγγύη
στην περίπτωση της Ελλάδας. Ας μην συγκρίνουμε την κατάσταση των δύο χωρών, αλλά να είστε
βέβαιοι ότι σε καμία περίπτωση η Ευρώπη δεν θα παραμερίσει κανένα από τα 27 κράτη μέλη.

Brian Crowley (ALDE).   – (EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ασκούντα την Προεδρία του
Συμβουλίου για την απάντησή του. Θα αναφερθώ σε δύο μόνο σημεία εν τάχει. Πρώτον, όταν
πραγματοποιούνται συζητήσεις σχετικά με το θέμα του ελλείμματος του 3%, φαίνεται πως σε
διαφορετικά κράτη μέλη χρησιμοποιούνται διαφορετικά λογιστικά πρότυπα, σύμφωνα με ορισμένα
κριτήρια.

Δεύτερον, σχετικά με την εφαρμογή, τι βαθμός ευελιξίας υπάρχει, δεδομένης της τρέχουσας
κρίσης η οποία πλήττει όλα τα κράτη μέλη, ώστε να επιτρέπεται η μόχλευση ή το περιθώριο
λάθους μέσα σε αυτό το 3%;

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). -   Κύριε Υπουργέ, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και
στη στρατηγική για το 2020 υπάρχουν, βεβαίως, μηνύματα τα οποία προσπαθούν να είναι
αισιόδοξα. Όμως, και στον προϋπολογισμό που ψηφίσαμε σήμερα σε ότι αφορά την επίτευξη
των στόχων για το 2020, πιστεύω ότι - για παράδειγμα στην έρευνα και την καινοτομία - δεν
ανταποκρινόμαστε και δεν είναι δυνατόν με αυτά τα μεγέθη να φθάσουμε στους στόχους που
επιθυμούμε.

Βλέπουμε όμως σιωπή από το Συμβούλιο και σε σχέση με τις μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν
μεταξύ του Βορρά και του Νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω πρόσφατη δήλωση κορυφαίου
στελέχους και αξιωματούχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Προέδρου του Εurogroup, σύμφωνα
με την οποία μεγάλες χώρες της Ένωσης, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, ήξεραν το πρόβλημα
της Ελλάδας – το λέω αυτό επειδή αναφερθήκατε στην Ελλάδα – και παρόλα αυτά δεν έκαναν
κάτι κατά το προηγούμενο διάστημα γιατί είχαν μεγάλη ωφέλεια από αυτήν την κατάσταση.

Αναμένουμε κάποια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που υπάρχουν ανάμεσα
στο Βορρά και το Νότο της Ένωσης;

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Δύο ερωτήσεις, δύο
απαντήσεις. Σχετικά με την πρώτη ερώτηση: φυσικά υπήρξαν και εξακολουθούν να υπάρχουν
αρκετές διαφορές στο λογιστικά πρότυπα. Η εναρμόνιση των προτύπων αυτών βρίσκεται φυσικά
σε εξέλιξη γιατί, εάν στο μέλλον θέλουμε να είμαστε δίκαιοι απέναντι στις οικονομίες και των
27 κρατών μελών, θα πρέπει να ακολουθούμε τις ίδιες μεθόδους υπολογισμού. Κατά συνέπεια,
η εναρμόνιση αυτή είναι συνεχής και σε εξέλιξη.
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Όσον αφορά την ευελιξία του ορίου του 3%, όπως γνωρίζετε, είμαστε ήδη πολύ ευέλικτοι·
είμαστε ευέλικτοι από το 2009, υπήρξαμε ευέλικτοι το 2010 και θα συνεχίσουμε να είμαστε
ευέλικτοι το 2011 και το 2012 ούτως ώστε τα διάφορα κράτη μέλη να μπορέσουν να επανέλθουν
σε υγιείς προϋπολογισμούς, γιατί εάν θέλαμε να εφαρμόσουμε αυστηρά το όριο αυτό του 3%,
χωρίς κανένα απολύτως περιθώριο λάθους, τότε το τρέχον έτος για παράδειγμα, όλοι ουσιαστικά
θα είχαμε αποτύχει να συμμορφωθούμε με αυτό το σχέδιο των δημοσιονομικών περιορισμών,
και κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.

Πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά όργανα συνειδητοποίησαν ότι για να επανέλθουμε σε σταθερούς και
ισορροπημένους προϋπολογισμούς έως το 2013 θα χρειαστεί χρόνος, ιδίως δεδομένης της
ύφεσης και της κατάστασης των κρατών μελών.

Τώρα όσον αφορά την ανισορροπία μεταξύ Βορρά και Νότου. Το κατά πόσον η ανισορροπία
βρίσκεται μεταξύ Βορρά και Νότου ή μεταξύ των κρατών μελών, τα οποία αξιοποίησαν έως έναν
βαθμό την ενίσχυση που τους παρείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση προς ενίσχυση της οικονομίας τους,
του παραγωγικού τους ιστού και της αγοράς εργασίας τους, και των άλλων κρατών μελών που
τα έπραξαν αυτά σε μικρότερο βαθμό, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται εδώ για να
διασφαλίσει αυτήν τη συνεκτικότητα, αυτήν τη συνοχή. Συγκεκριμένα, οι πόροι που διατίθενται
στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τη συνοχή –η πρώτη επικεφαλίδα στον προϋπολογισμό της
Ένωσης– θα πρέπει πράγματι να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των ανισορροπιών αυτών.
Αναφέρατε την ανισορροπία Βορρά-Νότου, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή είναι η μόνη
ανισορροπία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόεδρος.    – Ερώτηση αρ. 9 της κ. Silvia-Adriana Ticau (H-0473/10)

Θέμα: Μέτρα που εξετάζονται από το Συμβούλιο για την διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών

Η νέα οικονομική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δέκα προσεχή χρόνια εκτιμά ότι
η κινητικότητα των εργαζομένων θα αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την μείωση της
ανεργίας. Ο δείκτης της ανεργίας αυξήθηκε ανησυχητικά κατά την διάρκεια της οικονομικής
κρίσης, περνώντας από το 6,8% (τον Μάϊο του 2008) στο 10% (τον Ιούλιο του 2010).Επίσης,
σύμφωνα με σφυγμομέτρηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή και τα αποτελέσματα της οποίας
δημοσιεύθηκαν στις 13 Ιουλίου 2010, 48% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι
να αναζητήσουν εργασία σε άλλη χώρα ή σε άλλη περιφέρεια αντί να παραμείνουν άνεργοι. Εξ
άλλου, 17% σκέπτονται να εργασθούν μελλοντικά στο εξωτερικό. Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι
είναι ανάγκη τα κράτη μέλη να δίδουν προτεραιότητα στους πολίτες των κρατών μελών της
Ένωσης έναντι των εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο μπορεί να αναφέρει ποια συγκεκριμένα μέτρα εξετάζει
προκειμένου να καταργηθούν το συντομότερο τα υφιστάμενα εμπόδια για την ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων από τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά
την 1η Μαΐου 2004;

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι
κύριοι βουλευτές, το Συμβούλιο θα επιθυμούσε προφανώς να επαναλάβει ότι η ελεύθερη
κυκλοφορία των ανθρώπων είναι μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες που διασφαλίζονται από
τη Συνθήκη και τη δευτερεύουσα νομοθεσία που απορρέει από αυτήν, και ότι τούτη περιλαμβάνει
το δικαίωμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζουν και να εργάζονται σε άλλο κράτος
μέλος.

Όσον αφορά τους προσωρινούς περιορισμούς οι οποίοι ορίζονται στις Συνθήκες προσχώρησης,
εξαρτάται από το κάθε κράτος μέλος το οποίο εξακολουθεί να εφαρμόζει περιορισμούς να
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αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας του και να αποφασίσει εάν θα διατηρήσει τους
εναπομείναντες περιορισμούς ή θα τους χαλαρώσει πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου,
η οποία καθορίζεται τον Απρίλιο του 2011 για τις χώρες που προσχώρησαν το 2004 και τον
Δεκέμβριο του 2013 για τις χώρες που προσχώρησαν το 2007. Επιπλέον, το Συμβούλιο έχει
καλέσει τα κράτη μέλη τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζουν περιορισμούς σύμφωνα με τις
μεταβατικές διατάξεις που ορίζονται στις Συνθήκες προσχώρησης να την άρουν κατά τη διάρκεια
της τρίτης φάσης της μεταβατικής περιόδου, εάν δεν μπορεί να διαπιστωθεί ότι η αγορά εργασίας
τους θα υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί σοβαρή ζημία.

Από τον Μάιο του 2009, όταν η Δανία χορήγησε ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας της,
οι μεταβατικές διατάξεις που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη έχουν παραμείνει ίδιες και ενώ
η πλειονότητα των κρατών μελών όντως χορηγεί ελεύθερη πρόσβαση στους εργαζομένους που
προέρχονται από εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν μετά την 1η Μαΐου 2004,
ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να εφαρμόζουν περιορισμούς.

Το Συμβούλιο έχει επισημάνει ότι η οικονομική και δημοσιονομική κρίση δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιείται ως δικαιολογία, από μόνη της ή σε ένα γενικότερο πλαίσιο, για τη συνέχιση της
χρήσης των εν λόγω διατάξεων και έχει καλέσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω
κατάλληλες στρατηγικές και μέσα για τον εντοπισμό και την ανάλυση των εμποδίων για τη
γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα των εργαζομένων, και να συνδράμουν στην εξάλειψη
των υπαρχόντων εμποδίων, σύμφωνα με τη Συνθήκη.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Κύριε υπουργέ, σας ευχαριστούμε για την απάντησή
σας. Θα ήθελα επιπλέον να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συνεχίσει να ζητά από τα
κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια και τις προσωρινές διατάξεις που περιορίζουν την ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων από τα νέα κράτη μέλη, ιδιαίτερα τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.
Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η παροχή ίσων ευκαιριών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας σε
όλους τους εργαζομένους από όλα τα κράτη μέλη συνεπάγεται και την προστασία των
εργαζομένων και στις χώρες προορισμού. Για τον λόγο αυτόν, κύριε υπουργέ, σας καλώ να
ζητήσετε από τα κράτη μέλη να άρουν τα υφιστάμενα εμπόδια.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). -   Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε και πάλι το
λόγο. Κύριε Υπουργέ, από τη μία έχουμε τα προβλήματα σε ό,τι αφορά την κινητικότητα και
από την άλλη έχουμε τις πρωτοβουλίες της Ευρώπης για την ενίσχυση της κινητικότητας των
εργαζομένων, που σε μια τόσο δύσκολη περίοδο είναι δεδομένο ότι αποτελεί μια επιλογή για
πολλούς ευρωπαίους πολίτες, ιδιαίτερα δε τους νέους ανθρώπους.

Καταστρώσαμε το 2007 το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία το
οποίο λήγει το 2010. Αναμένουμε μια αξιολόγηση για το σχέδιο αυτό και μια νέα πρόταση του
Συμβουλίου; Έχουμε επίσης το πρόγραμμα Leonardo da Vinci όσον αφορά την κινητικότητα
των εργαζομένων. Αναμένουμε ενίσχυση αυτού του προγράμματος ή και νέες, σχετικές
πρωτοβουλίες;

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Εν συντομία, ποια μέτρα λαμβάνει το Συμβούλιο όσον αφορά
την κυκλοφορία των εργαζομένων, ή πιο συγκεκριμένα των προσφύγων, που εισέρχονται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκτούν άδειες και μετά μεταβαίνουν σε άλλες χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, και επιπλέον όσον αφορά τις ασφαλιστικές δικλείδες βάσει της Σύμβασης του 1951,
σύμφωνα με τις οποίες οφείλουν να ζητήσουν άσυλο στην πρώτη ασφαλή χώρα;

Αναρωτιέμαι απλώς ποια μέτρα έχει λάβει το Συμβούλιο όσον αφορά το θέμα αυτό.

Olivier Chastel,    ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου. – (FR) Πρώτον, θα ήθελα να τονίσω
ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί πραγματική προτεραιότητα του
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Συμβουλίου. Πιστεύω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πληροφορήσουμε τα κράτη μέλη τα
οποία διατηρούν ορισμένους περιορισμούς ώστε να αναλύσουν διεξοδικά την μεταβατική αυτή
περίοδο, κατά την οποία διατηρούν ορισμένους περιορισμούς, και να εξετάσουν πώς θα
μπορέσουν να άρουν τους εν λόγω περιορισμούς.

Επιπλέον, για να απαντήσω σε μία από τις ερωτήσεις, θα ήθελα να προσθέσω ότι, ενώ είναι αλήθεια
ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα του Συμβουλίου, αποτελεί
κυρίως προτεραιότητα της Προεδρίας. Στο δεκαοκτάμηνο πρόγραμμα εργασίας των τριών
προεδριών του Συμβουλίου –Ισπανία, Βέλγιο και Ουγγαρία– θα ανακαλύψετε ότι οι τρεις αυτές
χώρες θα εργαστούν, και εργάζονται ήδη, για την επανεξέταση της ενιαίας αγοράς η οποία
βρίσκεται σε εξέλιξη, ενθαρρύνοντας την εφαρμογή των τεσσάρων ελευθεριών, δεδομένου ότι
η αξιοποίηση όλου του δυναμικού της ενιαίας αγοράς είναι απαραίτητη για την επιστροφή στην
ανάπτυξη.

Το πρόγραμμά μας αναφέρει συγκεκριμένα τη δυνατότητα επανεξέτασης των μεταβατικών
περιόδων, οι οποίες περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από τα νέα κράτη
μέλη. Θα πρέπει να θεωρούμε ότι οι μεταβατικές αυτές περίοδοι δεν είναι συμβατές με την
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων; Δεν είναι η θέση μου να το κρίνω, διότι οι μεταβατικοί
περιορισμοί ορίζονται στις Συνθήκες προσχώρησης και παρόμοιοι περιορισμοί έχουν εφαρμοστεί
σε όλες τις προσχωρήσεις.

Είναι αλήθεια ότι, πέραν των κινήτρων τα οποία μπορούμε να προσφέρουμε, είναι ευθύνη του
κάθε κράτους μέλους που εφαρμόζει τους περιορισμούς αυτούς να αναλύσει τις επιπτώσεις στη
δική του αγορά εργασίας και να αποφασίσει εάν θα διατηρήσει ή θα άρει τους περιορισμούς
αυτούς πριν από το τέλος των μεταβατικών περιόδων, οι οποίες, όπως θυμάστε, λήγουν τον
Απρίλιο του 2011 για τις προσχωρήσεις του 2004 και τον Δεκέμβριο του 2013 για τις
προσχωρήσεις του 2007.

Πρόεδρος.   – Οι ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν λόγω έλλειψης χρόνου θα απαντηθούν
γραπτώς (βλ. Παράρτημα).

Η Ώρα των Ερωτήσεων έληξε.

13. Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.05 και επαναλαμβάνεται στις 21.00)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ΡΟΔΗΣ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

14. Βοήθεια προς το Πακιστάν και ενδεχόμενη εμπλοκή του ευρωπαϊκού βιομηχανικού
τομέα (συζήτηση)

Πρόεδρος. -   Το επόμενο σημείο είναι η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη βοήθεια προς το
Πακιστάν και ενδεχόμενη εμπλοκή του ευρωπαϊκού βιομηχανικού τομέα.

Karel De Gucht,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές του
Κοινοβουλίου, η Ευρώπη ανησυχεί έντονα για τις καταστροφικές επιπτώσεις των πλημμυρών
στο Πακιστάν, οι οποίες κατέστρεψαν μέσα επιβίωσης και κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κλίμακα της καταστροφής δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του Πακιστάν. Το κόστος των
ανθρωπιστικών αναγκών, για την ήδη εύθραυστη οικονομία της χώρας, είναι τεράστιο. Η
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σοβαρότητα της κρίσης αυτής απαιτεί άμεση και ουσιαστική απάντηση, λαμβάνοντας επίσης
υπόψη τη στρατηγική σημασία που έχει για την ανάπτυξη του Πακιστάν η ασφάλεια και η
σταθερότητα στην περιοχή.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 16 Σεπτεμβρίου ζήτησε μια ολοκληρωμένη δέσμη
βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων που θα συμβάλει στη στήριξη
της ανάκαμψης και της μελλοντικής ανάπτυξης του Πακιστάν. Η αρχική αντίδραση της ΕΕ στις
πλημμύρες ήταν άμεση και γενναιόδωρη. Η κοινή συμβολή μας, των κρατών μελών και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας, σε χρήμα και σε είδος,
ανέρχεται επί του παρόντος σε περισσότερα από 320 εκατ. ευρώ. Αυτό το ποσό από μόνο του
αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% της παγκόσμιας αρχικής έκκλησης των Ηνωμένων Εθνών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι, εκτός από την άμεση και σημαντική ανθρωπιστική
και αναπτυξιακή βοήθεια, η λήψη φιλόδοξων μέτρων για το εμπόριο είναι ουσιώδους σημασίας
για την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, το εμπόριο αποτελεί μέρος της
μακροπρόθεσμης αντιμετώπισης της συνεχιζόμενης κρίσης. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή
εξέδωσε στις 7 Οκτωβρίου πρόταση για τη μονομερή αναστολή των εισαγωγικών δασμών επί
αρκετών σημαντικών εξαγωγικών ειδών του Πακιστάν. Η συγκεκριμένη πρόταση υποβάλλεται
τώρα στα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή προτείνει να απελευθερωθούν 75 δασμολογικές κλάσεις σε εισαγωγές από το
Πακιστάν, που αντιστοιχούν στο 27% των σημερινών εισαγωγών της ΕΕ από το Πακιστάν και η
αξία τους ανέρχεται σχεδόν σε 900 εκατ. ευρώ. Αυτό θα αυξήσει τις εισαγωγές της ΕΕ από το
Πακιστάν κατά 100 εκατ. ευρώ περίπου.

Ο στόχος αυτού του μέτρου είναι η στήριξη των προσπαθειών ανασυγκρότησης του Πακιστάν
σε μεσοπρόθεσμη βάση. Κατά συνέπεια, οι ειδικές παραχωρήσεις θα είναι περιορισμένες χρονικά
– η Επιτροπή προτείνει τα τρία έτη. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της βιομηχανικής βάσης και
το εξαγωγικό «καλάθι» του Πακιστάν, όπου η κλωστοϋφαντουργία αντιστοιχεί σε πάνω από το
60%, ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων που προτείνουμε να απελευθερωθούν είναι
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Περιλαμβάνονται επίσης άλλα βιομηχανικά προϊόντα όπως η
αιθανόλη.

Εάν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να δράσουν γρήγορα επ’°αυτού, ελπίζουμε το
μέτρο να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2011. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με άλλα μέλη
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για να λάβουμε την απαιτούμενη άδεια –απαλλαγή από
τον ΠΟΕ– η οποία πρέπει να χορηγηθεί προτού τεθεί σε ισχύ το μέτρο.

Οι εμπορικές παραχωρήσεις πρέπει να είναι οικονομικά επωφελείς για το Πακιστάν, αλλά,
ταυτόχρονα, πρέπει να λάβουν υπόψη τις ευαισθησίες των βιομηχανιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ως εκ τούτου, κατά την εκπόνηση αυτής της πρότασης, προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη τις
ευαισθησίες των βιομηχανιών στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την κλωστοϋφαντουργία. Η ανάλυσή
μας έδειξε ότι οι επιπτώσεις στην παραγωγή της ΕΕ θα είναι πιθανώς περιορισμένες.

Η ενδεχόμενη αύξηση των εισαγωγών της ΕΕ από το Πακιστάν (100 εκατ. ευρώ) αντιστοιχεί σε
λιγότερο από το 0,5% της αξίας της παραγωγής της ΕΕ στα απελευθερωμένα προϊόντα, η οποία
στην πραγματικότητα ανέρχεται σε 24 δισ. ευρώ. Η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην προσπάθεια να καρποφορήσει αυτή η πρόταση είναι απαραίτητη προκειμένου να
παρουσιαστεί μια πλήρης εικόνα της αλληλεγγύης της ΕΕ σε εποχές πρωτοφανών αναγκών.

Το εμπόριο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη οικονομική λύση για
το Πακιστάν. Έχουμε αυστηρό χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου πρέπει να εργαστούμε.
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Μπορείτε να βασίζεστε σε εμένα και τους συνεργάτες μου για να σας εξηγήσουμε την προσέγγισή
μας και να διασκεδάσουμε τυχόν επίμονες ανησυχίες σας.

Nuno Melo,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, οφείλω να δηλώσω ότι
κατανοώ πλήρως τι ζουν οι πολίτες του Πακιστάν, αλλά θα ήθελα επίσης να δηλώσω ότι αυτή
η απόφαση είναι τραγική για την Ευρώπη και ιδίως για ορισμένες χώρες που αντιμετωπίζουν ήδη
σοβαρές δυσκολίες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ελλάδα.

Για παράδειγμα, οι τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης αντιπροσωπεύουν το 11%
των συνολικών εξαγωγών της Πορτογαλίας και το 22% της μεταποιητικής βιομηχανίας· ακόμη
και το 80% της παραγωγής ορισμένων προϊόντων γίνεται στην Πορτογαλία. Ίσως, λοιπόν, αυτό
το 80% κατανεμημένο στα 27 κράτη μέλη να έχει μικρή σημασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
αλλά συνεπάγεται ένα τεράστιο ποσό για την Πορτογαλία.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να απαιτεί τη λήψη εξαιρετικά επιζήμιων –αν και κατανοητών– μέτρων για
τον έλεγχο των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών και την καταπολέμηση του ελλείμματος και,
ταυτόχρονα, να λαμβάνει αποφάσεις που πλήττουν τους παραγωγικούς πυρήνες και τις ικανότητες
για πλούτο και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ίδιες ακριβώς χώρες.

Οφείλω να δηλώσω επίσης ότι αυτή η απόφαση αποτελεί μια ακατανόητη επίθεση στους συνήθεις
κανόνες της αγοράς. Δεν υποστηρίζω καμία μορφή προστατευτισμού της αγοράς, αλλά απαιτώ
την αυστηρή υπεράσπιση των ορθών κανόνων της: των κανόνων που διέπουν μια αγορά υγιή και
δίκαιη.

Ας γίνει αντιληπτό ότι αυτή η απόφαση θα καταστήσει δυνατό προϊόντα που παράγονται στο
Πακιστάν να διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά, και μάλιστα με χαμηλότερο κόστος παραγωγής
από αυτό που μπορούν να επιτρέψουν οι δικές μας εταιρείες, απλώς και μόνο επειδή δεν
απαιτούνται οι ίδιες προϋποθέσεις κατά την παραγωγή των προϊόντων από το Πακιστάν· ζητώ
ταπεινά συγγνώμη, αλλά εγώ αυτό το αποκαλώ αθέμιτο ανταγωνισμό. Πρόκειται για αθέμιτο
ανταγωνισμό επειδή οι πακιστανικές εταιρείες δεν επιβαρύνονται με κοινωνικό κόστος όσον
αφορά τους εργαζομένους τους, δεν επιβαρύνονται με περιβαλλοντικό κόστος, δεν ενδιαφέρονται
ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας που συνεχίζεται εκεί, και δεν έχουν
ισοδύναμους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση πρώτων υλικών για λόγους δημόσιας υγείας.

Θα ήθελα μάλιστα να θέσω το ερώτημα: πώς είναι δυνατή η λήψη αυτής της ριζοσπαστικής
απόφασης χωρίς να κατατεθεί πρώτα μια έκθεση η οποία θα περιέχει ακριβείς λεπτομέρειες
σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της εν λόγω απόφασης στα διάφορα κράτη μέλη;

Εντούτοις, θα τολμήσω να αναφέρω ορισμένες συνέπειες τώρα, και οι συνέπειες αυτές είναι το
κλείσιμο και η κατάρρευση εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στην Πορτογαλία, καθώς
και ο αυξημένος αριθμός ανέργων. Είναι καλό να το κατανοήσετε πλήρως αυτό, γιατί θα έρθει
η στιγμή που κάποιος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη γι’°αυτό.

Αν, στο τέλος, μπορέσουμε να διαπιστώσουμε –όπως σίγουρα θα κάνουν ορισμένοι– ότι η
πρόταση αυτή είναι αναπόφευκτη, τουλάχιστον δείξτε λίγη προνοητικότητα για ορισμένα
πράγματα που δεν έχουν εξεταστεί ακόμη. Για παράδειγμα, η θέσπιση δασμολογικής ποσόστωσης
που προβλέπεται για την αιθανόλη, αλλά όχι για την κλωστοϋφαντουργία. Η απαλλαγή πρέπει
διαρκέσει το μέγιστο ένα έτος, επειδή η ενίσχυση έχει προσωρινό χαρακτήρα. Πιστέψτε με· καμία
ευρωπαϊκή εταιρεία δεν θα επιβιώσει τρία έτη σε απευθείας ανταγωνισμό με πακιστανικές εταιρείες.

Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώνω τώρα την παρέμβασή μου: τέλος, είναι αναγκαία μια διάταξη
σχετικά με τις πρώτες ύλες, ώστε το Πακιστάν να μην εμποδίζει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών
εταιρειών σε τέτοιες ύλες για να ωφελείται από αυτήν την παραγωγή το ίδιο.
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David Martin,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, κατανοώ όσα λέει ο
κ. Melo, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω. Επικροτώ την πρόταση της Επιτροπής να αναστείλει
τους εισαγωγικούς δασμούς επί βασικών εισαγωγών ειδών από το Πακιστάν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Πρώτον, η κοινή μας θέση είναι ότι το Πακιστάν, η ιστορία του οποίου είναι γεμάτη δυσκολίες
από τότε που γεννήθηκε ως έθνος, διέρχεται τη χειρότερη δυνατή περίοδό του. Βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή του πολέμου κατά της τρομοκρατίας, το κόστος του οποίου υπολογίζεται ότι
ανέρχεται έως σήμερα σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά το θέμα
των πλημμυρών, οι συνδυασμένες επιπτώσεις των οποίων είναι χειρότερες από το ασιατικό
τσουνάμι του 2004 και τις πλημμύρες στην Αϊτή νωρίτερα φέτος. Πρόκειται για ένα σημαντικό
πλήγμα για οποιαδήποτε χώρα.

Αυτό που επικροτώ στην πρόταση της Επιτροπής είναι ότι δίνουμε στο Πακιστάν την ευκαιρία
να ξεπεράσει ορισμένες από τις δυσκολίες του μέσω του εμπορίου. Πρόκειται για μια έξυπνη
πρόταση. Αρχικά, όπως ανέφερε ο Επίτροπος, οι 75 δασμολογικές κλάσεις που θα συμβάλλουν
στην τόνωση του εμπορίου του Πακιστάν κατά 100 εκατομμύρια ετησίως, όπως υπολογίζεται,
ζημιώνουν ελάχιστα τις επενδύσεις της ΕΕ. Δεν πρόκειται να βλάψουν σοβαρά καμία βιομηχανία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κάτι που είναι εξίσου σημαντικό –στην πραγματικότητα, πιθανότατα
να είναι ακόμη σημαντικότερο–, δεν πρόκειται να βλάψουν τις αναπτυσσόμενες χώρες που
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το Πακιστάν, επειδή καμία από τις δασμολογικές κλάσεις δεν
θίγει προϊόντα που συγκαταλέγονται στον κατάλογο διάβρωσης των προτιμησιακών συμφωνιών
της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα (DDA). Αυτό είναι πολύ θετικό.

Το δεύτερο λογικό χαρακτηριστικό στην πρόταση της Επιτροπής είναι ότι είναι περιορισμένης
χρονικής διάρκειας και δεν επιχειρεί μονομερώς να αλλάξει το ψήφισμα σχετικά με το σύστημα
γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ). Το επικροτώ αυτό επειδή δίνει ακόμη ένα κίνητρο στο Πακιστάν
προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τα πρότυπα κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων από
τώρα έως το 2014, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις για το ΣΓΠ+ το 2014. Επομένως, παρέχεται
η έκτακτη βοήθεια που χρειαζόμαστε τώρα, αλλά, ταυτόχρονα, δεν παρέχεται λευκή επιταγή
στην κυβέρνηση του Πακιστάν. Η πρόταση λέει «έχετε καθήκον να βάλετε σε τάξη τη χώρα σας
αν θέλετε να συνεχίσετε να πληροίτε τις προϋποθέσεις για αυτά τα οφέλη».

Πρόκειται για μια πραγματική δοκιμή της γενναιοδωρίας της Ευρώπης και ευελπιστώ ότι εμείς,
στο Κοινοβούλιο, θα είμαστε προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε σε αυτήν.

Niccolò Rinaldi,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε,
κυρίες και κύριοι, η σημερινή συζήτησή μας σηματοδοτεί ένα σταυροδρόμι μεταξύ δύο
σημαντικών αρχών. Από τη μια πλευρά, υπάρχει το καθήκον της αλληλεγγύης προς μια χώρα
που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, γονατίζοντας την κοινωνία της, η οποία αντιμετωπίζει
ήδη διαρθρωτικά προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η ανάγκη για μια ισορροπημένη
εμπορική πολιτική. Με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναστολή δασμών για
το Πακιστάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ορθώς αποφεύγει μια πολιτική απλής ανθρωπιστικής βοήθειας,
δίνοντας στο Πακιστάν τη δυνατότητα να ενισχύσει την οικονομία του και, κατά συνέπεια, την
κοινωνία του.

Το γεγονός ότι και οι 74 δασμολογικές κλάσεις σχετίζονται με τον τομέα της
κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης είναι σχεδόν αναπόφευκτο για μια χώρα που μπορεί να
εξάγει μόνο προϊόντα του συγκεκριμένου τομέα. Εμείς οι φιλελεύθεροι δημοκράτες ασφαλώς
προτιμούμε την προσφυγή σε ένα μέτρο αυτού του είδους αντί της συμφωνίας για την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας που δεν μπορεί να δώσει πραγματική ώθηση στη χώρα. Ωστόσο, όπως
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επανέλαβε πριν από λίγο ο κ. Melo, δεν πρέπει να είμαστε αφελείς και ζητούμε από την Επιτροπή
–πρωτίστως– να μην υποπέσει στο λάθος της αφέλειας.

Ο Επίτροπος γνωρίζει πολύ καλά την κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει μερικές
περιοχές που βασίζονται στην κλωστοϋφαντουργία, όπως το Prato. Το Prato είναι μια ειδική
περίπτωση: η κατάσταση εκεί έχει ξεφύγει από τον έλεγχο των εθνικών αρχών και είναι ευρέως
διαδεδομένη η παρανομία, η οποία ενισχύεται επίσης από την κρίση στον ευρωπαϊκό κλάδο της
κλωστοϋφαντουργίας.

Επειδή πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να πληρώνει μόνο ο τομέας της ευρωπαϊκής
κλωστοϋφαντουργίας τη θεμιτή ανθρωπιστική αλληλεγγύη μας προς το Πακιστάν, ζητούμε τρία
πράγματα: 1) να θεσπιστούν κανονιστικά μέσα για να αποφευχθεί κάθε πιθανό τρίγωνο με άλλες
χώρες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τους δασμούς από τους οποίους επωφελείται
το Πακιστάν· 2) να μην επιδεινωθεί η κρίση στον ευρωπαϊκό τομέα της κλωστοϋφαντουργίας,
με την εφαρμογή μέτρων που θα μπορούσαν να τον στηρίξουν, όπως η μείωση του κόστους της
ηλεκτρικής ενέργειας· και 3) να αποφευχθεί να δημιουργηθεί προηγούμενο για άλλες χώρες που
πλήττονται από ανάλογες φυσικές καταστροφές. Εάν εργαστούμε κατ’°αυτόν τον τρόπο, νομίζω
ότι η βοήθεια για το Πακιστάν θα είναι μοιρασμένη και βιώσιμη, μεταξύ άλλων και σε
μακροπρόθεσμη βάση, και αυτό ακριβώς χρειάζεται αυτή η χώρα.

Jacek Włosowicz,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Συναντηθήκαμε απόψε για να
συζητήσουμε την πρόταση της Επιτροπής να βοηθήσει το Πακιστάν μετά τις πλημμύρες. Πρέπει
να έχουμε κατά νου ότι σχεδόν 14 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν από τις πλημμύρες στο
Πακιστάν, οι οποίες ήταν πραγματικά βιβλικών διαστάσεων. Προκάλεσαν αφάνταστες ζημιές
στο ίδιο το Πακιστάν, ενώ τα αποτελέσματα θα γίνουν αισθητά σύντομα σε ολόκληρο τον κόσμο.
Για ποιον λόγο; Το βαμβάκι, το οποίο λέγεται και «λευκός χρυσός», με το Πακιστάν να αποτελεί
μία από τις κύριες χώρες παραγωγής του, παράχθηκε ελάχιστα φέτος και, επιπλέον, οι καλλιέργειές
του έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό στη χώρα. Κατασκευαστές ενδυμάτων και κορυφαίες
επώνυμες επιχειρήσεις προβλέπουν ήδη αύξηση της τιμής των προϊόντων από βαμβάκι. Το
βαμβάκι είναι μια πρώτη ύλη που συναντούμε παντού και η οποία χρησιμοποιείται για την
κατασκευή ενδυμάτων, τραπεζογραμματίων, φίλτρων καφέ, αντίσκηνων και διχτυών αλιείας,
καθώς και σε βιβλιοδεσίες και σε πολλά άλλα προϊόντα καθημερινής χρήσης. Χρησιμοποιείται
για πάρα πολλούς σκοπούς. Διανύουμε περίοδο κρίσης και προβλέπεται αύξηση της τιμής των
ειδών καθημερινής ανάγκης Αυτό καθιστά το μέγεθος του προβλήματος τεράστιο.

Miguel Portas,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Από τη μια πλευρά, έχουμε
ευρωπαίους εισαγωγείς με μεγάλο όγκο εμπορικών συναλλαγών, οι οποίοι θα αποκομίσουν
κέρδη από την εισαγωγή πακιστανικών προϊόντων στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, έχουμε
έναν μικρό αριθμό μεγάλων πακιστανικών εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας, τα οποία, στην
πραγματικότητα, βρίσκονται εκτός των περιοχών που επλήγησαν από την καταστροφή, και τα
οποία θα αποκομίσουν τεράστια κέρδη από την πρόταση της Επιτροπής.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι νικητές δεν είναι οι άρρωστοι, δεν είναι οι εκτοπισθέντες, δεν
είναι τα παιδιά, δεν είναι οι ηλικιωμένοι των οποίων τα σπίτια καταστράφηκαν: οι νικητές είναι
πλούσιοι επιχειρηματίες. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι η εκμετάλλευση της καταστροφής: τα
ακραία κλιματικά φαινόμενα εξυπηρετούν τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρήσεων.

Αυτό είναι που καθιστά απολύτως απαράδεκτη την πρόταση που υποβάλει η Επιτροπή. Καλά
θα κάνουν να υπαναχωρήσουν.

William (The Earl of) Dartmouth,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (EN) Κυρία Πρόεδρε,
κατά το παρελθόν, έχω ασκήσει συχνά δριμεία κριτική κατά του βρετανού πρωθυπουργού
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Cameron. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Cameron είχε απόλυτο δίκιο όταν ζήτησε να χορηγηθούν
στο Πακιστάν εμπορικές προτιμήσεις. Βεβαίως, χρησιμοποιώ τη λέξη «ζήτησε» με κάποια προσοχή.
Αυτό ακριβώς που όφειλε να κάνει ο βρετανός πρωθυπουργός ήταν να «ζητήσει».

Μετά την προσχώρησή του στην ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του
κόσμου, δεν διαθέτει την αυτονομία να καθορίζει την εμπορική πολιτική του ακόμη και με μια
χώρα της Κοινοπολιτείας. Εντούτοις, είναι προς το εθνικό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου
να χορηγηθούν τώρα στο Πακιστάν εμπορικές προτιμήσεις. Σπανίως συμφωνώ με τον David
Martin, αλλά συμφωνώ σε αυτό. Το Πακιστάν δεν είναι μόνο μια αναπτυσσόμενη χώρα με 170
εκατομμύρια κατοίκους και με σύνορα στρατηγικής σημασίας με το Αφγανιστάν· είναι επίσης
μια χώρα που διαθέτει τριάντα περίπου πυρηνικές κεφαλές.

Οι συνέπειες από τυχόν κατάρρευση του Πακιστάν θα ήταν καταστροφικές για την ασφάλεια
ολόκληρου του ανεπτυγμένου κόσμου. Οι εμπορικές προτιμήσεις προς το Πακιστάν αυτήν τη
στιγμή ενδεχομένως να συμβάλουν να αποτραπεί αυτό.

Daniel Caspary (PPE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να
θυμηθούμε, για ακόμη μια φορά, πόσο τραγική ήταν η κατάσταση στο Πακιστάν πριν από δύο
εβδομάδες, μια κατάσταση που εξακολουθεί να υφίσταται σε πολλά μέρη. Ολόκληρες περιοχές
έχουν πλημμυρίσει, περιοχές που είναι μεγαλύτερες από πολλά κράτη μέλη μας. Δεκάδες, στην
πραγματικότητα εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη. Οι υποδομές
καταστράφηκαν: δρόμοι, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία,
επιχειρήσεις. Τα μέσα διαβίωσης πολλών ανθρώπων καταστράφηκαν. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε
καν να φανταστούμε πώς είναι μια τέτοια κατάσταση. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να
βοηθήσουμε. Το πρόβλημα, όμως, συνοψίζεται στην έκφραση «πλύνε με, αλλά μην με βρέξεις»,
όπως θα λέγαμε στα γερμανικά. Τι εννοώ με αυτό; Λοιπόν, οι άμεσες ενισχύσεις κοστίζουν
χρήματα, τα οποία, βεβαίως, πρέπει να αφαιρεθούν από αλλού στον προϋπολογισμό μας. Η
Επιτροπή προτείνει τώρα έμμεσες ενισχύσεις –διευκόλυνση του εμπορίου– και εκεί, φυσικά,
εκφράζονται επίσης ανησυχίες από όσους ενδέχεται να επηρεαστούν. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο συζητούμε, δικαίως, αυτό το θέμα σήμερα.

Η Επιτροπή δεν πρότεινε τη χρήση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Αυτό είναι
θετικό, πιστεύω. Κατά βάση, θεωρώ ότι η τρέχουσα λύση, να γίνει αυτό μέσω του ΠΟΕ,
ακολουθώντας αυτήν την πορεία και προσπαθώντας πραγματικά να βοηθήσουμε τους ανθρώπους
να βοηθήσουν τον εαυτό τους, είναι συνετή. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλά αναπάντητα ερωτήματα·
για παράδειγμα, ποιες θα είναι πραγματικά οι επιπτώσεις στις βιομηχανίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης; Διαβάζοντας το έγγραφο της Επιτροπής, την πρόταση κανονισμού, βλέπω ότι στην
αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ευθύς εξαρχής ότι η υπόθεση εργασίας είναι ότι οι καθαρές
εισαγωγές της ΕΕ θα αυξηθούν κατά 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι αυτό πραγματικά
μια σημαντική, ανθεκτική στον χρόνο βοήθεια προς το Πακιστάν; Θα βοηθήσει πραγματικά να
μετακινήσουμε τα μεγάλα ποσά για τα οποία συζητούμε εδώ; Από την άλλη πλευρά, η πρόταση
συνεπάγεται απώλειες δασμολογικών εσόδων ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ από τον
προϋπολογισμό μας. Συνυπολογίζεται και αυτό το ποσοστό; Έχει νόημα να χάσουμε
80 εκατομμύρια ευρώ από τελωνειακά έσοδα, προκειμένου να αυξήσουμε κατά
100 εκατομμύρια ευρώ τις εισαγωγές; Είναι σωστά αυτά τα αριθμητικά στοιχεία; Θα ήθελα
πραγματικά άμεση πληροφόρηση από την Επιτροπή σχετικά με το όλο θέμα.

Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι πρέπει να βοηθήσουμε το Πακιστάν. Είμαι επίσης πρόθυμος να
εξηγήσω στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους πολίτες της εκλογικής μου
περιφέρειας, ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση και ότι η βοήθεια προς άλλους πρέπει πάντα να
πληρωθεί από κάποιον. Ωστόσο, είμαι βαθύτατα πεπεισμένος, κύριε Επίτροπε, ότι θα πρέπει να
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αξιοποιήσετε την ευκαιρία απόψε και κατά τις προσεχείς ημέρες και εβδομάδες για να πείσετε
πραγματικά τους 736 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι τα μέτρα που προτείνετε
είναι αυτά που πρέπει να ληφθούν, ότι είναι εύλογα. Πρέπει επίσης να αξιοποιήσετε την ευκαιρία,
πάνω από όλα, για να επισημάνετε τρόπους με τους οποίους οι εργαζόμενοι των εταιρειών που
ενδέχεται να πληγούν σε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ισπανία, καθώς και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, θα μπορέσουν επίσης να βρουν διεξόδους και προοπτικές για τους
ίδιους. Πιστεύω ότι αυτά είναι πραγματικά τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελεστούν ώστε η
πρότασή σας να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο Σώμα σε περίοδο λίγων εβδομάδων ή μηνών.
Πιστεύω ότι περιμένει πολλή δουλειά όλους όσοι συμμετέχουν στην προσπάθεια να πείσουν
τους πολίτες και να παράσχουν πληροφορίες.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι πρέπει να
λάβουμε υπόψη την κρίση που αντιμετωπίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση και
τα κράτη μέλη της. Με μια κρίση που πλήττει την εργασία, την απασχόληση και την ανάπτυξη,
διερωτώμαι για τη λογική που διέπει ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά, πάνω απ’°όλα, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις. Η πρόταση της Επιτροπής που συζητείται
σήμερα θα πλήξει σοβαρά ορισμένους βιομηχανικούς τομείς, κυρίως την κλωστοϋφαντουργία
και, σε μια κατάσταση όπως η σημερινή, πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσον αυτό είναι λογικό.

Ορισμένοι φοβούνται ότι αυτές οι αποφάσεις οφείλονται στην επιθυμία της Ευρώπης να αναλάβει
ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Στην πραγματικότητα, γνωρίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει και
ότι η προσπάθεια να μειωθεί η πίεση, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης της τρομοκρατίας, στο
πλαίσιο ορισμένων πολιτικών ή θεσμικών συστημάτων ή σε σχέση με αυτά, έχει ακόμη μικρότερη
σχέση με αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ούτε καν οι πρόσφατες πλημμύρες έχουν σχέση με τη
συγκεκριμένη πρόταση, διότι η κύρια συγκέντρωση της πακιστανικής κλωστοϋφαντουργικής
βιομηχανίας δεν εντοπίζεται στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή.

Ο πραγματικός λόγος είναι ότι για μια ακόμη φορά ο στόχος είναι να ζημιωθεί ένας τομέας υπέρ
της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας και να ευνοηθεί η μεγάλης κλίμακας λιανική
πώληση, και όχι τα συμφέροντα της μεταποιητικής βιομηχανίας που βρίσκεται σε ορισμένες
ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι βαθύτατα εσφαλμένο όσον αφορά την ανάπτυξη, την εργασία και
την απασχόληση εν μέσω μιας σοβαρής οικονομικής κρίσης και της ανάγκης για πραγματική
ανάπτυξη της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές, αναφορικά με τις εξαγωγές της και την ικανότητά της
για καινοτομία και ποιότητα.

Sajjad Karim (ECR).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Επίτροπο
και τους συναδέλφους κ. Martin και κ. Caspary για τις πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις τους. Μετά
τις πλημμύρες, ταξίδεψα στο Πακιστάν για να διαπιστώσω ιδίοις όμμασι την έκταση της
καταστροφής. Η καταστροφή που προκλήθηκε από τις πλημμύρες είναι η μεγαλύτερη φυσική
καταστροφή στην ιστορία του Πακιστάν. Ξεπερνά σίγουρα οτιδήποτε θα μπορούσα να φανταστώ
ή περίμενα να δω.

Βέβαια, όταν συναντήθηκα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν στις 22 Σεπτεμβρίου, ήταν
ευγνώμων για τη μέχρι τότε ανταπόκριση της ΕΕ και πίστευε ότι ήταν μια πολύ θαρραλέα
ανταπόκριση· θαρραλέα με τον τρόπο που περιέγραψε ο Επίτροπος De Gucht. Πρέπει να είμαστε
απολύτως βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε με τον κατάλληλο τρόπο. Η Επιτροπή
υπέβαλε τώρα νομοθετική πρόταση να μηδενιστούν οι δασμοί σε 75 δασμολογικές κλάσεις που
καλύπτουν το 27% των εξαγωγών του Πακιστάν προς την ΕΕ, κάτι που θα αυξήσει τις εξαγωγές
του Πακιστάν κατά 100 περίπου εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό είναι τώρα μια πραγματική
δοκιμή της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα μεταφράσουμε σε δράση την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε
από τους ηγέτες της ΕΕ, η οποία θα κάνει την πραγματική διαφορά και θα δώσει στην πακιστανική
οικονομία μια σανίδα σωτηρίας αυτήν την ώρα ανάγκης. Σε τελική ανάλυση, εμείς είμαστε ο
μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος τους. Ακούω τις ανησυχίες των συναδέλφων στο Σώμα και είναι
σωστό να είμαστε δίκαιοι στην ανταπόκρισή μας· δίκαιοι, αλλά και φιλόδοξοι. Η εμπορική
παραχώρηση που θα παρασχεθεί στο Πακιστάν πρέπει να αποτελέσει μια αξιόπιστη προσπάθεια
της ΕΕ και να επιφέρει ουσιαστικά οικονομικά οφέλη για το Πακιστάν, λαμβάνοντας παράλληλα
υπόψη τις ευαισθησίες των δικών μας βιομηχανιών, καθώς και των άλλων μελών του ΠΟΕ –
συγκεκριμένα αυτές των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.

Πιστεύω ότι μέσω της πρότασης αυτής είμαστε φιλόδοξοι, είμαστε θαρραλέοι, αλλά, πάνω από
όλα, είμαστε δίκαιοι για εμάς τους ίδιους, καθώς και για τον λαό του Πακιστάν.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, είναι σαφές ότι τα 20 εκατομμύρια άνθρωποι
που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στο Πακιστάν χρειάζονται άμεση
και ουσιαστική βοήθεια, ιδίως τα 100.000 παιδιά που έμειναν άστεγα από τις πλημμύρες και
κινδυνεύουν να πεθάνουν απλώς και μόνον λόγω της έλλειψης τροφής.

Οι εκατομμύρια μικροκαλλιεργητές και ακτήμονες αγρότες είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την
παραγωγή τροφίμων σε προσιτές τιμές, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στο έλεος της τάξης των
γαιοκτημόνων. Η δωρεάν διανομή σπόρων, λιπασμάτων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον
και άλλων αγαθών θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ταχεία αποκατάσταση του
εφοδιασμού τροφίμων, αλλά το βασικό στοιχείο για την επάρκεια τροφίμων είναι η κατάργηση
της γαιοκτημοσύνης και η διανομή γης στους ακτήμονες.

Ήδη πριν από 140 χρόνια οι ιρλανδοί αγρότες αγωνίστηκαν σκληρά για να δώσουν τέλος στη
γαιοκτημοσύνη, οπότε αυτός ο αγώνας εδώ είναι πολύ αργοπορημένος. Οι δασμολογικές μειώσεις
πρέπει να ωφελήσουν τους εργαζόμενους και τους φτωχούς και όχι τους γαιοκτήμονες, τους
διεφθαρμένους κρατικούς υπαλλήλους ή τους βιομηχάνους. Οι μικροκαλλιεργητές στο Πακιστάν
πρέπει να είναι αυτοί που θα επωφεληθούν από δίκαιες τιμές για τα γεωργικά προϊόντα τους
στην παγκόσμια αγορά, και όχι οι ανάλγητοι κερδοσκόποι στις αγορές εμπορευμάτων.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όλοι
ανησυχούμε για τις πλημμύρες που κατέστρεψαν το Πακιστάν και για τις σοβαρές επιπτώσεις
στην οικονομία, αλλά ανησυχούμε και για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έστω και αν
προέκυψε κατόπιν πρωτοβουλίας των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων.

Ο κανονισμός που προτείνει η Επιτροπή επικεντρώνεται, πάνω απ’°όλα, στην αναστολή των
δασμών στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και δερμάτινων ειδών – που
αντιπροσωπεύουν το 60% των πακιστανικών εξαγωγών με κύκλο εργασιών σχεδόν 200 εκατ.
ευρώ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και 510 εκατ. ευρώ για τη βιομηχανία δερμάτινων
ειδών, τα οποία αμφότερα χαρακτηρίζονται από παραγωγή που εντοπίζεται σε γειτονικές περιοχές
που δεν έχουν πληγεί σαφώς από τις πλημμύρες.

Μας φάνηκε ότι οι πολιτικές ενδείξεις κατευθύνθηκαν αντιθέτως στην επιλογή μιας πολιτικής
ενισχύσεων που δεν βλάπτει διαρθρωτικούς τομείς για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η αναστολή
των δασμών θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στους ευρωπαϊκούς κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας
και των δερμάτινων ειδών, με ενδεχόμενη απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας κατά την
προγραμματισμένη τριετή εφαρμογή του κανονισμού. Τα μέτρα αυτά θα ενσωματωθούν και θα
επιδεινωθούν από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, το οποίο το 2013 θα επεκταθεί και
στο Πακιστάν.
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Κύριε Επίτροπε, όλοι γνωρίζουμε ότι τα έκτακτα και μονομερή μέτρα υιοθετούνται διότι
επιθυμούμε να βοηθήσουμε μια μεγάλη, φτωχή χώρα η οποία έχει προβλήματα που οφείλονται
στην καταστροφή που την έπληξε και επιδεινώνονται περαιτέρω από την οικονομική κρίση και
την αδυναμία προσαρμογής των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Πράγματι,
οι ισχύοντες κανόνες ωφελούν τις χώρες που έχουν ήδη αναπτυχθεί, όπως η Κίνα και η Ινδία, και
όχι τις φτωχότερες χώρες. Ωστόσο, τα έκτακτα μέτρα υπέρ μιας χώρας δεν πρέπει να προκαλούν
κρίση σε άλλες χώρες.

Ως εκ τούτου, η πρόταση της Επιτροπής απαιτεί σημαντικές διορθώσεις για τη διαφοροποίηση
των τομέων στους οποίους αναφέρεται, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής και των εξαγωγών
του Πακιστάν, αποδεχόμενη ένα διαφορετικό όραμα και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πρέπει να
παρασχεθεί βοήθεια στο Πακιστάν, αλλά με σαφείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών
που αφορούν την πολιτική κατάσταση στην περιοχή.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι πλημμύρες φέτος
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στο Πακιστάν προκάλεσαν 1.800 θανάτους και έπληξαν 20
εκατομμύρια ανθρώπους, 12,5 εκατομμύρια εκ των οποίων χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλε ανθρωπιστική προσπάθεια ύψους 320 εκατ. ευρώ –όπως
αναφέρατε– και η Ισπανία συνεισέφερε 11 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που συζητούμε εδώ δεν
είναι μια εμπορική συμφωνία, αλλά η υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης του Πακιστάν.

Η Επιτροπή, με εντολή του Συμβουλίου, απελευθέρωσε 70 προϊόντα για διάστημα τριών ετών.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι εξαγωγές του Πακιστάν θα έχουν ποικίλες επιπτώσεις στις
διάφορες χώρες της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας. Τα
προϊόντα που μπορεί να εξάγει το Πακιστάν είναι αιθανόλη, κλωστοϋφαντουργικά και δερμάτινα
είδη.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να τροποποιήσει τους καταλόγους των προϊόντων που
θα έρθουν σε σύγκρουση με την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η Ισπανία
αντιπροσωπεύει το 16% του όγκου των δραστηριοτήτων στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.
Η κοινότητα της Βαλένθια αντιπροσωπεύει το 18% της ισπανικής παραγωγής
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενώ το 17% της απασχόλησης καταγράφεται στην κοινότητα
της Βαλένθια. Η αγορά στην οποία απευθύνεται ο τομέας κλωστοϋφαντουργίας της Βαλένθια
είναι η Ευρώπη και, συγκεκριμένα, η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία. Ως εκ τούτου, τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισάγονται από το Πακιστάν μειώνουν την αγορά της, τόσο
στην Ευρώπη όσο και εντός της Ισπανίας.

Αναφέρατε ότι υπάρχει μια στρατηγική μελέτη, αλλά έχει αξιολογηθεί η βιομηχανική ικανότητα
του Πακιστάν; Έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης του καταλόγου των κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων; Πρόκειται να πραγματοποιηθεί ετήσια αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτής της
συμφωνίας;

Christofer Fjellner (PPE).   – (SV) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να δηλώσω ότι
η κατάργηση δασμών και φραγμών στο εμπόριο, ως μέτρο για την παροχή βοήθειας προς το
Πακιστάν σε σχέση με αυτήν τη μεγάλη καταστροφή, είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη. Δηλώνω,
ίσως για πρώτη φορά σε αυτήν την αίθουσα, ότι είμαι εντυπωσιασμένος από την ταχεία δράση
και την επίλυση του θέματος αυτού τόσο από την Επιτροπή όσο και από το Συμβούλιο.

Είναι βεβαίως αλήθεια ότι τα χρήματα είναι αναγκαία. Ωστόσο, ποιο είναι το νόημα της παροχής
βοήθειας και χρημάτων –εκτός από τον μετριασμό των δικών μας τύψεων–, εάν την ίδια στιγμή
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καθιστούμε πιο δύσκολη, μέσω δασμών και φραγμών στο εμπόριο, την ανάκαμψη των ανθρώπων
μέσω της δικής τους προσπάθειας;

Αυτό που κάνουμε τώρα, δηλαδή η καθολική και ταχεία κατάργηση δασμών και φραγμών στο
εμπόριο και στις 75 διαφορετικές δασμολογικές κλάσεις, που αντιστοιχούν στο 27% των
εξαγωγών του Πακιστάν, αποτελεί μια εξαιρετική ανταπόκριση στην καταστροφή που
αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη χώρα. Ωστόσο, εμείς στο Κοινοβούλιο έχουμε τώρα μια ευθύνη.
Έχουμε ευθύνη να ενεργήσουμε γρήγορα. Με άλλα λόγια, αυτό δεν πρέπει να μετατραπεί σε
παράδειγμα για το πόσο μπορεί να διαρκέσει η πολιτική διαδικασία. Το Πακιστάν χρειάζεται
χρήματα και βοήθεια τώρα – όχι σε έναν χρόνο. Πρέπει να αποδείξουμε ότι το κατανοούμε αυτό.

Ταυτόχρονα, αποθαρρύνομαι διαπιστώνοντας πόσο έντονες αντιθέσεις εκφράζονται σε αυτό.
Έλαβα μια αναφορά από ευρωπαίους παραγωγούς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που
εκφράζουν την αντίθεσή τους, καθώς φοβούνται ότι το Πακιστάν θα πραγματοποιεί περισσότερες
εξαγωγές προς την Ευρώπη, κάτι που δεν επιθυμούν.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι το νόημα όλης αυτής της προσπάθειας; Δεν είναι πρόθεσή μας το Πακιστάν
να είναι σε θέση να έχει εμπορικές συναλλαγές με εμάς για να εξέλθει από τη φτώχεια; Θα ήταν
πρόβλημα αν οι ευρωπαίοι καταναλωτές αγόραζαν λίγο φθηνότερα κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα;

Το ελεύθερο εμπόριο και η αλληλεγγύη υποστηρίζονται συχνά εδώ μέχρι να λάβουμε μια απόφαση
επ’°αυτών. Ας αποδείξουμε εδώ και τώρα ότι οι αξίες αυτές είναι πιο σημαντικές για εμάς όταν
είναι περισσότερο αναγκαίες. Δεν υπάρχει ίσως καλύτερη ευκαιρία να υπερασπιστούμε τόσο το
ελεύθερο εμπόριο όσο και την αρχή της αλληλεγγύης από αυτήν που μας προσφέρει η παρούσα
πρόταση.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μέσω της σύντομης αυτής ομιλίας
θα ήθελα να εκφράσω τη διαφωνία μου για την πιθανή αναστολή των δασμών υπέρ του Πακιστάν
για περίπου τρία έτη σε 74 δασμολογικές κλάσεις, οι οποίες σχεδόν όλες αφορούν τον τομέα
της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης.

Οι ανησυχίες μου αφορούν τις αρνητικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και ιδίως για
την ιταλική βιομηχανία – και για την απώλεια θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, σε έναν τομέα που
ήδη δοκιμάζεται σκληρά από την οικονομική κρίση. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις του τομέα τις οποίες προσπαθούμε να βοηθήσουμε ούτως ή άλλως και οι οποίες
θα υποστούν σημαντικές ζημίες.

Επίσης, δεν είναι ασήμαντο το γεγονός ότι το Πακιστάν επέβαλε δασμό 15% στις εξαγωγές ινών
βαμβακιού στην αρχή του τρέχοντος έτους, προκειμένου να αποθαρρυνθεί η προμήθεια πρώτων
υλών. Είναι σαφές ότι στόχος είναι η διατήρηση πρώτων υλών επιδιώκοντας να επιτευχθούν πιο
ελκυστικές τιμές συναλλάγματος για την εξαγωγή τους. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ανάγκη
να παρασχεθεί βοήθεια προς μια χώρα με σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα μετά τις σοβαρές
καταστροφές που υπέστη. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις που θα επιθυμούσα θα ήταν
συνεισφορές για την κατασκευή δρόμων και υποδομών με χρήση τοπικού εργατικού δυναμικού.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν είναι εύκολο να
διεξαγάγουμε μια αντικειμενική συζήτηση, όταν μιλάμε για 100.000 παιδιά άστεγα, εκατομμύρια
αγρότες στους δρόμους και ανθρώπους που ζουν πραγματικά σε απόλυτη ένδεια. Θεωρώ ότι
είναι σωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει ταχέως και να παράσχει γρήγορα βοήθεια εδώ. Το
μεγάλο ερώτημα που προκύπτει κατά τη γνώμη μου όσον αφορά τα μέτρα που προτείνατε είναι
εάν παρέχουμε βοήθεια προς τη σωστή κατεύθυνση, ή μήπως βοηθούμε τους λάθος ανθρώπους;
Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να εξηγηθεί λεπτομερέστερα, καθώς είναι απολύτως δικαιολογημένο
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να υποστηριχθεί, σε σχέση με τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, ότι η ενίσχυση βοηθά το
Πακιστάν συνολικά, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος εάν φθάνει στους σωστούς ανθρώπους.

Δεύτερον, θα ήθελα επίσης να δηλώσω ότι, εάν οι ενισχύσεις αυτές βοηθούν τους ανθρώπους
να βοηθήσουν τον εαυτό τους, προφανώς πρέπει να λάβετε υπόψη τις επιπτώσεις που θα έχουν
όλα αυτά στην Ευρώπη. Πιστεύω, ωστόσο, ότι ήδη η κατάσταση είναι σοβαρή εδώ, ότι πρέπει να
παρασχεθεί βοήθεια, και ελπίζω ότι η βοήθεια θα φτάσει πραγματικά σε όσους την έχουν ανάγκη.

Jean Lambert (Verts/ALE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να απαντήσω σε ορισμένες
από τις παρατηρήσεις που έγιναν.

Αυτό που προσπαθεί να κάνει το Πακιστάν σε αυτό το σημείο είναι πραγματικά να βοηθηθεί να
βγει από το χάος στο οποίο βρίσκεται μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Εάν τα εργοστάσια
βρίσκονταν σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες, δεν θα μπορούσαν να έχουν
παραγωγή· επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα σχετικά εργοστάσια δεν βρίσκονται
σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

Οι άμεσες ενισχύσεις που θα μπορούσαν να δοθούν είναι ελάχιστες σε σύγκριση με τις πραγματικές
ανάγκες. Η διανομή του εισοδήματος από τις πρόσθετες εξαγωγές είναι σημαντική –το γνωρίζουμε
αυτό για υποδομές, για ενεργειακό εφοδιασμό, για σχολεία, για δρόμους κ.λπ.–, ενώ υπάρχουν
πράγματι ευθύνες που φέρει η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Πακιστάν όσον αφορά
την αποτελεσματικότητά της, το εισόδημα, τα φορολογικά έσοδα και ούτω καθεξής.

Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη για μεγαλύτερη πολυμορφία. Εάν οι βιομηχανικοί τομείς του
Πακιστάν χαρακτηρίζονταν από μεγαλύτερη πολυμορφία, δεν θα επικεντρωνόμασταν τόσο πολύ
στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Απευθύνω έκκληση στους βουλευτές του ΕΚ να προσφέρουν
στη χώρα αυτήν την ευκαιρία να μπορέσει μόνη της να βγει από αυτήν την καταστροφή.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η τραγωδία στο Πακιστάν
απαιτεί από την Ευρώπη να επιδείξει αλληλεγγύη, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί πρόφαση για να
τεθεί σε κίνδυνο η κλωστοϋφαντουργία σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως στην Πορτογαλία.
Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να επιδείξουμε αλληλεγγύη: πιο αποτελεσματικά είδη ενισχύσεων
που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών και τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού, αλλά και πιο δίκαια είδη ενισχύσεων.

Οι εμπορικές παραχωρήσεις δεν αποτελούν μακροπρόθεσμα μέτρα, όπως έχω δηλώσει
επανειλημμένα. Αυτό ωφελεί πρωτίστως τους μεγάλους ευρωπαίους εισαγωγείς, καθώς ικανοποιεί
τις από καιρό προβαλλόμενες αξιώσεις τους. Ωστόσο, ζημιώνει την κλωστοϋφαντουργία, καθώς
και τις χώρες και τις περιοχές που εξαρτώνται περισσότερο από αυτήν· όλα αυτά σε ένα πλαίσιο
βαθιάς κρίσης και υψηλού ποσοστού ανεργίας.

Ενώ είναι αλήθεια ότι τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να
αποτελέσουν πρόσχημα για περισσότερες απολύσεις, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις
αντικειμενικές δυσκολίες που τα μέτρα αυτά δημιουργούν. Απαιτούνται μέτρα για την προστασία
της ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουργίας και των σχετικών θέσεων εργασίας.

Με πρόταση της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς
των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2010 προβλέπει ένα
κονδύλιο για τη δημιουργία ενός προγράμματος της Ένωσης στον τομέα των
κλωστοϋφαντουργικών ειδών και υποδημάτων. Πού είναι αυτό το πρόγραμμα, κύριε Επίτροπε;
Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του; Σας αφήνω να σκεφτείτε αυτές τις ερωτήσεις.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι είναι παράδοξο
το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να υπερασπίζεται τις θέσεις εργασίας μας, τις θέτει σε
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κίνδυνο αποκρύπτοντας τις πιθανές συνέπειες των πράξεών της, πίσω από μια καλοπροαίρετη
ρητορική περί ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ενδεχόμενη μείωση των δασμών τα επόμενα τρία έτη
στα είδη ένδυσης από το Πακιστάν ενέχει τον κίνδυνο να βυθίσει τον μεταποιητικό τομέα σε
ακόμη μεγαλύτερη κρίση από αυτή που βιώνουμε σήμερα, με την απώλεια 120.000 θέσεων
εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, και 40.000 θέσεων μόνο στην Ιταλία.

Το Πακιστάν πρέπει να βοηθηθεί, αλλά δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε ήπια μέτρα συναλλαγών
όταν η χώρα μου –η Ιταλία– και τα άλλα κράτη μέλη αισθάνονται ήδη τις επιπτώσεις της
παραποίησης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ιδιαίτερα από χώρες της Ασίας και ειδικότερα
από την Κίνα. Η Επιτροπή δεν μπορεί να προβαίνει σε φιλανθρωπίες σε βάρος, πρωτίστως, της
Ιταλίας, η οποία αντιπροσωπεύει το 30% επί του συνόλου της ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουργίας.
Πιστεύω ότι μαζί με το Πακιστάν, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μας πρέπει να βοηθηθούν
να ξεφύγουν από την κρίση επιβάλλοντας δασμούς και ποσοστώσεις στα προϊόντα της Ασίας.
Κατάγομαι από το Prato και οι συμπολίτες μου και εγώ έχουμε ανεχτεί αρκετά παρόμοια μέτρα.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). -   Κυρία Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τη μεταποιητική βιομηχανία,
θυμίζω ότι το Πακιστάν αποτελεί παγκοσμίως τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό βάμβακος,
με ποσοστό 9% της παγκόσμιας παραγωγής, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έπεται με μόλις 5,5%.
Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Βεβαίως, δεν θέλουμε προστατευτισμό
που θίγει τον υγιή ανταγωνισμό, και επιθυμούμε αντίθετα ελεύθερο και ανοικτό διεθνές εμπόριο.
Από την άλλη όμως, αναφέρθηκαν σχετικά και οι συνάδελφοι, ήταν πολύ παραστατικός ο κύριος
Melo που προέρχεται από μία χώρα με ευαίσθητη οικονομία, την Πορτογαλία. Αναφέρθηκαν οι
συνάδελφοι στην Ιταλία, προσθέτω εγώ και την Ελλάδα για την οποία γνωρίζετε όλοι τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει. Βεβαίως, να ενισχύσουμε το Πακιστάν, να ελέγξουμε όμως, και
αυτό επιθυμώ να ρωτήσω την Επιτροπή, κατά πόσο έχουμε τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν
ότι οι ενισχύσεις τις οποίες δίνουμε στο Πακιστάν κατευθύνονται σωστά και δεν χρησιμοποιούνται
για την ενίσχυση άλλων σκοπών και κάποιων βιομηχανιών σε βάρος ευρωπαϊκών εταιρειών και
ευρωπαίων εργαζομένων.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι ιδιαίτερα ενημερωμένος
για τις επιπλοκές της κατάστασης αυτής, αλλά αναγνωρίζω τη στρατηγική σημασία του Πακιστάν.
Για τον λόγο αυτόν, υποστηρίζω την παρατήρηση του κ. Karim, ότι είναι προς το συμφέρον
όλων να υπάρχει ένα σταθερό καθεστώς σε μια περιοχή με μεγάλη αστάθεια.

Πρέπει επίσης να δηλώσω ότι η Ένωση, η οποία θεμελιώθηκε στις αρχές της ειρήνης και της
ευημερίας για τους πολίτες μας, πρέπει να βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή όσον αφορά την
επίτευξη ειρήνης και ευημερίας σε άλλα μέρη του κόσμου· γι’°αυτό, υποστηρίζω τις προτάσεις
που υποβλήθηκαν εδώ απόψε, αλλά θα ήθελα η Επιτροπή να απαντήσει άκρως διεξοδικά στις
επισημάνσεις του κ. Higgins και άλλων βουλευτών της Αριστεράς.

Μπορούν να εγγυηθούν ότι η βοήθεια που θα δώσουμε θα φτάσει σε αυτούς που το αξίζουν και
όχι σε μεγάλους εμπόρους και σε γαιοκτήμονες; Αυτό είναι το βασικό ζήτημα απόψε.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, οι καταστροφικές πλημμύρες στο Πακιστάν
έχουν ανθρωπιστικές επιπτώσεις αφάνταστης κλίμακας. Θεωρώ ότι είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να διασφαλίσει ότι η βοήθεια θα φτάσει γρήγορα στον λαό του Πακιστάν. Μια σημαντική
συμβολή της ΕΕ προκειμένου να βοηθήσει αυτήν τη σκληρά δοκιμαζόμενη χώρα να εξέλθει από
την κρίση είναι η λήψη μέτρων που αποσκοπούν στη μακροπρόθεσμη αναζωογόνηση της
οικονομίας και της απασχόλησης. Ωστόσο, αμφιβάλλω εάν μια απλή μείωση των τελωνειακών
δασμών θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εάν οι εμπορικές
προτιμήσεις προς το Πακιστάν κατευθύνονται μέσω έμμεσων διαύλων σε τρίτες χώρες και, κατά
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συνέπεια, εάν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εκτός από τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας,
αναφέρομαι εδώ κυρίως στον τομέα της βιοαιθανόλης.

Η συγκεκριμένη ερώτησή μου προς την Επιτροπή είναι εάν η θέσπιση δασμολογικής ποσόστωσης
για την αιθανόλη θεωρείται μια πραγματικά βιώσιμη και αποτελεσματική επιλογή που θα βοηθήσει
τον λαό του Πακιστάν. Μπορεί να αξιολογηθεί κατά πόσον τα απαραίτητα κριτήρια βιωσιμότητας
για τις εισαγωγές στην ΕΕ πληρούνται επίσης για την παραγωγή βιοαιθανόλης;

(Η ομιλήτρια δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας
κάρτας, σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, απλώς αναρωτιέμαι αν
η ομιλήτρια εκτιμά το γεγονός ότι αυτήν τη φορά και μόνο δεν συζητούμε όντως για βοήθεια,
αλλά συζητούμε απλώς για εμπορικές προτιμήσεις. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στο Πακιστάν
να ξεπεράσει τα προβλήματά του με τις δικές του προσπάθειες και τη δική του βούληση.
Αναρωτιέμαι εάν η ομιλήτρια το εκτιμά αυτό.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτό είναι το βασικό στοιχείο
αυτής της συζήτησης. Τα μέτρα πρέπει να μελετηθούν πλήρως προκειμένου να εξασφαλιστεί
βιώσιμη βοήθεια. Πάνω απ’°όλα, τίθεται πάντα το ερώτημα σχετικά με τον βαθμό στον οποίο ο
υπολογισμός κόστους/οφέλους ωφελεί τελικά την Ευρώπη.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρέπει
οπωσδήποτε να παρασχεθεί βοήθεια στο Πακιστάν μετά τις πλημμύρες από τις οποίες επλήγη.
Ωστόσο, το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε σήμερα είναι τι είδους βοήθεια χρειάζεται
περισσότερο αυτή η χώρα, και τι είδους βοήθεια μπορεί να παράσχει καλύτερα η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα, αλλά και αποτελεσματικά.

Πράγματι, η αποτελεσματικότητα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η πτυχή που
μου προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια αποσπασματική πρόταση η οποία,
παρεμβαίνοντας πρωτίστως στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας και των δερμάτινων ειδών,
ενδέχεται να μην είναι αρκετά αποτελεσματική, δεδομένου ότι η ενίσχυση αυτή μπορεί να
προκαλέσει νέες εντάσεις λόγω των νέων καταστάσεων φτώχειας που θα δημιουργήσει στην
Ευρώπη και θα παραλύσει περαιτέρω τον ευρωπαϊκό τομέα κλωστοϋφαντουργίας, ο οποίος
βρίσκεται ήδη σε σοβαρή ύφεση.

Οπότε πρέπει να εξετάσουμε το γεγονός ότι ευνοώντας τις εξαγωγές από τις επιχειρήσεις
παραγωγής βοηθούμε στην ουσία τις περιοχές του Πακιστάν που δεν έχουν πλημμυρίσει, ενώ η
βοήθειά μας θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης,
βοηθώντας την ανάκαμψη της παραγωγής στις περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί από την
καταστροφή. Για όλους αυτούς τους λόγους, πιστεύω ότι ο δρόμος της κατάργησης των δασμών
είναι απολύτως ακατάλληλος και δεν συμφωνώ για αυτόν ούτε τον υποστηρίζω.

Karel De Gucht,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να
παρουσιάσω με σαφήνεια τα στοιχεία για τα οποία μιλούμε. Μιλάμε για όγκο συναλλαγών αξίας
900 εκατομμυρίων ευρώ. Το αποτέλεσμα θα είναι 100 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξαγωγές
από το Πακιστάν προς την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά το συνολικό ποσό για την Ευρωπαϊκή Ένωση
θα είναι μόνο 50 εκατομμύρια ευρώ, διότι, ως αποτέλεσμα της πιο ευνοϊκής θέσης του Πακιστάν
να εξάγει στην ευρωπαϊκή αγορά, θα υπάρξει επίσης ένας ορισμένος βαθμός εκτροπής του
εμπορίου, κάτι που σημαίνει ότι άλλοι εισαγωγείς θα χάσουν ορισμένες ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές
αγορές. Έτσι, ο συνολικός αντίκτυπος θα είναι περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.

20-10-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL246



Το αναφέρω αυτό γιατί άκουσα ξανά στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης ότι θα χαθούν 120.000
θέσεις εργασίας. Έχετε όλοι αριθμομηχανή στο κινητό τηλέφωνό σας· εάν η Ευρώπη πρόκειται
να χάσει 120.000 θέσεις εργασίας λόγω επιπλέον εισαγωγών αξίας 50 εκατ. ευρώ στην ευρωπαϊκή
αγορά, τότε υπάρχει πραγματικά σοβαρό πρόβλημα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία
κλωστοϋφαντουργίας, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει με το Πακιστάν. Απλώς η προβολή αυτού
του επιχειρήματος στερείται σοβαρότητας.

Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερον, έχουμε λάβει δεόντως υπόψη τις ευαισθησίες
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας και την κάπως δύσκολη θέση στην οποία
μπορεί να βρίσκεται η εν λόγω βιομηχανία. Τα κλινοσκεπάσματα δεν περιλαμβάνονται στις
δασμολογικές κλάσεις που προτείνουμε, ούτε τα ενδύματα ή τα λευκά είδη, τα οποία αποτελούν
τρεις από τις πιο ευαίσθητες σειρές προϊόντων της Ευρώπης.

Αντιθέτως, περιλαμβάνονται πολλά ημικατεργασμένα προϊόντα. Το γεγονός ότι είναι
ημικατεργασμένα σημαίνει ότι θα υποστούν τελική επεξεργασία στην Ευρώπη, κάτι που πρέπει
στην πραγματικότητα να οδηγήσει σε φθηνότερες εισαγωγές για τις εταιρείες που αναλαμβάνουν
την τελική επεξεργασία των προϊόντων αυτών. Επομένως, αυτό δεν μας βλάπτει άμεσα. Θα έλεγα
μάλιστα το αντίθετο. Έχουμε πραγματικά μελετήσει πολύ προσεκτικά τι θα αποτελούσε μια καλή
πρόταση για το Πακιστάν χωρίς να ζημιωθεί υπερβολικά πολύ η ευρωπαϊκή βιομηχανία τη στιγμή
που βγαίνουμε επίσης από μια οικονομική κρίση, η διαχείριση της οποίας σίγουρα δεν είναι
εύκολη.

Έγινε επίσης ένα σχόλιο σχετικά με τις εξαγωγές βαμβακιού. Υπάρχει έλλειψη στην παγκόσμια
αγορά βαμβακιού, και είναι αλήθεια ότι το Πακιστάν είναι ένας από τους κύριους
βαμβακοπαραγωγούς. Αυτό που έχω κατά νου είναι ότι, όταν συνάψουμε αυτήν τη συμφωνία,
όταν δούμε ότι πραγματικά καταφέρνουμε κάτι, πρέπει επίσης να ζητήσουμε από το Πακιστάν
να διαβεβαιώσει ότι η κλωστοϋφαντουργία μας θα λαμβάνει αρκετό βαμβάκι για να μπορέσει
να παραγάγει ό,τι ζητά η αγορά. Δεδομένου ότι υπάρχει παγκοσμίως τόσο μεγάλη έλλειψη
βαμβακιού, ή τουλάχιστον ορισμένων ποικιλιών βαμβακιού, ίσως να αναρωτιέστε γιατί δεν
εισάγουμε αυτές τις ποικιλίες βαμβακιού από την Αφρική. Λοιπόν, επειδή δεν παράγει τις
κατάλληλες ποικιλίες βαμβακιού που χρειαζόμαστε, και δεν είναι εύκολο να γίνει από τη μια
μέρα στην άλλη η μετάβαση σε παραγωγή διαφορετικού είδους βαμβακιού· επομένως, πρέπει
να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το πρόβλημα.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω λέγοντας ότι εάν εξετάσει κανείς την κατάσταση σχετικά με το
Πακιστάν, αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερη βοήθεια και περισσότερο εμπόριο·
χρειαζόμαστε και τα δύο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συνεισφέρει 320 εκατομμύρια ευρώ,
δηλαδή το 60% του ποσού που ζήτησαν αρχικά τα Ηνωμένα Έθνη. Εμείς θα συνεχίσουμε να το
κάνουμε αυτό· δηλαδή να παρέχουμε περισσότερη βοήθεια.

Το εμπόριο δεν είναι βοήθεια, όπως αναφέρθηκε στην Ολομέλεια. Το εμπόριο αφορά την παροχή
ευκαιριών στην πακιστανική οικονομία να παράγει και να εξάγει και να δώσει θέσεις εργασίας
στους ανθρώπους που τις χρειάζονται. Πιστεύω ότι ένα ουσιαστικό εργαλείο για την οικονομική
ανάκαμψη είναι να παράσχουμε επιπλέον εμπορικές ευκαιρίες στο Πακιστάν. Αλλά δεν πρόκειται
για βοήθεια, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να καθορίσετε αυτούς που θα είναι, ας πούμε,
οι δικαιούχοι. Είναι πολύ πιο εύκολο να καθοριστεί η διαδικασία στην περίπτωση του εμπορίου,
αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι ενώ το εμπόριο έχει τις αδυναμίες του, δεν πρόκειται να επιτύχουμε
την ανάκαμψη μιας οικονομίας με ενισχύσεις.

Πιστεύω ότι χρειάζεστε και τα δύο στοιχεία, και τις ενισχύσεις και το εμπόριο, και αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο εργαζόμαστε και για τα δύο. Είναι αλήθεια ότι πρέπει επίσης να έχουμε κατά
νου, όπως έχω ήδη δηλώσει στην Ολομέλεια, ότι μιλάμε για μια περιοχή που έχει καταστραφεί.
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Μίλησαν πολλοί βουλευτές του Κοινοβουλίου από την Ιταλία, και αντιλαμβάνομαι ότι η περιοχή
του Πακιστάν που έχει πλημμυρίσει έχει περίπου το μέγεθος της επικράτειας ολόκληρης της
Ιταλίας. Για αυτό μιλάμε, επομένως νομίζω ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε, αλλά θα πρέπει
επίσης να έχουμε κατά νου ότι πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη περιοχή που είναι πολύ
σημαντική από γεωστρατηγικής άποψης. Είναι επίσης πολύ σημαντική για εμάς και για την
ασφάλειά μας. Θα ήταν πολύ επικίνδυνη για την Ευρώπη η αποσταθεροποίηση αυτής της περιοχής,
οπότε θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βεβαιωθούμε ότι η σταθερότητα της περιοχής
δεν θα επηρεαστεί από οτιδήποτε συμβαίνει στο Πακιστάν.

Επομένως πρόκειται για μια συνολική σειρά μέτρων που εφαρμόζουμε. Διεξάγουμε πολιτικές
συζητήσεις με το Πακιστάν· πραγματοποιήσαμε πρόσφατα μια σύνοδο κορυφής μαζί τους και
θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε συζητήσεις αυτού του είδους. Αρκετοί αξιωματούχοι της ΕΕ
έχουν μεταβεί εκεί, όπως και η Επίτροπος Georgieva, για παράδειγμα, σχετικά με την
ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε τη δέσμη βοήθειας, που είναι σημαντική, και έχουμε επίσης μια
οικονομική προσέγγιση όσον αφορά την αύξηση του εμπορίου. Πιστεύω και ελπίζω ότι αυτό θα
σημαίνει πραγματικά κάτι σημαντικό για το Πακιστάν. Είμαι επίσης πεπεισμένος ότι βοηθώντας
το Πακιστάν βοηθούμε επίσης, σε έναν ορισμένο βαθμό, και εμάς τους ίδιους.

Πρόεδρος.   – Η συζήτηση έληξε.

15. Ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από
τρίτες χώρες (συζήτηση)

Πρόεδρος. -   Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση της Cristiana Muscardini εξ ονόματος της
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου που αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα
που εισάγονται από τρίτες χώρες (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD))
(A7-0273/2010).

Cristiana Muscardini,    εισηγήτρια. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι,
πολλοί βασικοί οικονομικοί και εμπορικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εφαρμόσει,
προ πολλού, εσωτερικούς κανόνες που επιβάλλουν την ένδειξη της χώρας καταγωγής των
εισαγόμενων προϊόντων.

Το 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν κανονισμό με στόχο να θέσει την Ευρωπαϊκή
Ένωση σε ισότιμη βάση με τις χώρες αυτές, απαιτώντας ένας συγκεκριμένος αριθμός προϊόντων
μεταποίησης που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρουν ονομασία καταγωγής. Ο
κανονισμός αυτός θα συμβάλει ώστε να αντισταθμιστεί μια ανισορροπία που υφίσταντο μέχρι
σήμερα οι ευρωπαίοι καταναλωτές, οι οποίοι, σε αντίθεση με τους πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ,
δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τι αγοράζουν με πλήρη γνώση της προέλευσής του. Ως εκ
τούτου, περιορίζεται ένα δημοκρατικό δικαίωμα, που προϋποθέτει την ελευθερία επιλογής και,
συνεπώς, το δικαίωμα στη γνώση.

Ο κανονισμός διορθώνει τη μειονεκτική θέση των πολιτών της ΕΕ και προτείνει εκ νέου το νόμιμο
δικαίωμα στην αμοιβαιότητα. Πρόκειται για έναν κανονισμό τον οποίο ζητούσαν πολλές ενώσεις
καταναλωτών και τον οποίο υποστηρίζουν πολλές επιχειρηματικές ενώσεις. Η παραγωγή στην
Ευρώπη δεν θα μπορέσει ποτέ να ανακάμψει εάν δεν παρέχονται στους παραγωγούς μας οι ίδιες
εγγυήσεις που παρέχονται σε άλλες χώρες στις οποίες εφαρμόζεται ήδη ένας κανονισμός για τη
σήμανση καταγωγής των προϊόντων.

Οι ευρωπαίοι παραγωγοί –οι οποίοι ορθώς πρέπει να συμμορφωθούν με πολλές υποχρεώσεις
που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα των
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προϊόντων και να προστατευθούν οι καταναλωτές και οι οποίοι, προκειμένου να εξάγουν,
υποχρεούνται να επισημάνουν τα προϊόντα τους με σήμα καταγωγής– υφίστανται αθέμιτο
ανταγωνισμό από παραγωγούς τρίτων χωρών οι οποίοι μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους
στην Ευρώπη αποκρύπτοντας την προέλευσή τους.

Σήμερα, οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπέρ των οποίων εγκρίθηκε ψήφισμα κατά
την προηγούμενη νομοθετική περίοδο στις 5 Φεβρουαρίου 2009 για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων επιτρέποντάς τους να διεθνοποιηθούν, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες,
διότι πλήττονται από αθέμιτο ανταγωνισμό από τους παραγωγούς που προέρχονται από μη
κράτη μέλη της ΕΕ που μπορούν να εξάγουν στην Ευρώπη χωρίς σήμα καταγωγής, ενώ στερείται
στους ευρωπαίους καταναλωτές το δικαίωμα στη συνειδητή επιλογή.

Προκειμένου η ελεύθερη αγορά να είναι ακριβώς ελεύθερη, πρέπει να είναι βασισμένη στον
θεμιτό ανταγωνισμό και να είναι οικοδομημένη σε σαφείς, κοινούς και εφαρμοζόμενους κανόνες.
Για τον λόγο αυτόν, η έγκριση αυτού του κανονισμού θα εξαλείψει οριστικά το δημοκρατικό
αυτό έλλειμμα και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που εξακολουθεί να υφίσταται στην Ευρώπη, ο
οποίος ζημιώνει πρώτα και κύρια τους καταναλωτές.

Ο κανονισμός εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
με μεγάλη πλειοψηφία 19 ψήφων υπέρ και 3 ψήφων κατά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη
εκφράσει την υποστήριξή του κατά την προηγούμενη νομοθετική περίοδο με γραπτή δήλωση
που υπερψηφίστηκε με πλήρη πλειοψηφία, όπως και κατά την τρέχουσα νομοθετική περίοδο με
ψηφοφορία επί ψηφίσματος που έλαβε 529 ψήφους υπέρ από 593 ψηφίσαντες. Προκαλεί
πραγματικά έκπληξη το γεγονός ότι σήμερα ορισμένοι συνάδελφοι βουλευτές που υπέγραψαν
τη γραπτή δήλωση και υπερψήφισαν το ψήφισμα τον Νοέμβριο του 2009 κατέθεσαν τροπολογία
με σκοπό την απόρριψη του κανονισμού.

Με μεγάλη ηρεμία, πιστεύω πως μπορώ να δηλώσω ότι όσοι καταψηφίζουν την πρόταση δεν
επιθυμούν να δοθούν στους ευρωπαίους πολίτες τα ίδια δικαιώματα με τους κινέζους πολίτες.

Karel De Gucht,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, απόψε
συζητούμε μια νομοθετική πρόταση την οποία υπέβαλε η Επιτροπή το 2005 σχετικά με την
ένδειξη της χώρας καταγωγής ορισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες – τον
κανονισμό «made in».

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κ. Muscardini για την αφοσίωσή της στην υποστήριξη
της πρότασής μας, καθώς και για τη σκληρή εργασία της. Της εύχομαι καλή επιτυχία στα
περαιτέρω βήματα της νομοθετικής διαδικασίας.

Το 2005 ήταν πολύ πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και κατά συνέπεια
πολύ πριν λάβει το Σώμα ίσες νομοθετικές αρμοδιότητες όσον αφορά την εμπορική πολιτική,
αλλά η έλλειψη νομοθετικής εξουσίας δεν εμπόδισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει
δύο φορές την υποστήριξή του για τη συγκεκριμένη πρόταση. Παρά τις συνεχείς προσπάθειές
μας, δεν σημειώθηκε πρόοδος ώστε να εγκριθεί από το Συμβούλιο.

Τώρα, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας σε ισχύ, χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί
να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο του σε σχέση με την παρούσα πρόταση. Το λέω αυτό διότι
η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει νομοθεσία για τη σήμανση καταγωγής ορισμένων προϊόντων που
εισάγονται από τρίτες χώρες. Σήμερα η ΕΕ δεν απαιτεί σήμανση καταγωγής: τα προϊόντα μπορούν
να φέρουν σήμα καταγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν παραπλανά τον καταναλωτή,
σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία του 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
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Σκοπός της πρότασής μας είναι να καταστήσει υποχρεωτική τη σήμανση καταγωγής στις
εισαγωγές ορισμένων προϊόντων και να θεσπίσει σαφείς κανόνες για το πώς θα ορίζεται η
καταγωγή. Οι στόχοι της πρότασης μας είναι σαφείς – να επιτραπεί στους καταναλωτές να
γνωρίζουν την καταγωγή των προϊόντων και να διασφαλιστεί διαφάνεια μέσω ενός ενιαίου
πρότυπου καθορισμού της καταγωγής. Φυσικά, οι πληροφορίες για την καταγωγή δεν καλύπτουν
όλα όσα ενδεχομένως να επιθυμεί να γνωρίζει ο καταναλωτής για ένα συγκεκριμένο προϊόν, αλλά
έχει το πλεονέκτημα ότι είναι χρήσιμες και σαφείς.

Δεύτερον, καθώς θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι, οι καταναλωτές θα είναι ελεύθεροι να
αποφασίσουν τι θα αγοράσουν ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Παρεμπιπτόντως, η πρότασή
μας μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση των περιστατικών ψευδούς ή παραπλανητικής
σήμανσης καταγωγής. Έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, καθώς εφαρμόζεται σε προϊόντα
όπως δερμάτινα είδη, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, υποδήματα και γυάλινα αντικείμενα, ενώ
δεν θα εφαρμόζεται σε τομείς όπως τα ηλεκτρονικά, ο εξοπλισμός ΤΠΕ, τα χημικά προϊόντα, οι
μηχανές, τα αυτοκίνητα κ.λπ.

Μεταξύ των κατηγοριών προϊόντων που καλύπτονται περιλαμβάνονται προϊόντα για τα οποία
η πληροφόρηση σχετικά με την καταγωγή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική: προϊόντα που
προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή. Μία από τις τροπολογίες που ενέκρινε η Επιτροπή
Διεθνούς Εμπορίου, την οποία θεωρώ θετική, αναφέρεται σαφώς σε αυτήν την κατάσταση. Φυσικά,
θα χρειαστεί να εξασφαλίσουμε συνέπεια μεταξύ αυτής της αρχής –συγκεκριμένα για τα «προϊόντα
που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή»– και τα προϊόντα που τελικά θα καλύπτονται από
τον κανονισμό όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο παράρτημά του.

Δεν αρνούμαι ότι το σήμα καταγωγής έχει κόστος για τους εμπόρους και τους εξαγωγείς προς
την ΕΕ. Το κόστος θα εξαρτηθεί κυρίως από τις διαδικασίες παραγωγής και τους τεχνικούς
κανόνες σήμανσης. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτό το κόστος στο ελάχιστο
δυνατό επίπεδο. Η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των κανόνων σχετικά με τις
διαδικασίες σήμανσης και θα δώσει τη μέγιστη προσοχή για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος,
βασιζόμενη σε διεθνείς πρακτικές, διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και με όλες τις ενδιαφερόμενες
βιομηχανίες και εμπόρους.

Θέτοντας την πρόταση αυτήν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, διαπιστώνουμε ότι άλλοι μεγάλοι
εμπορικοί εταίροι –όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Κίνα– εφάρμοζαν προ πολλού
παρόμοια συστήματα. Συνεπώς, μπορούμε να αντλήσουμε χρήσιμα διδάγματα από την εμπειρία
των άλλων.

Εν κατακλείδι, υπογραμμίζω την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να συνεργαστεί στενά με το
Κοινοβούλιο, προκειμένου να εγκριθεί αυτή η πρόταση και να αποκτήσουμε ένα αποτελεσματικό,
ακριβές και οικονομικά αποδοτικό σύστημα για τη σήμανση καταγωγής.

Christofer Fjellner,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (SV) Η υποχρεωτική σήμανση καταγωγής,
ή η χρήση της φράσης «Made in», σημαίνει ότι τα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρώπη από
χώρες εκτός της ΕΕ πρέπει να φέρουν επισήμανση για τη χώρα από την οποία προέρχονται. Κατά
τη γνώμη μου, πρόκειται για μια πρόταση που ανήκει στον περασμένο αιώνα όταν, για παράδειγμα,
κάτι που κατασκευαζόταν στη Σουηδία αποτελείτο επίσης από εξαρτήματα που προέρχονταν
μόνο από τη Σουηδία. Ωστόσο, στην παρούσα πρόταση είναι σαν να έχουν παραβλεφθεί το
παγκόσμιο εμπόριο, η παγκοσμιοποίηση και οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Ένα από τα αγαπημένα μου παραδείγματα είναι το πουκάμισο που φοράω. Είναι από βαμβάκι
από την Αίγυπτο, το οποίο υφάνθηκε στην Ιταλία. Σχεδιάστηκε στο Χονγκ Κονγκ και τέλος η
ραφή του έγινε στην Κίνα. Πιστεύω ότι μια πολύ καλύτερη περιγραφή από το «κατασκευάστηκε
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στην Κίνα», που κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει αυτό το πουκάμισο βάσει του παρόντος
κανονισμού, θα ήταν «κατασκευάστηκε στον κόσμο», για να παραθέσω τα λόγια του Pascal Lamy,
πρώην Επιτρόπου και νυν γενικού διευθυντή του ΠΟΕ. Έτσι μοιάζει ο κόσμος σήμερα.

Δεν πρόκειται για πρόταση που παρέχει καλύτερη πληροφόρηση. Αντιθέτως, πιστεύω ότι πρόκειται
για πρόταση που δημιουργεί νέα εμπόδια στο εμπόριο και το δυσχεραίνει, ενώ ίσως να
χαρακτηρίζεται ακόμη και από προστατευτισμό. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που
απαγορεύεται το συγκεκριμένο είδος ρύθμισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εσωτερική
αγορά δεν επιτρέπεται, για παράδειγμα, η Σουηδία να απαιτεί τα αντικείμενα που εισάγονται
από τη Γερμανία να φέρουν σήμανση για τη χώρα προέλευσής τους. Είναι αλήθεια ότι πολλοί
από τους εμπορικούς εταίρους μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, εφαρμόζουν αυτό
το είδος ρύθμισης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέσπισαν παρόμοια διάταξη το 1930, αλλά αυτό δεν
είναι φυσικά κάτι που πρέπει να μιμηθούμε. Όλοι γνωρίζουμε ότι η δεκαετία του ’30 ήταν μία
από τις πιο μελανές περιόδους στην ιστορία του παγκόσμιου εμπορίου. Αντί για τη θέσπιση
εμπορικών κανονισμών από τον προηγούμενο αιώνα, τη δημιουργία νέων εμπορικών φραγμών
και την παρεμπόδιση του παγκόσμιου εμπορίου, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Για
να βγούμε από την ύφεση, πρέπει να διευκολύνουμε το εμπόριο. Το μήνυμά μου συνεπώς προς
την Επιτροπή είναι το εξής: επεξεργαστείτε εκ νέου την πρόταση και κάντε το σωστά! Θα
καταψηφίσω αυτήν την πρόταση αύριο και είμαι βέβαιος ότι αρκετοί συνάδελφοι βουλευτές θα
ακολουθήσουν το παράδειγμά μου.

Kader Arif,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες
και κύριοι, είμαι πάντα πολύ ευτυχής όταν μιλάω μετά τον κ. Fjellner, καθώς είμαι πάντα βέβαιος
ότι δεν θα συμφωνώ μαζί του.

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια μας, καθώς και όλους τους σκιώδεις εισηγητές,
και ιδιαίτερα τον φίλο μου κ. Susta, για την εξαιρετική εργασία τους και την καλή συνεργασία
τους σε αυτό το κείμενο, το οποίο θα επιτρέψει να θεσπιστεί επιτέλους ένα σύστημα υποχρεωτικής
σήμανσης καταγωγής για ορισμένα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρώπη. Θα ήθελα επίσης να
ευχαριστήσω εσάς, κύριε Επίτροπε, για την αφοσίωσή σας.

Η αυριανή ψηφοφορία μας θα είναι στην πραγματικότητα το πρώτο στάδιο θέσπισης του
κανονισμού αυτού, ο οποίος χρονολογείται από το 2005 και τον οποίο το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ανέκαθεν υποστήριζε και ζητούσε. Η σήμανση καταγωγής είναι ένα σημαντικό
βήμα προς τη διαφάνεια και την πληροφόρηση, που πρέπει συνεχώς να βελτιώνουμε υπέρ των
ευρωπαίων πολιτών.

Πράγματι, οι ευρωπαίοι καταναλωτές δικαίως επιθυμούν να γνωρίζουν τι αγοράζουν, από πού
προέρχεται το προϊόν και υπό ποιες συνθήκες παράχθηκε. Επομένως, απαιτούν να μπορούν να
καταναλώνουν με πιο ενημερωμένο και, κατά συνέπεια, πιο υπεύθυνο τρόπο.

Με τον νέο αυτόν κανονισμό ανταποκρινόμαστε στο αίτημα αυτό, διότι οι πολίτες μας θα είναι
καλύτερα ενημερωμένοι, ιδίως για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες υπό τις οποίες
παράγονται τα προϊόντα που αγοράζουν. Αντίθετα με αυτό που θέλουν να πιστεύουν ορισμένοι,
ο καταναλωτής είναι επίσης πολίτης, ο οποίος συμφωνεί να πληρώνει περισσότερο για ποιοτική
ευρωπαϊκή παραγωγή, διότι αυτή η νομοθεσία είναι επίσης σημαντική για τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις, η παραγωγή των οποίων φημίζεται για την ποιότητα και τα υψηλά πρότυπά της.

Για τις εταιρείες που επέλεξαν να διατηρήσουν την παραγωγή διαφυλάσσοντας την τεχνογνωσία
και την απασχόληση στην Ευρώπη, ο κανονισμός αυτός θα επαναφέρει ίσους όρους ανταγωνισμού
με τους εμπορικούς μας εταίρους από τρίτες χώρες. Το κείμενο που προέκυψε από την ψηφοφορία
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου είναι ισορροπημένο, και γι’°αυτόν τον λόγο καλώ τους
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βουλευτές του Σώματος, όταν τεθεί το κείμενο σε ψηφοφορία στην αυριανή Ολομέλεια, να μην
αμφισβητήσουν αυτήν την ισορροπία και να το υπερψηφίσουν με συντριπτική πλειοψηφία.

Niccolò Rinaldi,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε,
κυρίες και κύριοι. Κυρία Πρόεδρε εάν επισκεπτόσασταν το Ponte Rialto στη Βενετία –ίσως με
τον Επίτροπο De Gucht– και θέλατε να αγοράσετε ένα ζευγάρι παπούτσια που διαφημίζονται
ως ιταλικά, μια γραβάτα, μια παραδοσιακή μάσκα ή ένα ποτήρι από το Murano, θα διατρέχατε
τον κίνδυνο να εξαπατηθείτε, συνειδητοποιώντας ότι το προϊόν που αγοράσατε δεν
κατασκευάστηκε στην Ιταλία, αλλά σε κάποια χώρα της Ασίας.

Πιστεύω ότι ο προτεινόμενος υπό συζήτηση κανονισμός αρχίζει να βάζει κάποια τάξη σε μια
όλο και πιο συγκεχυμένη παγκόσμια αγορά. Επιδιώκει να προστατεύσει τους καταναλωτές
–μεταξύ άλλων και εσάς, κυρία Πρόεδρε, και τον Επίτροπο De Gucht, αν πάτε για ψώνια στο
Ponte Rialto της Βενετίας ή οπουδήποτε αλλού–, καθώς και τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες που
δεν έχουν μετεγκατασταθεί (ενώ όσες έχουν μετεγκατασταθεί θα ζημιωθούν από τον συγκεκριμένο
κανονισμό). Πάνω απ’°όλα, θα διορθώσει την ασυμμετρία στις αγορές εμπορίου, οι οποίες βλέπουν
την Ευρώπη ως τη μόνη μεγάλη περιφέρεια που δεν διαθέτει κανονισμό για την υποχρεωτική
σήμανση καταγωγής.

Δεν είναι μια πρόταση προστατευτισμού· αντιθέτως, θεωρώ ότι είναι πολύ ισορροπημένη. Ισχύει
μόνο για περιορισμένο αριθμό προϊόντων, για τα τελικά προϊόντα που προορίζονται για τον
καταναλωτή, και –όσον αφορά την Ομάδα μου– συνιστά ένα πενταετές πιλοτικό σχέδιο, διότι
θα υποστηρίξουμε την τροπολογία με τη ρήτρα λήξης ισχύος. Επιπλέον, εισαγάγαμε επίσης στην
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου –μέσω τροπολογίας που κατέθεσα εγώ– μια διάταξη που αποσκοπεί
να αποφευχθεί τυχόν υπερβολικός γραφειοκρατικός φόρτος που θα έβλαπτε τις επιχειρήσεις.

Η ικανοποιητική έκβαση της αυριανής ψηφοφορίας θα σημαίνει ότι το πρώτο στάδιο έχει
επιτευχθεί, αλλά δεν θα είναι τελειωτική νίκη. Θα χρειαστούμε στη συνέχεια την πλήρη υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις συζητήσεις μας με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Επιτροπή διαθέτει
ήδη πλήθος προτάσεων και είναι πολύ συνεργάσιμη, για τα οποία είμαστε ευγνώμονες, και αυτός
είναι ένας λόγος για τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Είμαι βέβαιος ότι σε
πέντε έτη θα είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα που θα έχουμε επιτύχει.

Malika Benarab-Attou,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το καλό έργο που επιτέλεσε. Πρέπει να
είμαστε καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με τη σήμανση καταγωγής των προϊόντων που
αγοράζουμε. Η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει επίσης κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης…

Λυπάμαι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα μιλήσω αργότερα.

(Η ομιλήτρια διακόπτει την παρέμβασή της και συνεχίζει κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου)

Πρέπει να είμαστε καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με τη σήμανση καταγωγής των προϊόντων
που αγοράζουμε. Η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει επίσης κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης
και παραπλάνησης των καταναλωτών σχετικά με την καταγωγή. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο…

Όχι, δεν λειτουργεί. Λυπάμαι.

(Η ομιλήτρια διακόπτει ξανά την παρέμβασή της)

Jan Zahradil,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (CS) Κατανοώ γιατί υποβλήθηκε η πρόταση,
αλλά δεν συμφωνώ με τους λόγους υποβολής της. Θεωρώ ότι ο σημερινός παγκοσμιοποιημένος
κόσμος πολύ δύσκολα επιτρέπει τον προσδιορισμό της χώρας καταγωγής· εντέλει, μια εγγύηση
για την ποιότητα του ενός ή του άλλου προϊόντος είναι πολύ πιο σημαντική από το εμπορικό

20-10-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL252



σήμα του ή τη χώρα καταγωγής του. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η πρόταση αυτή δεν
ασχολείται με την προστασία των εμπορικών σημάτων ή των προστατευτικών ετικετών, και επίσης
δεν μπορεί να παράσχει καμία βοήθεια ως προς την προστασία των εμπορικών σημάτων ή των
προστατευτικών ετικετών. Το γεγονός ότι θα οδηγήσει σε αύξηση του ειδικού κόστους ενός
προϊόντος και, επομένως, πιθανώς και σε αύξηση της τιμής του προϊόντος έχει ήδη αναφερθεί
εδώ από τον κύριο Επίτροπο. Τελικά, το γεγονός ότι η πρόταση αυτή αφορά μόνον ορισμένα
προϊόντα –το οποίο έχει αναφερθεί αρκετές φορές εδώ– θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ακόμη
και είδος διάκρισης με βάση το προϊόν ή γεωγραφική διάκριση.

Επομένως, θα ήθελα στο σημείο αυτό να υποστηρίξω ότι πρέπει να παραμείνουμε στην προαιρετική
επισήμανση, γιατί, τελικά, όπου οι καταναλωτές προσδίδουν αρκετή προστιθέμενη αξία σε αυτήν
τη σήμανση, η πλειονότητα των παραγωγών της ΕΕ τη χρησιμοποιούν ήδη σε εθελοντική βάση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικρίνεται πολύ συχνά για υπερβολική ρύθμιση, για έγκριση πάρα πολλών
νόμων που επιβαρύνουν το οικονομικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, ζητώ, τουλάχιστον σε αυτήν
την περίπτωση, να μην συμβάλουμε στην περαιτέρω επιβάρυνση του νομικού και οικονομικού
περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Helmut Scholz,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε,
θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κ. Muscardini για το έργο που επιτέλεσε σε αυτήν την
έκθεση και τους σκιώδεις εισηγητές για την εποικοδομητική συνεργασία τους.

Η Ομάδα μου επικροτεί την προσέγγιση που συνίσταται στην παροχή μεγαλύτερης διαφάνειας
στους καταναλωτές σε σχέση με την προέλευση των προϊόντων, και στηρίζει τον χάρτη πορείας,
όπως τον περιέγραψε ο κ. Rinaldi, προς μια νίκη-σταθμό. Στην πραγματικότητα, θα προτιμούσαμε
την αναγραφή περαιτέρω πληροφοριών, όπως πληροφορίες για το «οικολογικό αποτύπωμα των
προϊόντων, για το εάν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων κατά τη διαδικασία
παραγωγής ή για τη δίκαιη κατανομή των κερδών στους παραγωγούς και τους εργαζομένους.
Την ίδια στιγμή, δεν πιστεύουμε ότι ο εν λόγω κατάλογος επιθυμιών ανήκει σε έναν κανονισμό
σχετικά με την ένδειξη της χώρας καταγωγής, καθώς το όνομα της χώρας από μόνο του δεν
παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες εν προκειμένω. Ας πάρουμε το παράδειγμα της Ινδίας, όπου η
παιδική εργασία απαγορεύεται. Ενώ υπάρχουν μαύρα πρόβατα μεταξύ των εταιρειών εκεί, η
συντριπτική πλειονότητα συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία. Επομένως, σε έναν ευρωπαϊκό
κανονισμό πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ούτε ανταγωνιστές ούτε εθνικόφρονες
μπορούν να σπιλώσουν το όνομα μιας ολόκληρης χώρας και των προϊόντων της.

Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης. Τα σήματα θεμιτού εμπορίου αποτελούν
εδώ παράδειγμα προς μίμηση, και πρέπει τώρα να αναπτυχθούν περαιτέρω με την υποστήριξη
της ΕΕ. Επιπλέον, εάν λάβουμε υπόψη την πτυχή των μεθόδων παραγωγής με χαμηλές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα και των ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, θα έχουμε τη δυνατότητα να
ενσωματώσουμε σύγχρονες προκλήσεις. Καλώ την Επιτροπή να αναλάβει δράση για να
δρομολογήσει έναν πρόσθετο κανονισμό προς την κατεύθυνση αυτήν.

Επιτρέψτε μου να προσθέσω μία ακόμη σκέψη μου. Η συνεπής εφαρμογή της διάταξης «Made
in» μπορεί επίσης να διαδραματίσει ρόλο στην επίλυση περίπλοκων πολιτικών συγκρούσεων·
για παράδειγμα, η ανεμπόδιστη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ προϊόντων κατασκευασμένων στην
Παλαιστίνη, η οποία θα παρείχε τη δυνατότητα αυτόνομης οικονομικής ανάπτυξης στην
Παλαιστίνη.

Claudio Morganti,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει αύριο επί του ζητήματος της σήμανσης καταγωγής,
βάσει του ότι –σύμφωνα με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί– το σήμα καταγωγής θα πρέπει
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να εφαρμόζεται σε προϊόντα που προορίζονται για τελική κατανάλωση και προϊόντα που
προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή.

Αυτός ο τελευταίος ορισμός θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή αλυσιδωτή αντίδραση, επειδή
δεν περιλαμβάνει τα ημικατεργασμένα και τα ενδιάμεσα προϊόντα τα οποία –δεδομένου ότι έχουν
παραχθεί σε χώρες εκτός ΕΕ– μπορούν, με μια τελική και ενδεχομένως ασήμαντη τελική
επεξεργασία κατά την άφιξή τους στην Ευρώπη, να παρουσιάζονται ως προϊόντα που παράγονται
σε ένα κράτος μέλος. Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής δεν θα είναι πλήρως ενημερωμένος
για την πραγματική καταγωγή του προϊόντος, ενώ θα δοθεί κίνητρο σε μεγάλες βιομηχανίες να
μετεγκατασταθούν σε χώρες εκτός ΕΕ, πολλαπλασιάζοντας έτσι τα κέρδη τους εξυπηρετώντας
μόνο τα δικά τους συμφέροντα και αποδυναμώνοντας τις βιομηχανικές περιοχές μας.

Για τους λόγους αυτούς, καταθέσαμε ορισμένες τροπολογίες με στόχο την επέκταση αυτού του
ορισμού και στα ημικατεργασμένα και ενδιάμεσα προϊόντα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια
και η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, κατά το πρότυπο του
νόμου Reguzzoni της Ιταλίας, ο οποίος σέβεται πλήρως τα δικαιώματα των καταναλωτών.
Συνάδελφοι βουλευτές, είναι πραγματικά η τελευταία μας ευκαιρία να προστατεύσουμε τον
τομέα της μεταποίησης στην Ιταλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο οποίος είναι από τις βασικές
κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας, σε αντίθεση με τους λίγους βιομηχανικούς γίγαντες που
εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα και όχι το καλό ολόκληρης της κοινότητας.

Ο περιορισμός της μανιώδους μετεγκατάστασης, της παραποίησης και της εκμετάλλευσης της
εργασίας πρέπει να εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους στόχους του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Εάν υπερψηφίσουμε αύριο τον κανονισμό ως έχει, θα χάσουμε μια μεγάλη
ευκαιρία, οι προσπάθειές μας θα αποδειχθούν άσκοπες και, πάνω απ’°όλα, θα χάσουμε
εκατομμύρια εργαζόμενους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίοι θα αισθάνονται προδομένοι,
μαζί με όλους τους καταναλωτές που μας εμπιστεύθηκαν για να προβούμε σε μια υπεύθυνη
επιλογή. Η μάχη που δίνουμε δεν στρέφεται κατά κάποιου, αντιθέτως είναι υπέρ της εργασίας,
των επιχειρήσεων, των εργαζομένων μας και όλων των ευρωπαίων πολιτών.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ζούμε σε χαλεπούς από οικονομικής άποψης
καιρούς και πολλές μικρές επιχειρήσεις νιώθουν ότι επιβαρύνονται από τη γραφειοκρατία της
ΕΕ και το σχετιζόμενο με αυτήν κόστος. Πιστεύω, πρώτα απ’°όλα, ότι το Κοινοβούλιο και η
Επιτροπή πρέπει να αναζητήσουν τρόπους για να περιορίσουν την οικονομική επιβάρυνση της
γραφειοκρατίας για την οποία επιμένουμε εδώ.

Όσον αφορά την παρούσα πρόταση, πρέπει να επιτύχουμε ισορροπία μεταξύ του ανοίγματος
των αγορών για ευρωπαϊκά προϊόντα και την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των
εισαγόμενων προϊόντων. Οφείλω να δηλώσω, ωστόσο, ότι όταν πρόκειται για προϊόντα διατροφής
αναγνωρίζω την αξία της επισήμανσης των προϊόντων τρίτων χωρών. Γνωρίζω ότι δεν καλύπτονται
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρότασης, αλλά πολλοί αγρότες της Βόρειας Ιρλανδίας
αισθάνονται απογοητευμένοι όταν εργάζονται σκληρά για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
που ορίζει η Ευρώπη και στη συνέχεια καλούνται να ανταγωνιστούν αγρότες που δεν χρειάζεται
να πληρούν τα ίδια πρότυπα.

Ελπίζω ότι ο Επίτροπος θα λάβει υπόψη ότι όσοι από εμάς εκπροσωπούν κοινότητες που
βασίζονται στη γεωργία δεν έχουν ξεχάσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις χώρες της
Mercosur, και ελπίζουμε ότι δεν είναι διατεθειμένος να θυσιάσει την αγροτική βιομηχανία μας
για περαιτέρω αγορές. Αυτό το μέρος έχει τη συνήθεια να νομοθετεί υπερβολικά και φοβάμαι
ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
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Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω
την κ. Muscardini για τη σκληρή εργασία της, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα αμφιλεγόμενα
ζητήματα, μερικά από τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί. Είμαι πεπεισμένη ότι πρέπει να εξηγηθεί
το ζήτημα στους ευρωπαίους καταναλωτές. Είμαι επίσης της γνώμης ότι στόχος μας πρέπει να
είναι η προστασία των πολιτών της Ευρώπης από προϊόντα που είναι επικίνδυνα και επιβλαβή
για την υγεία. Οι τελικοί χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ποιες πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται, πώς
λαμβάνονται, πού και με ποιον τρόπο υφίστανται επεξεργασία και ποια κοινωνικά πρότυπα και
πρότυπα παραγωγής εφαρμόζονται στις σχετικές χώρες. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, αλλά
χρειαζόμαστε σαφήνεια για το πώς σκοπεύουμε να τον επιτύχουμε. Δυστυχώς, η τρέχουσα έκδοση
της προτεινόμενης διάταξης «Made in» δεν μας λέει τίποτα για την πραγματική προέλευση ενός
συγκεκριμένου εμπορεύματος.

Θα ήθελα να το εξηγήσω αυτό με ένα παράδειγμα: το Ουζμπεκιστάν είναι ο τρίτος μεγαλύτερος
εξαγωγέας βαμβακιού στον κόσμο. Το ενενήντα τοις εκατό της συγκομιδής γίνεται χειρωνακτικά,
το μεγαλύτερο μέρος της με χρήση παιδικής εργασίας. Το βαμβάκι που συγκεντρώνεται
αποστέλλεται στη συνέχεια στο Βιετνάμ όπου μεταποιείται. Σύμφωνα με τις τρέχουσες προτάσεις
της Επιτροπής, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισάγονται σήμερα στην ΕΕ από το Βιετνάμ
πρέπει να φέρουν την ένδειξη «κατασκευάστηκε στο Βιετνάμ», αλλά τι γίνεται με τη διαφάνεια
για τον ευρωπαίο καταναλωτή; Κανείς δεν γνωρίζει από πού προέρχονται οι πρώτες ύλες και πώς
έχουν ληφθεί. Το επίπεδο πληροφόρησης είναι εντελώς ανεπαρκές.

Το ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτή στην Αυστρία δημοσίευσε μια επικαιροποιημένη ανάλυση
που δείχνει ότι οι κορυφαίες και πιο γνωστές επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας στον κόσμο δεν
μπορούν να εγγυηθούν ότι δεν χρησιμοποιούν στην παραγωγή πρώτες ύλες από επιχορηγούμενες
από το κράτος εταιρείες που χρησιμοποιούν παιδική εργασία. Μια διάταξη «Made in» αυτού του
είδους, η οποία αποκλείει τις πρώτες ύλες από τη διαδικασία παραγωγής, προφανώς παραγνωρίζει
τις απαιτήσεις των ευρωπαίων τελικών χρηστών. Τάσσομαι υπέρ της περισσότερης αλήθειας στην
επισήμανση των προϊόντων και συνεπώς αντιτίθεμαι στη συγκεκριμένη πρόταση της Επιτροπής.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα
να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κ. Muscardini και όλους τους σκιώδεις εισηγητές με τους
οποίους συνεργάστηκα για το θέμα αυτό, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς. Ελπίζω
ότι αύριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει στο νομοθετικό ψήφισμα την ίδια ισχυρή
υποστήριξη με εκείνη που έδωσε τον Ιούλιο του 2006, με τη γραπτή δήλωση του 2008, καθώς
και με την υπερψήφιση του ψηφίσματος του 2009.

Ετοιμαζόμαστε να θεσπίσουμε ένα μέτρο το οποίο πρέπει να προστατεύει τον καταναλωτή, να
τον ενημερώνει για την προέλευση των προϊόντων για έναν γενικότερο σκοπό, το οποίο ανανεώνει
την ισότητα των ευκαιριών στο διεθνές εμπόριο και την αμοιβαιότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κύριων ανταγωνιστών της. Δεν επιφέρει πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις
σε τρίτες χώρες, οι οποίες είναι ήδη υποχρεωμένες να διαθέτουν προϊόντα που φέρουν σήμανση
σε όλες τις ανταγωνίστριες χώρες μας ανά την υφήλιο και σε πολλές άλλες. Ούτε δημιουργεί
κάποια επιβάρυνση για το ευρωπαϊκό σύστημα διανομής, το οποίο, εμμέσως, χωρίς να επιβαρύνει
καθόλου τα δημόσια οικονομικά, ευνοεί την επιστροφή σημαντικής παραγωγής στην Ευρώπη,
επιβραδύνει τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, ενώ συμβάλλει και στην καταπολέμηση της
απομίμησης/παραποίησης.

Πρόκειται για έναν συνδυασμό με πολύ προφανή πλεονεκτήματα, που δεν μπορεί να σταματήσει
με την ενδεχόμενη έκκληση για λήψη περαιτέρω μέτρων, διότι εδώ έχουμε πραγματικά μια
περίπτωση στην οποία το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού. Πρέπει να δώσουμε τέλος σε μια
διαδικασία που ξεκίνησε πριν από επτά έτη, αποδεικνύοντας ότι ενδιαφερόμαστε για τα
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συμφέροντα των επιχειρήσεών μας –προπάντων αυτήν την περίοδο κρίσης και ανεργίας–, αλλά
και για τις δυνατότητες για ένα εμπορικό σύστημα που ρυθμίζεται έτσι ώστε να παρέχει
αμοιβαιότητα, προστασία των καταναλωτών και ακριβείς πληροφορίες που θα μπορούσαν να
αναπτυχθούν περαιτέρω όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα.

Εάν το μέτρο αυτό δεν ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο, θα υπάρξει πρόβλημα. Θα ήθελα να
ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άλλη μια φορά και όλους εκείνους που επιθυμούν
να υποστηρίξουν αυτό το μέτρο, διότι είναι χρήσιμο για τους ευρωπαίους πολίτες και το
παγκόσμιο εμπόριο.

Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).   – (FR) Κυρία Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, κυρίες και
κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το καλό έργο που επιτέλεσε. Πρέπει να
είμαστε καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με τη σήμανση καταγωγής των προϊόντων που
αγοράζουμε. Η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει επίσης κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης και
παραπλάνησης των καταναλωτών σχετικά με την καταγωγή.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ορίζει ότι η Επιτροπή…

Όχι, λυπάμαι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα το καταγράψω στα πρακτικά.

(Η ομιλήτρια διακόπτει την παρέμβασή της)

Jacky Hénin (GUE/NGL).   – (FR) Κυρία Πρόεδρε, το θαύμα του ελεύθερου εμπορίου και
του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού σημαίνει ότι ένας καταναλωτής που αγοράζει ένα
μαχαίρι με σήμανση Laguiole στην Aveyron, την περιοχή καταγωγής του, έχει 90% πιθανότητες
να αποκτήσει μια λεπίδα κακής ποιότητας που κατασκευάζεται στην Κίνα ή στο Πακιστάν· και
αυτό είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα. Πρόκειται για πραγματική απάτη όσον αφορά την
επισήμανση.

Εάν επιθυμούμε πραγματικά να διαφυλάξουμε και να αναπτύξουμε τη βιομηχανική απασχόληση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν επιθυμούμε να αποφευχθεί η παραπλάνηση των ευρωπαίων
καταναλωτών και να προστατευθεί η υγεία τους, εάν επιθυμούμε να παραταθεί το κοινωνικό και
περιβαλλοντικό κεκτημένο των κοινωνιών μας, είναι επιτακτική η ανάγκη να καταστεί η σήμανση
της καταγωγής των προϊόντων μεταποίησης υποχρεωτική, ακόμη και αν αυτό σημαίνει παραβίαση
των υπερφιλελεύθερων ιδρυτικών δογμάτων της Ευρώπης. Η σήμανση αυτή πρέπει να είναι
σοβαρή και όχι μια μορφή εξαπάτησης η οποία σημαίνει ότι ένα προϊόν παρουσιάζεται σαν να
έχει κατασκευαστεί στην Ευρώπη, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε περισσότερο από
ένα σύνολο τμημάτων από ολόκληρο τον κόσμο και μόνο το σήμα «made in Europe» έχει
κατασκευαστεί στην Ευρώπη.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να παρασχεθούν στις τελωνειακές υπηρεσίες και τα υπουργεία
Δικαιοσύνης των κρατών μελών όλα τα μέσα ελέγχου και επιβολής του νόμου για την εφαρμογή
ισχυρής νομοθεσίας για τη σήμανση καταγωγής και τη χώρα καταγωγής. BRK>

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Χάρη σε μια ανοικτή εμπορική πολιτική, οι πολίτες μας μπορούν
να αγοράζουν προϊόντα που κατασκευάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Τις περισσότερες φορές,
ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μάθουν πού κατασκευάστηκε το προϊόν, από πού
προήλθαν τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένο και ποιες τεχνολογικές διαδικασίες
χρησιμοποίησε ο κατασκευαστής για την επεξεργασία του.

Παράλληλα, το μέγιστο ποσοστό πληροφοριών που μπορεί να διαθέτει ο καταναλωτής για ένα
προϊόν αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη λήψη ορθών αποφάσεων όταν επιλέγει προϊόντα.
Μέχρι σήμερα, οι ευρωπαίοι πολίτες μας δεν είχαν κανένα απολύτως δικαίωμα σε στοιχειώδη
πληροφόρηση για τα προϊόντα, η οποία διατίθεται σε μόνιμη βάση όχι μόνο στους πολίτες των
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Ηνωμένων Πολιτειών ήδη από το 1930, αλλά και σήμερα στους πολίτες της Κίνας, της Ιαπωνίας,
του Καναδά, της Ινδίας, του Μεξικού και άλλων χωρών.

Γι’°αυτό πιστεύω ότι είναι πλέον καιρός να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρότυπο το οποίο
θα προστατεύει τους ευρωπαίους καταναλωτές ανεξάρτητα από τα συγκεκριμένα συμφέροντα
μεγάλων αλυσίδων διανομής ή ορισμένων ομάδων συμφερόντων, και θα υποχρεώνει τους
προμηθευτές που εισάγουν αγαθά από τρίτες χώρες να επισημαίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες
για την καταγωγή τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα παρέχεται στους καταναλωτές μας μια σημαντική
πηγή πληροφόρησης όταν αποφασίζουν ποια προϊόντα θα επιλέξουν, ενώ οι κατασκευαστές
τρίτων χωρών δεν θα επηρεαστούν σημαντικά καθ’°οιονδήποτε τρόπο, διότι τα προϊόντα τους
φέρουν εδώ και πολύ καιρό σήμανση καταγωγής όταν εξάγονται σε άλλες χώρες.

Ωστόσο, θα είναι σημαντικό να σκεφθούμε τους μηχανισμούς για την ενιαία εφαρμογή κυρώσεων
και ποινών σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας αυτής από οποιοδήποτε κράτος μέλος
προκειμένου να αποτραπεί να αναζητούν οι παραγωγοί σημεία εισόδου στην κοινή αγορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία δεν προστατεύονται δεόντως μέσω κυρώσεων, αποφεύγοντας κατά
συνέπεια τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς. Πιστεύω ακράδαντα ότι η θέσπιση ενός
αποτελεσματικού συστήματος σήμανσης σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων από τρίτες
χώρες θα είναι εξαιρετικά επωφελής τόσο για τους ευρωπαίους καταναλωτές μας όσο και για
τους κατασκευαστές που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Τσέχοι υαλουργοί, κατασκευαστές κλωστοϋφαντουργικών
ειδών και υποδηματοποιοί επικοινωνούν μαζί μου εδώ και πολύ καιρό ζητώντας διαφάνεια
σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων. Καλούνται να ανταγωνιστούν απομιμήσεις προϊόντων
άγνωστης προέλευσης, η παρουσία των οποίων είναι παρασιτική στην αγορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Μιλάμε κυρίως για κακής ποιότητας και συχνά επικίνδυνα προϊόντα. Επιπλέον, οι
πληροφορίες σχετικά με το πού παράγονται τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα υποδήματα,
τα είδη από γυαλί, τα κοσμήματα ή τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν είναι διαβαθμισμένες
πληροφορίες ούτε συνεπάγονται προστατευτισμό ή εμπόδιο στο ελεύθερο εμπόριο, όπως τις
χαρακτηρίζουν οι φιλελεύθεροι. Αντιθέτως, η ελεύθερη αγορά και ο θεμιτός ανταγωνισμός
λειτουργούν καλά μόνο εάν οι καταναλωτές μπορούν να λάβουν σωστές και ελεύθερες αποφάσεις
βάσει πληροφοριών και εμπειριών.

Υποστηρίζω πλήρως την εισηγήτρια κ. Muscardini και εκτιμώ τη συνεισφορά της στην επίτευξη
συμβιβασμού, ο οποίος ελπίζω ότι θα μας επιτρέψει να εγκρίνουμε την πρόταση αύριο.
Αντιλαμβάνομαι ότι, ιδιαίτερα στις βόρειες χώρες όπου παραδοσιακά προϊόντα έχουν
αντικατασταθεί από εισαγόμενα, αυτός ο κανονισμός μπορεί να θεωρηθεί περιττή γραφειοκρατία.
Ωστόσο, ας συγκρίνουμε την έγκριση του κανονισμού με ό,τι συμβαίνει στους ανταγωνιστές
μας στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία και την Κίνα, όπου η ένδειξη «made in» είναι υποχρεωτική.
Όπως ανέφερε και ο προηγούμενος ομιλητής, θέλω να δηλώσω ότι είναι αναγκαίο να προτείνει
η Επιτροπή τουλάχιστον ελάχιστα πρότυπα για κυρώσεις, καθώς και να εξασφαλίσει ότι οι κανόνες
θα πρέπει να τηρούνται με συνέπεια σε ολόκληρη την Ένωση και ότι εξαγωγείς τρίτων χωρών
δεν θα προτιμούν συγκεκριμένες χώρες λόγω χαμηλότερων ή μηδαμινών κυρώσεων. Το χρωστούμε
στους πολίτες μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. LÁSZLÓ TŐKÉS
Αντιπροέδρου

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο
πρόσφατου ταξιδιού αντιπροσωπείας εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, είχα τη
χαρά να επισκεφθώ πολλές μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη, μικρές επιχειρήσεις οι οποίες είναι
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αναγκασμένες να λειτουργούν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες: διαπίστωσα ανώτερη ποιότητα
προϊόντων, δίκαιες αμοιβές, καλές συνθήκες εργασίας και ορθολογικό περιβάλλον εργασίας.
Αυτό είναι άμεσο αποτέλεσμα των παραδόσεών μας και της ευρωπαϊκής έννομης τάξης. Ωστόσο,
σε πολλές χώρες αυτές οι αρχές δεν υπάρχουν, οι συνθήκες εργασίας είναι υποβαθμισμένες και
δεν παρέχεται καμία εγγύηση στους εργαζομένους. Πιστεύω ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές
πρέπει να είναι τουλάχιστον σε θέση στο μέλλον να αναγνωρίζουν εάν τα προϊόντα που αγοράζουν
προέρχονται από μια συγκεκριμένη χώρα όπου δεν εφαρμόζονται βασικές αρχές. Αυτό είναι κάτι
που θα απαιτείται στο μέλλον χάρη στην οδηγία που η κ. Muscardini συνέταξε με τόσο μεγάλη
αποτελεσματικότητα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την πρόταση.

Στις επιχειρήσεις που μετέφεραν την παραγωγή τους στο εξωτερικό για την καλύτερη εξυπηρέτησή
τους και προκειμένου να αποφύγουν τη γραφειοκρατία, και οι οποίες σήμερα διαμαρτύρονται,
θα έλεγα: μόνο τον εαυτό σας πρέπει να κατηγορείτε!

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, δεν θα
μπορούσε η Ευρώπη να αποφύγει αυτό το καθήκον: με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και οφείλαμε
να αντιδράσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Muscardini για την επιμονή με την οποία
εργάστηκε και όλους τους άλλους συναδέλφους που εργάστηκαν γι’°αυτό το ζήτημα.

Όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα προϊόντων από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πιστεύω ότι είναι σωστό να γνωρίζουν οι καταναλωτές την προέλευση και την καταγωγή
των προϊόντων αυτών, προκειμένου να προστατεύουν την υγεία και την ελευθερία τους,
επεκτείνοντας την υποχρέωση αυτή σε ημικατεργασμένα προϊόντα, στα οποία επισημαίνεται η
αλυσίδα εφοδιασμού. Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, η έλλειψη κανονισμού αυτού του
είδους υπονομεύει τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών και καταναλωτών και εμποδίζει την
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η οποία, για να είναι ελεύθερη, πρέπει να διαθέτει κοινούς
κανόνες, χωρίς ανισότητες ή αθέμιτο ανταγωνισμό.

Όσον αφορά την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εθνικών προϊόντων τους,
δεν είναι οι μεγάλες εταιρείες που χρειάζονται αυτήν την προστασία. Πράγματι, βλέποντάς την
παρουσία των εμπορικών σημάτων τους ανά την υφήλιο, πιστεύω ότι σίγουρα δεν τη χρειάζονται.
Επιπλέον, πρέπει να προωθήσουμε τα ιδιαίτερα και τα παραδοσιακά άριστα προϊόντα των χωρών
μας, να αναθερμάνουμε την ευρωπαϊκή οικονομία και να διασφαλίσουμε τον σεβασμό των
δικαιωμάτων των εργαζομένων από την άποψη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και παραγωγικών
όρων.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αναρωτιέμαι τι έχουμε να φοβηθούμε λέγοντας την αλήθεια και
επιχειρώντας να θεσπίσουμε κανόνες που θα είναι ίσοι για όλους. Πρέπει να προσπαθήσουμε να
μην πτοηθούμε, κάνοντας χρήση της ευρωπαϊκής συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, και να
αποφύγουμε να μας επιβάλει πάντα το Συμβούλιο τη θέλησή του. Συνεπώς, ας προσπαθήσουμε
να κάνουμε αυτό το μέτρο πραγματικότητα υποστηρίζοντας τον εν λόγω κανονισμό. Για τα
υπόλοιπα, ας περιμένουμε να δούμε.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, ο κανονισμός που συζητούμε σήμερα
είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του τομέα της μαχαιροποιίας και παρόμοιων προϊόντων,
ο οποίος στην περιοχή μου –τη χώρα του Δον Κιχώτη, και συγκεκριμένα το Albacete– συνδέεται
όχι μόνο τη διατήρηση πάνω από 8.000 θέσεων εργασίας, αλλά και με ένα μέρος της ταυτότητάς
της και της μελλοντικής δέσμευσης για την άσκηση της συγκεκριμένης τέχνης ως πηγής
απασχόλησης.
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Η σήμανση «made in» σε μαχαίρια ζητείται εδώ και αρκετό καιρό από κοινωνικές ομάδες όπως
η Aprecu, και η κυβέρνηση της Castilla-La Mancha αγωνίζεται γι’°αυτό με την ομόφωνη
υποστήριξη του περιφερειακού κοινοβουλίου της.

Η σήμανση προέλευσης δεν αποτελεί παρεμβατισμό· είναι μια δέσμευση για διαφάνεια στους
εμπορικούς κανόνες και στην καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού. Σημαίνει αύξηση της
ικανότητας των καταναλωτών να λαμβάνουν αποφάσεις για την επιλογή ενός προϊόντος έχοντας
λάβει υπόψη όχι μόνο την τελική τιμή του, αλλά και το σήμα ποιότητας του τόπου καταγωγής
ή τις κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες παράγεται. Πάνω απ’°όλα, θα δώσει μια νέα νότα
αισιοδοξίας σε πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά που σήμερα αισθάνονται
ότι δεν αδιαφορούμε όσον αφορά την υποστήριξη ενός πιο θεμιτού εμπορίου, προσδίδοντας
ταυτόχρονα προστιθέμενη αξία σε όσους παράγουν σεβόμενοι παράλληλα τα κοινωνικά
δικαιώματα και τις καλύτερες συνθήκες των ευρωπαίων εργαζομένων.

Επομένως, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τον κ. Menéndez del Valle για την
κοινωνική ευσυνειδησία τους στο ζήτημα αυτό, το οποίο είναι τόσο σημαντικό για την περιοχή
μου.

Peter Šťastný (PPE).   – (SK) Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Muscardini για την
προσέγγισή της στην έκθεση και τη σκληρή εργασία που επένδυσε στην εκπόνησή της. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η δεύτερη, ούτε η τρίτη που ζητά να
ενημερώνονται οι πολίτες της σχετικά με την καταγωγή ενός προϊόντος που αγοράζουν για τις
ανάγκες τους ή για κατανάλωση.

Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και πολλές άλλες χώρες παρέχουν εδώ και καιρό αυτό
το δικαίωμα στους πολίτες τους. Αυτό είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου. Επομένως, το ερώτημα είναι: γιατί δεν έχουμε βρει ακόμη μια
συμβιβαστική λύση; Όλοι μας συμφωνούμε για την ανάγκη ενημέρωσης του πολίτη καταναλωτή.
Ωστόσο, είναι επίσης αλήθεια ότι η ένδειξη της χώρας καταγωγής, δηλαδή η διάταξη για το σήμα
«made in», μπορεί να είναι δυνητικά παραπλανητική, διότι η παγκοσμιοποίηση της βιομηχανίας
σημαίνει ότι το τελικό προϊόν αποτελείται από μέρη κατασκευασμένα σε διαφορετικές χώρες.
Ως εκ τούτου, εάν προσθέταμε μια ακόμη ετικέτα σε αυτήν του «made in», όπως «επεξεργασία
σε» ή «συναρμολόγηση σε», ίσως να καταλήγαμε ευκολότερα σε μια ευρεία συμφωνία. Με αυτόν
τον τρόπο θα αρθεί το μεγαλύτερο εμπόδιο, ο φόβος της υποβολής εσφαλμένων, ελλιπών ή
παραπλανητικών πληροφοριών.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο
η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει εκχωρήσει μεγαλύτερη εξουσία σε αυτόν ακριβώς τον τομέα, και
με επικεφαλής την εισηγήτρια κ. Muscardini, θα βρούμε κοινές λύσεις που θα βοηθήσουν τους
πολίτες μας να κάνουν καλύτερες και, το σημαντικότερο, πιο ελεύθερες επιλογές.

Πρόεδρος.   – Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, κύριε, για την ενόχληση. Η ημερήσια διάταξη
προβλέπει τα άμεσα σχόλια. Υπάρχουν έξι, οπότε μπορούμε να δώσουμε τον λόγο και στους έξι
βουλευτές.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όλοι οι πολίτες έχουν
συνειδητοποιήσει την παγκόσμια κλίμακα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και πιστεύουμε
ότι έχουν επίγνωση της σημασίας που έχει η έγκριση κοινών κανόνων προκειμένου να αποτραπεί
η πρόκληση στρεβλώσεων στην αγορά και η επικίνδυνη μείωση των εμπορικών συναλλαγών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την ανάγκη να ενημερώνονται οι πολίτες με σαφήνεια
σχετικά με τα προϊόντα που κυκλοφορούν εντός των συνόρων της και έχουν γίνει προσπάθειές
σε αυτό το πνεύμα, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα και των κρατών μελών και των πολιτών.
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Ενώ τα συμφέροντα της πρώτης ομάδας συνεπάγονται την προώθηση των πόρων τους χωρίς να
είναι προστατευτικά, οι πολίτες ενδιαφέρονται να μαθαίνουν πάντα την καταγωγή του κάθε
προϊόντος ακόμη και με το κόστος της αναμονής για αρκετό καιρό μέχρι να εφαρμοστεί αυτό
το καθεστώς σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

Επιθυμούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλά με μία φωνή, στην ίδια ένταση με όλες τις άλλες φωνές
που εκφράζονται δυναμικά στις διεθνείς αγορές. Έτσι, αύριο θα στηρίξουμε την έκθεση σχετικά
με την ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες
χώρες, προτρέποντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ανταποκριθεί στον ρόλο του και να
ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό αυτήν τη νομοθετική διαδρομή, η οποία διήρκεσε έξι
ολόκληρα χρόνια.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πέντε έτη μετά
την πρόταση κανονισμού, πρόκειται επιτέλους αύριο να ψηφίσουμε σχετικά με την υποχρεωτική
σήμανση καταγωγής σε ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Όλο αυτό το
διάστημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τονίσει επανειλημμένα την ανάγκη για έναν κανόνα
που θα δίνει στους καταναλωτές το δικαίωμα να έχουν σωστή πληροφόρηση σχετικά με την
προέλευση των προϊόντων, διευκολύνοντας κατά τον τρόπο αυτόν μια πιο ενημερωμένη επιλογή.

Τα προϊόντα μας πέφτουν συχνά θύματα παραποίησης και παραπλανητικών σημάνσεων. Ο
κανονισμός αυτός μπορεί να συμβάλει ώστε να παρασχεθούν περισσότερες εγγυήσεις στις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να ανακτηθεί η ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο. Ελπίζω ότι
το Κοινοβούλιο θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα, εγκρίνοντας με πολύ μεγάλη πλειοψηφία την
έκθεση της κ. Muscardini, την οποία ευχαριστώ, όπως και τον σκιώδη εισηγητή κ. Susta.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, οι καταναλωτές έχουν και στον αγροτικό τομέα το
δικαίωμα για λεπτομερή και σαφή πληροφόρηση σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων που
πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο αυτόν, μπορούμε να τους δώσουμε τη
δυνατότητα να προβαίνουν σε συνειδητές, προσεκτικές αποφάσεις αγοράς.

Ωστόσο, ο μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι τα υψηλά πρότυπα παραγωγής και ασφάλειας
που ισχύουν στην Ευρώπη να ισχύουν και για τα εισαγόμενα προϊόντα που πωλούνται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ζήτημα εμπορικών περιορισμών, αλλά, αντιθέτως, αποσκοπεί στην
καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού ως βασικής προϋπόθεσης για δίκαιο παγκόσμιο εμπόριο.
Δυστυχώς, η πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η Επιτροπή δεν θα επιτύχει αυτόν τον στόχο.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,
υποστηρίζουμε με ενθουσιασμό τον συγκεκριμένο κανονισμό και θα ήθελα να ευχαριστήσω την
εισηγήτρια κ. Muscardini, καθώς και τον κ. Susta και τον κ. Rinaldi. Είμαι και εγώ της άποψης
ότι αυτό το μέτρο αποτελεί ένα ενδιάμεσο βήμα. Πρέπει να αποφασίσουμε εάν είναι σωστό ή όχι
να γνωρίζει ο καταναλωτής πού έχει κατασκευαστεί το προϊόν που αγοράζει. Θεωρούμε ότι είναι
σωστό. Πρόκειται για έναν κανονισμό που επιδιώκει τη διαφάνεια και την προστασία των
δικαιωμάτων των καταναλωτών. Αυτήν τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αν, προκειμένου
να προστατευτούν τα δικαιώματα των καταναλωτών περί διαφάνειας και σαφήνειας, θεωρεί
κάποια επιχείρηση που έχει μετεγκατασταθεί ότι τιμωρείται με κάποιον τρόπο.

Άκουσα με προσοχή τα λόγια του σουηδού συνάδελφου κ. Fjellner, από τη Στοκχόλμη, στον
οποίο αισθάνομαι την ανάγκη να απαντήσω ότι θα ήθελα να είμαι σίγουρος ότι θα πάω στην
πατρίδα του για να αγοράσω ένα συνηθισμένο κοστούμι σουηδικής κατασκευής έχοντας τη
βεβαιότητα ότι πράγματι κατασκευάστηκε στη Σουηδία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι θα
μπορούσε να έχει το εμπορικό σήμα μιας σουηδικής επιχείρησης, ακόμη και αν έχει παραχθεί σε
μια μικρή βιοτεχνία η οποία βρίσκεται ίσως 10 χιλιόμετρα από το σπίτι μου. Θα αισθανόμουν
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πολύ ανόητος εάν έφτανα μέχρι τη Σουηδία για να αγοράσω κάτι που παρήχθη στην περιοχή
μου.

Ως εκ τούτου, επικροτώ το σήμα καταγωγής, εφόσον παρέχει διαφάνεια και τη δυνατότητα της
σαφήνειας και της γνώσης στους καταναλωτές και, τέλος, αποτελεί μια ελάχιστη απάντηση στις
πολλές επιχειρήσεις που είχαν το θάρρος να μην μετεγκατασταθούν και έχουν συνθλιβεί από
τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, έχουμε υποστηρίξει και αξιολογήσει το
ενδεχόμενο να υπάρχει σήμανση καταγωγής, γιατί θεωρούμε την εν λόγω σήμανση, από κάθε
άποψη, μέσο υπεράσπισης των θέσεων εργασίας στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, κυρίως στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και μέσο καταπολέμησης του κοινωνικού και
περιβαλλοντικού ντάμπινγκ. Είναι ένα σημαντικό μέσο, αλλά μόνον αυτό: ένα μέσο. Δεν είναι
–και ας μην τρέφουμε αυταπάτες γι’°αυτό– πανάκεια. Δεν είναι η μαγική, καθολική λύση για την
αντιμετώπιση των τραγικών συνεπειών που προκύπτουν από την απελευθέρωση και την
απορρύθμιση του παγκόσμιου εμπορίου· για την αντιμετώπιση των τρομερών ζημιών που
προκύπτουν από αυτήν την απορρύθμιση.

Μερικοί από αυτούς που έχουν επωφεληθεί από αυτήν την απελευθέρωση είναι οι ίδιοι ακριβώς
άνθρωποι που ήταν ανέκαθεν αντίθετοι με τη σήμανση καταγωγής: οι μεγάλοι εισαγωγείς και
διανομείς της Ευρώπης. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να καταπολεμούμε τον
προστατευτισμό από τον οποίον έχουν επωφεληθεί αυτές οι ομάδες συμφερόντων σε βάρος του
κοινού καλού και των χιλιάδων ΜΜΕ στην Ευρώπη, καθώς και των εργαζομένων, των δικαιωμάτων
τους και των μισθών τους.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά τα ζητήματα που συνδέονται με την παραγωγή και τη
μεταποίηση και καλύπτουν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, αλλά αυτά τα ζητήματα μπορούν
να διευθετηθούν και πρέπει να επιλυθούν με τον πλέον διαφανή και ενημερωτικό τρόπο.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στη συνάδελφό μου, την κ.
Muscardini, ότι –κατά τα λόγια του Σαίξπηρ– έχετε προσφέρει στο κράτος κάποιες υπηρεσίες,
γιατί για πάρα πολύ καιρό ήμασταν σαν μια καλή νεράιδα για τον κόσμο, μοιράζοντας παντού
και ευρέως τη γενναιοδωρία μας, και ως αντάλλαγμα μας αντιμετώπιζαν σαν μια νεράιδα. Το
είδαμε στην Κοπεγχάγη και το βλέπουμε στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά ευτυχώς απόψε θα αρχίσουμε
να προβάλλουμε αντίσταση και να δημιουργούμε ίσους όρους ανταγωνισμού για τους
καταναλωτές μας και τους κατασκευαστές μας.

Δεν έχει πραγματικά κανένα νόημα να μπορούν να εισάγονται αγαθά από τρίτες χώρες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς καμία ένδειξη για το από πού προήλθαν. Θα ήθελα να το δω αυτό να
προχωρά πολύ περισσότερο. Η συνάδελφός μου κ. Dodds δήλωσε ότι θα ήθελε να το δει να
επεκτείνεται στη γεωργία και αυτό είναι τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα. Πρέπει να βοηθήσουμε
τους καταναλωτές μας να επιλέγουν, να γνωρίζουν ότι οι επιλογές που κάνουν είναι σωστές, ότι
δεν υπάρχει παραποίηση, και ότι επικρατούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους.

Οπότε, συγχαρητήρια στη συνάδελφό μου, την κ. Muscardini. Είμαστε επιτέλους στη σωστή
πορεία.

Karel De Gucht,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, παρατηρώ ότι υπάρχει μεγάλη
υποστήριξη από όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόταση, επομένως δεν θα αναφερθώ
σε πολλές από τις παρατηρήσεις που έγιναν, καθώς οι περισσότερες υποστηρίζουν την πρόταση
της Επιτροπής και την έκθεση Muscardini σχετικά με αυτήν.
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Επιτρέψτε μου μόνο να αναφέρω σε σχέση με τους κανόνες καταγωγής ότι πρόκειται για ένα
πολύ σταθεροποιημένο καθεστώς. Αυτοί οι κανόνες είναι πράγματι πολύ σταθεροί και είναι
ευρέως γνωστοί, διότι επί τη βάσει αυτών των κανόνων καταγωγής καταβάλλονται οι τελωνειακοί
δασμοί στα προϊόντα που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Στην πραγματικότητα, η πρότασή
μας βασίζεται απόλυτα σε αυτούς. Δεν πρέπει να υπάρξουν παρανοήσεις εν προκειμένω.

Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω αφορά μια τροπολογία που εισήγαγε η κ. Muscardini,
η οποία στην πραγματικότητα προτείνει ο κανονισμός «made in» να είναι ένα είδος πιλοτικού
σχεδίου που θα αξιολογηθεί μετά από περίοδο τεσσάρων ετών και ίσως τροποποιηθεί. Θεωρώ
ότι αυτή η τροπολογία αξίζει να υποστηριχθεί, διότι φαντάζομαι ότι θα ενισχύσει τις πιθανότητες
έγκρισης αυτής της πρότασης στο Συμβούλιο.

Ο λόγος για τον οποίο η πρόταση αυτή υφίσταται από το 2005 δεν έχει γίνει νομοθεσία της ΕΕ
είναι ότι απλώς δεν πείθει το Συμβούλιο. Την απορρίπτει μέχρι τώρα, αλλά η πρόταση της
κ. Muscardini, να βγει ένα πιλοτικό σχέδιο από αυτήν για περίοδο πέντε ετών, με μια αξιολόγηση
μετά από τέσσερα έτη, αποτελεί ένα πολύ καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί την προτεινόμενη τροπολογία.

Cristiana Muscardini,    εισηγήτρια. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον Επίτροπο για το ενδιαφέρον που επέδειξε για τις προτάσεις που επεξεργαστήκαμε
στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Ήταν μια μακρά εργασία, με δύσκολη
διαμεσολάβηση, αλλά προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες όλων των μερών. Πάνω
απ’°όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, τον κ. Susta και τον κ. Rinaldi.
Μπορέσαμε να παρουσιάσουμε ένα κείμενο το οποίο, στο σύνολό του, περιλαμβάνει την
πλειονότητα των προβλημάτων που μας τέθηκαν.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου που απόψε εξέφρασαν, στη μεγάλη
πλειοψηφία τους, την υποστήριξή τους για τον κανονισμό, αλλά πάνω από όλα, για περισσότερη
δημοκρατία και σεβασμό των καταναλωτών και των ευρωπαίων πολιτών. Ελπίζω ότι αύριο η
ψηφοφορία μπορεί να σηματοδοτήσει επιτέλους την έναρξη μιας νέας φάσης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση· μιας φάσης στην οποία θα επιβεβαιωθεί αφενός η πολιτική βούληση της Ένωσης και
αφετέρου το δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στις
επιλογές στις οποίες θα προβαίνει η Ένωση.

Ήταν μια μακρά εργασία συμβιβασμού και είμαι πραγματικά έκπληκτη που εξακολουθούν να
υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι βουλευτές, οι οποίοι εκπροσωπούν διάφορες χώρες, οι οποίοι
προτιμούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο απόρριψης του κανονισμού αντί να εγγυηθούν στους
συμπατριώτες και τις συμπατριώτισσές τους τα ίδια δικαιώματα των οποίων απολαύουν όλοι οι
κινέζοι, ινδοί, αμερικανοί πολίτες και ούτω καθεξής.

Ελπίζω ότι η νύχτα θα μας βοηθήσει να σκεφθούμε και ο καθένας από εμάς θα θυμηθεί ότι μια
μέρα θα κληθούμε να εξηγήσουμε τι έχουμε κάνει καλά, τι δεν έχουμε κάνει καλά, και τι δεν
έχουμε κάνει καθόλου. Σήμερα, πρέπει επιτέλους να ενεργήσουμε με την ικανότητα να
κατανοήσουμε τι αντιπροσωπεύει για εμάς ο κόσμος. Η γνώση προστατεύει την ελευθερία και
τη δημοκρατία.

Πρόεδρος.   – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Jiří Havel (S&D),    γραπτώς. – (CS) Θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη υποστήριξή μου για
την έκθεση σχετικά με την ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά διάφορα προϊόντα που
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εισάγονται από τρίτες χώρες. Η πρόταση της κ. Muscardini επιλύει την προηγούμενη έλλειψη
ευρωπαϊκών νομοθετικών προτύπων στον συγκεκριμένο τομέα. Η υποχρέωση να αναγράφεται
η καταγωγή των προϊόντων μπορεί να συμβάλει στην εξίσωση των συνθηκών στην παγκόσμια
εμπορική αγορά, διότι παρόμοια προστασία για τα εγχώρια προϊόντα έχει επίσης υποστηριχθεί
σε διάφορες παγκόσμιες οικονομίες όπως των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά ή της Ιαπωνίας.
Ομοίως, η προστασία αυτού του είδους συμβάλλει ώστε τα προϊόντα που παράγονται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο ανταγωνιστικά από τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες
χώρες. Η αναγραφή της χώρας καταγωγής συμβάλλει επίσης στη διατήρηση των παραδοσιακών
μεθόδων παραγωγής, των τυπικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και της ποιότητας. Επιπλέον,
αυτού του είδους η προστασία των ευρωπαϊκών προϊόντων θα έχει επίσης θετική επίδραση στη
διατήρηση της απασχόλησης σε όλα τα κράτη μέλη. Θα ήθελα επίσης να δηλώσω ότι η ένδειξη
της χώρας καταγωγής αυξάνει την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και τη διαφάνεια κατά
τη λήψη αποφάσεων για την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων, και αποτρέπει πιθανούς δόλιους
ισχυρισμούς σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων ή την παραποίηση.

Jarosław Kalinowski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η πληροφόρηση σχετικά με την καταγωγή
των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ είναι πολύ σημαντική για όλους τους
καταναλωτές. Η αναγραφή της χώρας καταγωγής επιτρέπει στους πολίτες να κάνουν συνειδητές
επιλογές όταν αγοράζουν ένα συγκεκριμένο προϊόν και τους δίνει τη δυνατότητα να αποφεύγουν
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια που συνδέονται με προϊόντα τρίτων χωρών που δεν
πληρούν τα πρότυπα ποιότητας. Οι κανονισμοί σχετικά με τη σήμανση της καταγωγής παρέχουν
επίσης αποτελεσματική προστασία από την παραποίηση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Είναι
σημαντικό να καθοριστούν οι λεπτομέρειες των μορφών και των διαδικασιών για τη σήμανση
καταγωγής και να θεσπιστούν κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του κανονισμού.

16. Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA)
(συζήτηση)

Πρόεδρος.   – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την εμπορική
συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA).

Karel De Gucht,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές,
μου ζητήσατε να παρευρεθώ στην Ολομέλεια για να σας ενημερώσω σχετικά με το στάδιο στο
οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της ACTA – της διεθνούς εμπορικής συμφωνίας για την
καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης. Συμμερίζομαι την άποψή σας ότι πρόκειται για
σημαντικό φάκελο· εξάλλου, είναι η τρίτη φορά που βρίσκομαι εδώ σε λιγότερο από έναν χρόνο
για να το συζητήσω μαζί σας.

Πού βρισκόμαστε λοιπόν; Εν ολίγοις, έχουμε σχεδόν επιτύχει τον στόχο μας. Πράγματι, στις
2 Οκτωβρίου 2010, οι διαπραγματευτές από την ΕΕ και άλλες 10 χώρες ολοκλήρωσαν τον
τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων. Επέλυσαν σχεδόν όλα τα ζητήματα, ενώ ελάχιστα
παραμένουν ακόμα ανοικτά. Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα.

Το ενοποιημένο και εν πολλοίς παγιωμένο κείμενο της πρότασης συμφωνίας δόθηκε στη
δημοσιότητα πριν από δύο εβδομάδες. Τούτο ευελπιστώ να σας έδωσε τη δυνατότητα να
διαπιστώσετε ότι η Επιτροπή τηρεί στο ακέραιο τις αρχές που ανέφερα στις προηγούμενες
παρεμβάσεις μου ενώπιον του παρόντος Σώματος.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ACTA αποτελεί συμφωνία που αφορά την επιβολή των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει ότι κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη
δεν υποχρεούται να θεσπίσει νέα, ουσιαστικά δικαιώματα, ούτε να τροποποιήσει ήδη τα ισχύοντα.
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Η συμφωνία δεσμεύει απλώς τα συμβαλλόμενα μέρη της να διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι των
δικαιωμάτων μπορούν να διεκδικούν πλήρως τα δικαιώματά τους, εφόσον, όταν και όπου αυτά
προβλέπονται.

Η ACTA έχει να κάνει με τη θέσπιση ενός νέου μέσου που θα διασφαλίζει ότι τα ισχύοντα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύονται με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό είναι
καθοριστικής σημασίας εάν θέλουμε να διατηρήσουμε ηγετικό ρόλο στην «οικονομία της γνώσης».
Σε αντίθεση ενδεχομένως με τους ισχυρισμούς ορισμένων, το ζητούμενο στην ACTA δεν είναι
η δημιουργία κάποιου είδους «Μεγάλου Αδελφού».

Γνωρίζω ότι είχατε εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις
διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών και ότι τα κείμενα διαπραγμάτευσης δεν δόθηκαν στη
δημοσιότητα. Κατόπιν πιέσεων από την Επιτροπή, δημοσιεύθηκαν οι διαδοχικές εκδόσεις του
εν λόγω κειμένου, ενώ οι διαπραγματευτές μας προσέρχονταν εδώ μετά από κάθε γύρο,
προκειμένου να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις σας. Προέβημεν σε αυτές τις ενέργειες, ώστε
να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε το θέμα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Διαμεσολαβητής αναγνώρισε προσφάτως, στο συγκεκριμένο πλαίσιο
των διαπραγματεύσεων της ACTΑ, ότι ήταν δικαιολογημένη η διατήρηση του εμπιστευτικού
χαρακτήρα ορισμένων σημαντικών εγγράφων διαπραγμάτευσης. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η
διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα ήταν νόμιμη και σύμφωνη με τον κανονισμό του 2001
για την πρόσβαση σε έγγραφα.

Επιτρέψτε μου τώρα να αναδείξω ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ACTA. Πρώτον,
η ευρεία κάλυψη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ). Δεδομένης της πολυμορφίας
των ΔΠΙ, στα οποία βασίζονται οι ευρωπαϊκοί φορείς εκμετάλλευσης για την προστασία των
εφευρέσεών τους, αγωνιστήκαμε και επιτύχαμε ευρεία κάλυψη. Πιο συγκεκριμένα, κατορθώσαμε
να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) θα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης.

Πρόκειται για επίτευγμα της ΕΕ. Δεν θα είχε συμπεριληφθεί στο σχέδιο της συμφωνίας ACTA
χωρίς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζω ότι ενδέχεται να μην προχωρήσει όσο θα ήθελαν
ορισμένοι – παραδείγματος χάριν, όσον αφορά τα μέτρα στα σύνορα. Οι δικαιολογημένες
διαφορές θα διατηρηθούν, ενώ τα συμβαλλόμενα μέρη της ACTA δεν θα υποχρεούνται να
υιοθετήσουν το σύστημα της ΕΕ για την προστασία των ΓΕ μέσω καθεστώτων sui generis.

Δεύτερον, η ACTA θεσπίζει για πρώτη φορά ένα διεθνές πρότυπο για τις παραβιάσεις των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο αποτελεί το πλέον
διεθνοποιημένο, ανοικτό και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον αγοράς, στο οποίο κυκλοφορούν
μουσική, ταινίες, βιβλία και λογισμικά προγράμματα. Συναλλαγές εκατομμυρίων παραποιημένων
εμπορευμάτων πραγματοποιούνται καθημερινά μέσω του διαδικτύου. Ως εκ τούτου, η ACTA
προβάλλει έναν πρωτοποριακό –καίτοι ισορροπημένο– βαθμό εναρμόνισης και διαφάνειας των
κανόνων που ισχύουν για τέτοιου είδους παραβιάσεις, συνάδοντας ταυτόχρονα πλήρως με το
κεκτημένο της ΕΕ.

Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η ACTA δεν θα τροποποιήσει το κεκτημένο της ΕΕ. Αυτό ζητήθηκε
από τις κατευθυντήριες γραμμές που λάβαμε για τις διαπραγματεύσεις, και αυτό τηρήσαμε στο
ακέραιο, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και στο κείμενο.

Τρίτον, η ACTA προσφέρει μια ισορροπημένη συμφωνία, η οποία ανταποκρίνεται στις τέσσερις
κύριες ανησυχίες που εξέφρασαν οι βουλευτές για τους τέσσερις λόγους που ακολουθούν.

Πρώτον, το κείμενο δεν επηρεάζει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ιδιωτικής
ζωής, καθώς και την προστασία των δεδομένων.
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Δεύτερον, σέβεται τον σημαντικό ρόλο του ελεύθερου διαδικτύου και διασφαλίζει τον ρόλο των
παρόχων υπηρεσιών, καθώς και του ευρωπαϊκού συστήματος εξαιρέσεων για τα δικαιώματα
δημιουργού, όπως το ευρωπαϊκό καθεστώς της υπό όρους απαλλαγής των φορέων του διαδικτύου
από την ευθύνη. Θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και οι ευρωπαϊκές εξαιρέσεις, όπως η ιδιωτική
ή εκπαιδευτική χρήση.

Τρίτον, το κείμενο αναφέρεται στις διατάξεις της συμφωνίας TRIPS (συμφωνία για τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου) που κατοχυρώνουν την απαραίτητη ισορροπία
ανάμεσα στα δικαιώματα των κατόχων δικαιωμάτων και το δημόσιο συμφέρον και τονίζουν την
«ανάγκη συμβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην τεχνική καινοτομία, την
κοινωνικοοικονομική ευημερία, καθώς και την προστασία της υγείας».

Τέταρτον, η ACTA αναγνωρίζει ρητώς τη σημασία της εγγυημένης πρόσβασης σε φάρμακα,
παραπέμποντας συναφώς στη διακήρυξη της Ντόχα και αποκλείοντας κατηγορηματικά τις
παραβιάσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από τις ενότητες που αφορούν την επιβολή μέτρων
στα σύνορα, καθώς και την επιβολή ποινικών κυρώσεων.

Ποια είναι, λοιπόν, η υφιστάμενη κατάσταση και ποια τα επόμενα βήματα για την ACTA; Στο
Τόκιο δεν κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση του κειμένου. Τα μέρη διατήρησαν ορισμένες
επιφυλάξεις, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν τις προσεχείς εβδομάδες. Πιο συγκεκριμένα, δύο
ζητήματα παραμένουν ανοικτά.

Πρώτον, θα πρέπει να συμπεριληφθούν ή να εξαιρεθούν οι παραβιάσεις των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας από το πεδίο εφαρμογής των μέτρων περί αστικών διαφορών; Θα με ενδιέφερε να
ακούσω τις απόψεις σας εν προκειμένω. Με προβληματίζει το γεγονός ότι μια καθολική εξαίρεση
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας –ενός σημαντικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας– ενέχει
τον κίνδυνο στέρησης των προνομίων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο από πολλούς
βιομηχανικούς κλάδους. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στους κλάδους της
αυτοκινητοβιομηχανίας, των μηχανημάτων, της φαρμακοβιομηχανίας και των αγροχημικών
προϊόντων.

Δεύτερον, το έτερο σημαντικό ζήτημα αφορά την πρόταση της ΕΕ για την εφαρμογή των μέτρων
σχετικά με το διαδίκτυο, τα οποία καθορίζονται στην ACTA, όχι μόνο στα δικαιώματα
δημιουργού αλλά –τουλάχιστον– και στις παραβιάσεις των εμπορικών σημάτων. Όπως γνωρίζετε,
στο διαδίκτυο υπάρχουν χιλιάδες προσφορές για προϊόντα απομίμησης στα οποία
χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά σήματα, είτε πρόκειται για ρούχα είτε για καλλυντικά, ρολόγια ή
ακόμα και είδη διατροφής. Φρονώ ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις εν λόγω παραβιάσεις που
διαπράττονται μέσω διαδικτύου, διότι είναι κατά βάση ταυτόσημες με τις πραγματικές παραβιάσεις
που αφορούν τα υλικά αγαθά.

Εν κατακλείδι, είμαι απολύτως πεπεισμένος για τη σημασία της αντιμετώπισης των εκτεταμένων
παραβιάσεων της ευρωπαϊκής πνευματικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ACTA μπορεί
να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη του σκοπού αυτού, σε πλήρη εναρμόνιση με την ισχύουσα
ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ACTA είναι η πρώτη σημαντική διεθνής συμφωνία σχετικά με τα ΔΠΙ
μετά τη συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ το 1994. Επιτυγχάνει επίσης κατάλληλη ισορροπία με τα
δικαιώματα των πολιτών και των καταναλωτών.

Προσβλέπω σε έναν συνεχή και εντατικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στην
επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας και την επακόλουθη έγκρισή της.

Daniel Caspary,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες
και κύριοι, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τον κ. Επίτροπο, διότι,
τους τελευταίους μήνες, αξιοποίησε επανειλημμένα την ευκαιρία, πρώτον να ενημερώσει την
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περίοδο συνόδου της Ολομέλειας και, δεύτερον, να συμμετάσχει σε συνεδριάσεις ερωτήσεων
και απαντήσεων με την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του
προσωπικού του. Είναι ορθό και σημαντικό να διαβεβαιώσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι
η Επιτροπή το τηρεί πράγματι ενήμερο σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων κατά τρόπο
διαφανή. Φρονώ ότι τούτο μας επιτρέπει επίσης να αξιολογούμε και, συνακολούθως, να
εγκρίνουμε ή να απορρίπτουμε συμφωνίες αυτού του είδους, βάσει ακλόνητων στοιχείων.

Επί του παρόντος, έχω την εντύπωση ότι στερεύουν τα επιχειρήματα πολλών επικριτών της
συμφωνίας ACTA. Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι το κοινοτικό κεκτημένο παραμένει αμετάβλητο.
Θα ήταν πράγματι σπουδαίο αν η Επιτροπή κατόρθωνε για άλλη μια φορά να μας αποδείξει ότι
η συμφωνία είναι πράγματι δεσμευτική. Ορισμένοι βουλευτές του Σώματος εξακολουθούν να
έχουν τις αμφιβολίες τους εν προκειμένω και θα ήμουν ευγνώμων αν η Επιτροπή μάς παρείχε εκ
νέου σαφείς, αναμφίλεκτες διευκρινίσεις – ζητώντας ενδεχομένως ακόμα και από τη νομική
υπηρεσία της να το διερευνήσει. Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι η συμφωνία ACTA εστιάζεται,
όπως φαίνεται, περισσότερο στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, παρά στη θέσπιση νέων
νόμων.

Επικροτώ ιδιαίτερα την ενότητα σχετικά με το διαδίκτυο. Είναι πλέον καιρός να αναλάβουμε
δράση όσον αφορά τις ταινίες, τη μουσική, τα βιβλία και τα λογισμικά προγράμματα που
κυκλοφορούν στο διαδίκτυο Δεν επιζητώ την τιμωρία των πολιτών μας, πιστεύω, ωστόσο, ότι
πρέπει να καταστεί δυνατόν για τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς να διεκδικούν τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στο διαδίκτυο, και επικροτώ το γεγονός ότι η συμφωνία
ACTA αποτελεί το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Θα προτιμούσα, βεβαίως, να επιληφθούμε του ζητήματος αυτού συνολικά στο πλαίσιο του ΠΟΕ.
Τονίζω, εντούτοις, ότι δεν είχαμε τους κατάλληλους συνομιλητές στους κόλπους του ΠΟΕ, και
αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συμφωνία ACTA συνιστά οπωσδήποτε επιτυχή αφετηρία.
Θα ήμουν ευγνώμων αν η Επιτροπή κατέβαλλε, πιθανώς μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας
ACTA, κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει η υπογραφή της από τον μέγιστο δυνατό
αριθμό χωρών, αλλά και να επιδείξει ορισμένου βαθμού ευελιξία σε υποθέσεις για τις οποίες
εγείρονται αμφιβολίες.

Επικροτώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι κατορθώσατε να συμπεριλάβετε πληροφορίες σχετικά με τη
γεωγραφική προέλευση –όπως στην περίπτωση της σαμπάνιας, του σκοτσέζικου ουίσκι, του
ζαμπόν της Πάρμας κ.λπ.– και θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτό. Θεωρώ ότι πρόκειται για
τεράστιο βήμα προόδου όσον αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να καταστεί
δυνατή η εξασφάλιση και η προστασία της επισήμανσης και των πληροφοριών σχετικά με τη
χώρα προέλευσης στην Ευρώπη κατά τρόπο όμοιο με τα εμπορικά σήματα, όπως τα σήματα
Coca Cola, Cornflakes της «Kellogg’s»κ.λπ. Φρονώ ότι πρέπει να αναλάβουμε ενεργό δράση
προς το συμφέρον των παραγωγών μας.

Θέσατε ένα ερώτημα σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας: από τη μια πλευρά, ο τίτλος της
εν λόγω συμφωνίας καταδεικνύει σαφώς διαφορετική κατεύθυνση· από την άλλη, όμως, οι
επιχειρήσεις μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα εν προκειμένω, και θα πρότεινα
ενδεχομένως να συζητήσουμε λεπτομερώς το θέμα αυτό τη Δευτέρα, όταν θα συμμετάσχετε στη
συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου.

Συγχαρητήρια για όσα επιτύχατε. Σας προτρέπω να επιδείξετε επιμονή όσον αφορά τα εκκρεμή
ζητήματα. Προσβλέπω στην ημέρα που το παρόν Σώμα θα είναι σε θέση να αποφασίσει εάν θα
εγκρίνει ή θα απορρίψει τη συμφωνία βάσει της τελικής διατύπωσης.
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Kader Arif,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες
και κύριοι, βρισκόμαστε σαφώς αντιμέτωποι με ένα κείμενο, ο πολύπλοκος χαρακτήρας του
οποίου προβληματίζει πολλούς από εμάς, αλλά ακόμα περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, τους
πολίτες της Ευρώπης. Κύριε Επίτροπε, ζήτησα διαφάνεια και ανταποκριθήκατε. Σήμερα, όμως,
είμαι κάπως προβληματισμένος.

Πράγματι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, πέραν των αμιγώς τεχνικών ζητημάτων, ο βασικός
κίνδυνος έγκειται στην κατεύθυνση που ακολουθούμε όσον αφορά την ολοένα πιο πολύπλοκη
σχέση μεταξύ των ατομικών ελευθεριών και του διαδικτύου. Ο κόσμος μεταβάλλεται με
ταχύτατους ρυθμούς· όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Όλοι γνωρίζουμε ότι συντελείται πραγματική
επανάσταση όσον αφορά την πρόσβαση όχι μόνο στην πληροφόρηση, αλλά και στον πολιτισμό
μέσω αυτού του εργαλείου.

Στον σύγχρονο κόσμο, όπου η πρόσβαση αυτού του είδους είναι άμεση και ελεύθερη,
υπονομεύονται τα συμβατικά σημεία αναφοράς. Επομένως, το πλέον σύνθετο καθήκον μας
αφορά τη θέσπιση νέων κανονιστικών ρυθμίσεων, διότι το κανονιστικό πλαίσιο δεν είναι
απαραίτητο μόνον για την προστασία των καλλιτεχνών και των κατόχων δικαιωμάτων· δεν θέλω
όμως να διαπιστώνω ότι παραβλέπονται οι ατομικές ελευθερίες.

Όσον αφορά την προστασία των ελευθεριών –μεταξύ των σημαντικότερων εξ αυτών και η
προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή–, ένας από τους κύριους προβληματισμούς μου
είναι το ενδεχόμενο ελέγχου στα σύνορα των προσωπικών αντικειμένων και αποσκευών των
ταξιδιωτών, ενδεχόμενο που προβλέπεται στην εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της
παραποίησης/απομίμησης (ACTA). Μήπως αυτό σημαίνει ότι τα κινητά μας τηλέφωνα, οι
συσκευές MP3 και οι υπολογιστές μας ενδέχεται να γίνουν αντικείμενο έρευνας από τις
τελωνειακές αρχές κατά την αναζήτηση αρχείων που έχουν μεταφορτωθεί παρανόμως;

Σύμφωνα με την Επιτροπή, πρόκειται μόνο για ενδεχόμενο, διότι ο ακριβής όρος που
χρησιμοποιείται στο κείμενο δεν είναι δεσμευτικός. Ορίζεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να
επιλέξουν εάν θα επιτρέψουν ή όχι τη διεξαγωγή έρευνας στις προσωπικές αποσκευές των
ταξιδιωτών. Ας σοβαρευτούμε, όμως, για λίγο εν προκειμένω. Πώς είναι δυνατόν να μην εκληφθεί
αυτή η διατύπωση ως υποκίνηση για τη διεξαγωγή αυτών των ελέγχων; Πιστεύετε πραγματικά
ότι μια κυβέρνηση, ιδίως εάν δέχεται έως κάποιον βαθμό πιέσεις από τη μουσική της βιομηχανία
–και παραθέτω εσκεμμένα αυτό το παράδειγμα–, δεν θα εκμεταλλευθεί αυτήν την ευκαιρία που
προσφέρει η ACTA για να προσανατολίσει την εθνική της νομοθεσία προς τον ενισχυμένο έλεγχο
των επιβατών που εισέρχονται στο έδαφός της;

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι, σε περίπτωση που αποδειχθεί πως τα αρχεία που έχει στην κατοχή
του ένας ιδιώτης προορίζονται για εμπορική χρήση, η ποινή θα επιβάλλεται αυτομάτως. Ποιος
καθορίζει, όμως, εάν τα αρχεία που έχουμε στην κατοχή μας είναι εμπορικού χαρακτήρα ή όχι;
Κάποιοι ενδέχεται να πουν ότι ένα άτομο με 500 τραγούδια στη συσκευή MP3 που έχει στην
κατοχή του προορίζεται οπωσδήποτε για εμπορικούς σκοπούς, γιατί όμως κάποιοι άλλοι να
χάσουν την ευκαιρία να καθορίσουν το όριο αυτό στα 300, 100, 50 ή 10 τραγούδια; Στην
πραγματικότητα, κάποιος κακοπροαίρετος δεν έχει παρά να μεταφορτώσει παρανόμως μία μόνο
ταινία, προκειμένου να δημιουργήσει χιλιάδες αντίγραφά της, κάτι το οποίο στη συνέχεια
καθίσταται εμπορική δραστηριότητα.

Τέλος, η ποινή θα επιβάλλεται από τα δικαστήρια κάθε χώρας, όμως ένας ευρωπαίος πολίτης
που συλλαμβάνεται από τις συνοριακές αρχές μιας συμβαλλόμενης χώρας δυνάμει εξαιρετικά
δεσμευτικής νομοθεσίας δεν θα έχει τη δυνατότητα να την προσβάλει. Επιθυμείτε, λοιπόν, να
καταστεί εφικτή μια τέτοια κακομεταχείριση; Δεν ήταν αρμοδιότητα της Επιτροπής να καταβάλει
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ακριβώς κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία απαγορεύει τη διεξαγωγή
έρευνας στα προσωπικά αντικείμενα;

Σκοπίμως έθιξα απόψε μόνο αυτό το ζήτημα, εσείς, όμως, θίξατε σαφώς περισσότερα, τα οποία
εμείς θα ενσωματώσουμε στο ψήφισμα που ζήτησα και τα οποία θα τεθούν κανονικά σε
ψηφοφορία κατά την Ολομέλεια του επόμενου μήνα. Κύριε Επίτροπε, σας ζητώ να λάβετε υπόψη
το αποτέλεσμα της εν λόγω ψηφοφορίας, η οποία θα εναρμονίζεται με τη δέσμευσή μας, δηλαδή,
να ληφθεί υπόψη η διατύπωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από την υπογραφή της
πράξης.

Niccolò Rinaldi,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε,
κυρίες και κύριοι, οι διαπραγματεύσεις υπήρξαν ακανθώδεις λόγω των ισχυρών διιστάμενων
απόψεων και των διαφορετικών ερμηνειών σχετικά με τις συνέπειες της εν λόγω συμφωνίας. Εξ
όσων μπορώ να συμπεράνω, από την παρούσα φάση των διαπραγματεύσεων προκαλείται άνιση
μεταχείριση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών υπέρ των τελευταίων, καθώς και
αδυναμία ανάληψης δράσης, κατά παράβαση του άρθρου 22 της συμφωνίας για τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου σχετικά με τα σήματα που χρησιμοποιούν
ονομασίες που προστατεύονται από τις γεωγραφικές ενδείξεις. Η «παρμεζάνα» –ένα από
πολυάριθμα πιθανά παραδείγματα– παράγεται ελεύθερα ως «παρμεζάνα» στις Ηνωμένες Πολιτείες
και την Αυστραλία και εξάγεται στην Κίνα και αλλού, εισερχόμενη σε άμεσο ανταγωνισμό με τα
ευρωπαϊκά προϊόντα, ένα από τα πλεονεκτήματα των οποίων είναι οι γεωγραφικές ενδείξεις. Κατά
συνέπεια, τα ευρωπαϊκά προϊόντα φαίνεται να ενισχύουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, χωρίς να
παρέχεται αποτελεσματική προστασία από την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της
παραποίησης/απομίμησης. Θα ήθελα μια διευκρίνιση εν προκειμένω.

«Παρμεζάνα» σημαίνει «από την Πάρμα», όχι από την Αυστραλία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι
το οποίο ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί,
διότι αν σε μερικά χρόνια, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης του 21ου αιώνα, δεν διαθέτουμε
πλέον τις γεωγραφικές μας ενδείξεις, τούτο θα οφείλεται εν μέρει στις σημερινές εσφαλμένες
επιλογές και θα απολέσουμε τεράστιο μέρος της ταυτότητάς μας. Από την άποψη αυτή, αν η
ACTA τα επιτρέπει όλα αυτά, τότε δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή.

Τίθεται επίσης το ζήτημα του διαδικτύου, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τάσσεται
υπέρ μίας κοινωνίας ευρείας γνώσης, ανοικτής σε όλους, και η ACTA δεν πρέπει κατ’ ουδένα
τρόπο να συνιστά περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Πολλά έχουν επιτευχθεί
εν προκειμένω. Ο κ. Επίτροπος παρέσχε σημαντικές εγγυήσεις, θα ήταν όμως απαράδεκτο να
αμαυρωθεί το κοινοτικό κεκτημένο, όπως φαίνεται να εξακολουθεί να συμβαίνει, λόγω των
ενδεχόμενων νομικών ασφαλιστικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 2, καθώς και λόγω
του ενδεχομένου ποινικών κυρώσεων, μεταξύ άλλων και σε ιδιώτες χρήστες, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 2, παράγραφος 14, σημείο 1.

Εκτιμώ τις εξαιρετικά σημαντικές εγγυήσεις σχετικά με την πρόσβαση των αναπτυσσόμενων
χωρών στα φάρμακα, γνωρίζουμε όμως ότι ο κατάλογος των συμβαλλομένων στην ACTA χωρών
είναι πολύ περιορισμένος και αποκλείει τις ισχυρές δυνάμεις στον τομέα της
παραποίησης/απομίμησης, ιδίως στην Ασία, αλλά όχι μόνον εκεί. Για τον λόγο αυτόν, λοιπόν,
δεδομένων όλων των δυνητικών απωλειών μας όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και τους
κινδύνους στο διαδίκτυο, αποκομίζεται –προς το παρόν– η εντύπωση ότι η εν λόγω συμφωνία
συνιστά αποκλειστικά μειονέκτημα και, συνεπώς, θα ήταν ενδεχομένως προτιμότερο να την
απορρίψουμε.

Jan Philipp Albrecht,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε
De Gucht, είναι προφανές ότι η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία ACTA αναμένεται να εγκριθεί
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σύντομα. Πρόκειται για μια συμφωνία που συνεπάγεται πολλές δεσμεύσεις εκ μέρους των
συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά την ενισχυμένη επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας. Σύντομα, εσείς, η Επιτροπή, θα ζητήσετε από εμάς, τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, να εγκρίνουμε την εν λόγω συμφωνία. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο έχει καταστήσει
σαφές εδώ και μήνες ότι ορισμένες δηλώσεις προθέσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας
ACTA διατρέχουν τον κίνδυνο υπέρβασης της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας. Όχι μόνον
δεν είναι σαφές εάν υπάρχει ενδεδειγμένη αρμοδιότητα για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας
αυτού του είδους, καθώς συμπεριλαμβάνει διατάξεις όπως οι κυρώσεις ή η παρέμβαση στα
θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά διαθέτουμε επίσης πλημμελή πληροφόρηση σχετικά με τον βαθμό
στον οποίο η ACTA θα επιφέρει κατ’ ανάγκη την εισαγωγή παράνομων μέτρων στην ΕΕ. Για τον
λόγο αυτόν, η ACTA θα πρέπει να τεθεί εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μολαταύτα,
είστε πρόθυμοι να υπογράψετε τώρα τη συμφωνία. Σας ρωτώ, λοιπόν, κατά πρώτον: την έχετε
ήδη υπογράψει; Εάν όχι, πότε σκοπεύετε να την υπογράψετε; Δεύτερον: πότε θα λάβουμε
λεπτομερή εκτίμηση των επιπτώσεων επί του βαθμού στον οποίο η ACTA θα μπορούσε να
επηρεάσει τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ; Ανυπομονώ να ακούσω τις απαντήσεις σας.

Syed Kamall,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, νομίζω ότι
πρέπει να επικροτήσουμε ορισμένες από τις δηλώσεις που διατυπώθηκαν απόψε και το γεγονός
ότι, μετά τον γύρο του Τόκιο, η Επιτροπή διαβίβασε το κείμενο στο Κοινοβούλιο, το οποίο θα
είναι τελικά σε θέση να δώσει τη συγκατάθεσή του σε αυτές τις συμφωνίες ή να τις απορρίψει.
Θεωρώ ότι ολόκληρο το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επικροτήσει αυτό το βήμα προς τη διαφάνεια.
Αυτός ήταν, άλλωστε, ο τομέας επί του οποίου επετεύχθη συναίνεση σε ολόκληρο το Κοινοβούλιο
– μπορεί να διαφωνήσαμε σε κάποια επιμέρους στοιχεία, αλλά συμφωνήσαμε στη σαφή ενίσχυση
της διαφάνειας.

Ενίσχυση της διαφάνειας σημαίνει ότι περιορίζονται οι ψευδείς εικασίες επί του περιεχομένου
των διαπραγματεύσεων, αλλά και, για να είμαστε δίκαιοι, αναδεικνύεται ο θετικός ρόλος που
διαδραματίζει η Επιτροπή στο πλαίσιο των προσπαθειών της να πείσει τους διαπραγματευτικούς
μας εταίρους σχετικά με την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια. Φρονώ ότι στο Κοινοβούλιο
διαδραματίσαμε σημαντικό ρόλο όσον αφορά την άσκηση πιέσεων προς την Επιτροπή, ούτως
ώστε να μπορεί με τη σειρά της να μιλήσει στους διαπραγματευτικούς της εταίρους σχετικά με
την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια.

Υπάρχουν προφανώς διαφορετικές απόψεις στο παρόν Σώμα σχετικά με τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρόκειται σαφώς για καίριο ζήτημα όσον αφορά τους κατόχους
δικαιωμάτων δημιουργού και εμπορικών σημάτων. Η ACTA αποτελεί, ελπίζω, ένα σημαντικό
βήμα προόδου για την επιβολή των δικαιωμάτων μεταξύ όλων των ενεργών μερών και αποτελεί
συνέχεια της συμφωνίας TRIPS, η οποία χρονολογείται από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Προσωπικά, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ του ψηφιακού και του μοριακού
κόσμου· σε έναν κόσμο αυξημένης ισχύος επεξεργασίας, αποθήκευσης και ευρυζωνικότητας,
διαπιστώνεται μια τάση προς τη μηδενική τιμή, ενώ πολλοί είναι εκείνοι, από τον χώρο της
μουσικής βιομηχανίας, για παράδειγμα, που δεν έχουν αντιδράσει. Ωστόσο, μιλώντας με νομικούς
εμπειρογνώμονες, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να κωδικοποιηθεί κάτι τέτοιο στο
πλαίσιο μίας συμφωνίας.

Όσον αφορά την παραγωγή γενόσημων φαρμάκων, χαίρομαι που η ACTA προστατεύει τα
δικαιώματα δημιουργού και τα εμπορικά σήματα, εξαιρώντας ταυτόχρονα τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας από τα μέτρα στα σύνορα, προς αποφυγή της κατάσχεσης των γενόσημων φαρμάκων
κατά τη μεταφορά τους μέσω της ΕΕ. Ωστόσ, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν ήταν αρμόδια να
διαπραγματευθεί εκ μέρους της ΕΕ το κεφάλαιο περί της επιβολής κυρώσεων, το οποίο και
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χειρίστηκε το Συμβούλιο εκ μέρους των κρατών μελών, θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα.
Κατά τη διεξαγωγή της εν λόγω συζήτησης επί του προβληματισμού σχετικά με τις ποινικές
κυρώσεις, πώς σκοπεύουμε να συνδυάσουμε τις δύο διαφορετικές διαπραγματεύσεις αναφορικά
με το κεφάλαιο περί των αστικών κυρώσεων και το κεφάλαιο περί των ποινικών κυρώσεων;

Αυτό το ερώτημα απευθύνεται σε εσάς, κύριε Επίτροπε. Μπορείτε να το αντιπαρέλθετε, αλλά θα
έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή σας σχετικά.

Helmut Scholz,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε,
αυτήν την εβδομάδα οι αμερικανοί γερουσιαστές Bernie Sanders και Sherrod Brown απηύθυναν
επιστολή προς το αμερικανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων,
ζητώντας τη διενέργεια πλήρους ελέγχου, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η διατύπωση της
υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας ACTA συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία των ΗΠΑ. Σας
διαβεβαιώνουμε ότι εμείς, οι βουλευτές του παρόντος Σώματος, εκπληρώνουμε το καθήκον μας
εξετάζοντας τη συμφωνία στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ομάδα μου
τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης ολοκληρωμένης προσέγγισης, καθώς και της εξασφάλισης του
απαιτούμενου χρόνου, αν και οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις αναφορικά με το κοινοτικό
κεκτημένο ήταν για άλλη μια φορά εξαιρετικά εμπεριστατωμένες. Και τούτο διότι οι ερωτήσεις
που υποβάλαμε στην Επιτροπή στο πλαίσιο των συνεδριών ενημέρωσης που διοργανώσατε
προσφάτως, μετά τις διαπραγματεύσεις, και για τις οποίες θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, δεν
έτυχαν, στην πραγματικότητα, απολύτως ικανοποιητικών απαντήσεων. Ο επικεφαλής των
διαπραγματεύσεών σας μάς έκανε συχνά να αισθανόμαστε κάπως –αν μου επιτρέπετε να εκφραστώ
με όρους της καθομιλουμένης στο σημείο αυτό– σαν βλάσφημοι που αμφισβητούσαν τις ιερές
γραφές, αντί να ασχοληθεί με τις ανησυχίες που εκφράσαμε εξ ονόματος των πολιτών της
Ευρώπης.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένες από τις αρχικές μας επικρίσεις επί των πτυχών που αφορούν το
διαδίκτυο είχαν κάποιο αποτέλεσμα, διότι απορρίφθηκαν κάποιες από τις πλέον επιζήμιες
προτάσεις.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κατά τα φαινόμενα, οι διαπραγματεύσεις
της ACTA έχουν κατά το μάλλον ή ήττον ολοκληρωθεί. Η διατύπωση της τελευταίας εκδοχής
της συμφωνίας θυμίζει ήδη νομοθετικό κείμενο που εφαρμόζεται σε επιμέρους κράτη μέλη. Κατά
συνέπεια, η συμφωνία ACTA θα αφήσει σχεδόν αμετάβλητη την υφιστάμενη νομική κατάσταση
στην Ευρώπη. Ο αρχικός σκοπός της συμφωνίας ήταν να βελτιωθεί η επιβολή των δικαιωμάτων.
Ωστόσο, αδυνατώ να εντοπίσω στην πρόταση συγκεκριμένες λύσεις σχετικά. Πριν από τη
δημοσίευση, κατέστη γνωστό ότι τα διαφιλονικούμενα σημεία επρόκειτο να απορριφθούν. Η
παρούσα έκδοση, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τα διάφορα αντικρουόμενα
συμφέροντα. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, της συμφωνίας, παραδείγματος χάριν, αναφέρει: «Οι
διαδικασίες που εγκρίνονται, διατηρούνται ή εφαρμόζονται δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου
είναι δίκαιες, ισόρροπες και προβλέπουν την κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων όλων των
συμμετεχόντων που υπόκεινται στις διαδικασίες». Το κεφάλαιο περί των προσωρινών μέτρων δεν
περιέχει καμία ρητή αναφορά στο δικαίωμα τήρησης της νομιμότητας, ούτε προβλέπεται διάταξη
που να επιβεβαιώνει την ανάγκη καταστροφής των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης.

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, πληροφορούμαστε ότι τα τελευταία θέματα των διαπραγματεύσεων
πρόκειται να οριστικοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά τα τελευταία θέματα,
ωστόσο, συμπεριλαμβάνουν το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας στο σύνολό της. Αναμφισβήτητα,
αυτό θα πρέπει να καθοριστεί προτού αρχίσουμε τη διαμόρφωση του περιεχομένου. Η διαδικασία
αυτή θα αναδείξει ενδεχομένως και ορισμένες πρακτικές λύσεις επί της συμφωνίας αυτής καθαυτή.
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Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να
ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ιδιαιτέρως τον Επίτροπο κ. De Gucht, για τις σκληρές
διαπραγματεύσεις που διεξάγει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έργο το οποίο αποσκοπεί στην
εξεύρεση σημείου σύγκλισης σχετικά με μια συμφωνία που, δυστυχώς, μοιάζει ατέρμονη.

Απέχουμε πολύ ακόμα από την εξεύρεση λύσης στα προβλήματα της πνευματικής ιδιοκτησίας,
τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαμάχης ανάμεσα σε δύο συνασπισμούς που
διαφέρουν τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Η Ευρώπη πρέπει να εξακολουθήσει
να επικεντρώνεται σε δύο θεμελιώδη ζητήματα. Η προστασία των ευρωπαϊκών γεωγραφικών
ενδείξεων πρέπει να είναι υποχρεωτική σε αμφότερους τους τομείς του αστικού και τελωνειακού
δικαίου, δεδομένου ότι αυτές υφίστανται επί του παρόντος ζημία, η οποία δεν πλήττει μόνο τη
βιομηχανία αγροτικών τροφίμων –τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης της οποίας υφίστανται
αθέμιτο ανταγωνισμό λόγω της χρήσης ονομάτων που αντιγράφουν και παραπέμπουν σε γνωστά
ευρωπαϊκά σήματα–, αλλά ζημιώνει και τους κλάδους που δραστηριοποιούνται στους τομείς
του σχεδίου και της μόδας. Τούτο ζημιώνει τις επιχειρήσεις, την πνευματική ιδιοκτησία, την
έρευνα και –όπως πάντα– τον καταναλωτή.

Ένα δεύτερο βασικό ζήτημα αποτελεί η ανάγκη ύπαρξης κοινών κανόνων επί του ελέγχου των
ηλεκτρονικών πωλήσεων: εξακολουθούν να πραγματοποιούνται διαδικτυακές πωλήσεις ταινιών,
βιβλίων, μουσικής, φαρμάκων και εκατομμυρίων άλλων εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης
χωρίς κανέναν έλεγχο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον
υπόλοιπο κόσμο: η εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης
πρέπει να αποτελέσει ασπίδα προστασίας έναντι οιασδήποτε μορφής παραποίησης/απομίμησης.

Emine Bozkurt (S&D). -    (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι διεθνείς συμφωνίες πρέπει
να υποβάλλονται προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ζωτικής σημασίας να μπορούμε
να ασκούμε το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτουμε ως βουλευτές όσο συχνά χρειάζεται,
όμως τώρα είναι κυριολεκτικά αδύνατον να επιτελέσουμε το έργο μας. Υποχρεωθήκαμε
επανειλημμένα να ζητήσουμε από την Επιτροπή να διευκρινίσει την πορεία των διαπραγματεύσεων
επί της ACTA. Ωστόσο, προσπαθείτε συνεχώς να μας φενακίσετε. Πρώτον, μας καθησυχάσατε
με το επιχείρημα ότι οι διαπραγματεύσεις απέχουν πολύ από την ολοκλήρωσή τους, ενώ τώρα
μας λέτε ότι πρόκειται απλώς για μια συμφωνία επιβολής και ότι δεν θα τροποποιηθεί το
κεκτημένο της ΕΕ ή οι νομοθεσίες των κρατών μελών.

Ρωτώ, λοιπόν εν προκειμένω: ποια είναι τότε η προστιθέμενη αξία της ACTA; Είπατε ότι δεν θα
εναρμονίσει τις ποινικές κυρώσεις, ούτε θα επιβάλει έμμεσες υποχρεώσεις όσον αφορά την
πολιτική των τριών παραβιάσεων. Ωστόσο, βρισκόμαστε εδώ και συζητούμε εκ νέου το
περιεχόμενο του παρόντος σχεδίου συμφωνίας και, συγκεκριμένα, τα σημεία που ανέφερα. Πλην
όμως, καθημερινά λαμβάνω μηνύματα από ανήσυχους πολίτες και εταιρείες, ενώ είναι ευρεία
και η συμφωνία μεταξύ των Ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το παρόν σχέδιο
συμφωνίας υπονομεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μας και των επιβατών από τρίτες
χώρες. Επομένως, θα σας θέσω ξεκάθαρα το εξής ερώτημα: ποια θα είναι τα απτά οφέλη από την
έγκριση της ACTA; Σας παρακαλώ να μας πείσετε όντως ότι το εν λόγω κείμενο της
2ας Οκτωβρίου είναι θετικό και απαραίτητο.

Θα ήθελα να θέσω και εσάς, κύριε Επίτροπε, ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα: πότε θα
συνεδριάσουν και πάλι τα διαπραγματευόμενα μέρη για να συζητήσουν περί της ACTA; Ποια
μέρη δεν συμφώνησαν σχετικά; Γιατί συνέβη αυτό; Και μία ακόμα ερώτηση, κύριε Επίτροπε. Για
άλλη μια φορά, μαθαίνουμε ότι δεν έχουν μπει ακόμη οι τελευταίες πινελιές στη συμφωνία. Πώς
να συναινέσουμε επί μιας συμφωνίας, οι διαπραγματεύσεις της οποίας λαμβάνουν χώρα
κεκλεισμένων των θυρών;
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Marietje Schaake (ALDE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή ενέκρινε χθες μια στρατηγική
για την ενσωμάτωση της συνιστώσας του νομικά δεσμευτικού Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ. Επρόκειτο για πρόταση των Φιλελευθέρων, επομένως αποτελεί εξαιρετικά
ευχάριστη είδηση για εμένα.

Η Επιτροπή ανήρτησε στο διαδίκτυο πληροφορίες για την ACTA σήμερα, τρεις εβδομάδες μετά
τη λήξη των τελευταίων διαπραγματεύσεων. Στον σχετικό ιστότοπο υπάρχει μια παράγραφος
με τίτλο «Θετικές πτυχές της ACTA», αλλά ορισμένα ζητήματα θα μπορούσαν να φέρουν
διαφορετικό τίτλο.

Πρώτον, εμπίπτουν οι εμπορικές συμφωνίες ή οι Συνθήκες για την επιβολή του νόμου –στις
οποίες πιστεύω ότι ανήκει ουσιαστικά η ACTA– στο πεδίο εφαρμογής της ενσωμάτωσης της
συνιστώσας των θεμελιωδών δικαιωμάτων; Θα διενεργήσει η Επιτροπή αξιολόγηση;

Δεύτερον, προτίθεται η Επιτροπή να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε περίπτωση
που τα θεμελιώδη δικαιώματα κινδυνεύουν λόγω της ACTA; Θα περιμένει η Επιτροπή να
ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, προκειμένου να λάβει πραγματικά υπόψη το ψήφισμα του
Κοινοβουλίου στις αρχές του επόμενου έτους; Εξ όσων γνωρίζω, καμία χώρα δεν έχει μονογράψει
ούτε μία σελίδα της ACTA.

Όσον αφορά το διαδίκτυο, η ACTA πρωτοπορεί μάλιστα, όπως αναφέρει η δήλωση. Στο προοίμιο
αναφέρεται ότι η ACTA αποσκοπεί στην «προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων
παροχής υπηρεσιών και τους κατόχους δικαιωμάτων». Το άρθρο 2, παράγραφος 18, σημείο 3,
συνεχίζει ως εξής: «Κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιδιώκει να προωθήσει τις προσπάθειες
συνεργασίας εντός της επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση
των παραβιάσεων των δικαιωμάτων δημιουργού. Αυτό συνεπάγεται τη χρήση εξωδικαστικών
μέτρων και αμφισβητεί τη διάκριση των εξουσιών». Το άρθρο 2, παράγραφος 18, σημείο 4, ορίζει
ότι η αρμόδια αρχή, όχι απαραιτήτως η δικαστική, πρέπει να έχει την εξουσία «να διατάσσει
οιονδήποτε πάροχο ηλεκτρονικών υπηρεσιών να κοινοποιεί εσπευσμένα στον κάτοχο δικαιωμάτων
επαρκείς πληροφορίες με στόχο τον εντοπισμό εγγεγραμμένου χρήστη, ο λογαριασμός του
οποίου εικάζεται ότι χρησιμοποιήθηκε για παράνομη πράξη».

Εκτός από τη λέξη «εικάζεται», θα ήθελα να τονίσω ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
ανησυχούν ότι καλούνται να αναλάβουν οι ίδιοι την επιβολή του νόμου. Πρέπει, λοιπόν, να
υπάρξει κάποιο περιθώριο στο σημείο με τίτλο «Αρνητικές πτυχές της ACTA» για την αξιολόγηση
της πτυχής των θεμελιωδών δικαιωμάτων που εξακολουθεί να υπάρχει στο παρόν σχέδιο της
ACTA, και την οποία η Επιτροπή έχει εφεξής τη νομική υποχρέωση να ενσωματώσει.

Eva Lichtenberger (Verts/ALE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, από τότε που
κατέστη διαθέσιμο το κείμενο της συμφωνίας ACTA, διαπιστώσαμε ότι εγείρει σαφώς περισσότερα
ερωτήματα από τις απαντήσεις που παρέχει. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην εξαιρετικά ασαφή και
αόριστη νομική ορολογία που χρησιμοποιείται σε κάποια σημεία και η οποία φαίνεται να μην
αποκλείει τίποτα και να περιλαμβάνει τα πάντα. Επιτρέψτε μου να θίξω μόνο ένα σημαντικό θέμα
στο σημείο αυτό, το οποίο αφορά την έκκληση για συνεργασία μεταξύ των φορέων παροχής
υπηρεσιών και των κατόχων δικαιωμάτων για την επιβολή των δικαιωμάτων. Μήπως πρέπει να
συναγάγουμε το συμπέρασμα ότι η «Warner Brothers», παραδείγματος χάριν, θα πρέπει να
συνεργάζεται με τους φορείς παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) σχεδόν σαν υπαστυνόμος;
Πώς θα λειτουργεί αυτό το καθεστώς πιο συγκεκριμένα; Μήπως κάτι τέτοιο θα σήμαινε πλοήγηση
στο διαδίκτυο για τον εντοπισμό παραβιάσεων; Η σύγχυση αυτή απορρέει από το γεγονός ότι
ο όρος «ιδιωτική ή εμπορική χρήση», για παράδειγμα, δεν ορίζεται επαρκώς· επιπλέον, δεν έχει
βρεθεί κοινός ορισμός. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά προβληματικό σημείο, διότι
συνεπάγεται την ιδιωτικοποίηση των νόμιμων δικαιωμάτων.
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Όπως αναφέρθηκε ήδη, η Επιτροπή ανέλαβε χθες τη δέσμευση να πραγματοποιήσει εκτίμηση
επιπτώσεων σε σχέση με τα αστικά δικαιώματα στο πλαίσιο νέων ενδεχομένως διατάξεων. Πότε
να αναμένουμε αυτήν την εκτίμηση επιπτώσεων σε σχέση με τη συμφωνία ACTA; Τι μπορούμε
να αναμένουμε από την εν λόγω εκτίμηση και πότε θα μπορέσουμε τελικά να την διαβάσουμε;
Αυτό είναι αποφασιστικής σημασίας ώστε να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την παρούσα
συμφωνία.

Sajjad Karim (ECR).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ως Ένωση βρισκόμαστε στο σκοτάδι όσον αφορά
την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εγείρονται στην τρέχουσα εποχή του διαδικτύου. Δεν
είμαστε μόνοι φυσικά· πολλά κράτη εταίροι μας βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, πρέπει όμως
να συσπειρωθούμε όλοι μαζί και να εργαστούμε για την εναρμόνιση της εφαρμογής της
καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης.

Η προστασία των δικαιωμάτων δημιουργού συνιστά επιτακτική ανάγκη, πρέπει όμως να επιτευχθεί
ισορροπία ώστε να διασφαλιστεί ότι η ελευθερία της έκφρασης και η καινοτομία δεν
παρακωλύονται. Επιθυμούμε να διασφαλιστεί η δέουσα αναγνώριση στη συμφωνία της ισορροπίας
που επιτυγχάνεται στην έκθεση Gallo, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας, αλλά και την άνθηση της καινοτομίας, παρέχοντας ταυτόχρονα την
απαιτούμενη προστασία στους κατόχους των δικαιωμάτων. Η συμφωνία δεν προβλέπει προσέγγιση
κοινών λύσεων για όλους όσον αφορά την επιβολή αυτή καθαυτήν ή την προσέγγιση για την
επιβολή. Η ευελιξία των κρατών μελών μας αναγνωρίζεται και εμείς το στηρίζουμε αυτό. Η
ACTA, όπως ανέφερε ο κ. Επίτροπος, συνιστά ένα θετικό πρώτο βήμα προς την αντιμετώπιση
των ομάδων παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας στο διαδίκτυο και ευρύτερα.

Όσο για την ΕΕ, αναμένουμε λεπτομερή πρόταση σχετικά με τα δικαιώματα δημιουργού και
διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων, την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναθεωρήσει, θα
αναλύσει και θα εξετάσει εξ ονόματος των πολιτών μας.

Christofer Fjellner (PPE).   – (SV) Η ACTA, ή η εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση
της παραποίησης/απομίμησης, όπως σημαίνουν τα αρχικά της, είναι φυσικά εξόχως αμφιλεγόμενη.
Υπήρξε εξόχως αμφιλεγόμενη εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στη Σουηδία, την
οποία εκπροσωπώ. Ήμουν ιδιαίτερα επικριτικός, ιδίως για πολλά από τα στοιχεία που εκλαμβάνω
ως μυστικοπάθεια· το γεγονός, παραδείγματος χάριν μεταξύ άλλων, ότι ορισμένα κείμενα
τηρήθηκαν μυστικά. Αυτό δημιούργησε μια αίσθηση και ένα κλίμα όπου θα μπορούσαν να
ευδοκιμήσουν μύθοι γύρω από τη συμφωνία. Ο πιο επίμονος από όλους φαίνεται ότι είναι ο
μύθος σύμφωνα με τον οποίο οι τελωνειακές αρχές θα αρχίσουν να ερευνούν τις συσκευές iPod
και τους υπολογιστές στο πλαίσιο της ACTA. Αυτό άκουσα πριν από λίγο εδώ, στη σημερινή
Ολομέλεια. Τώρα, όμως, που έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα κείμενα και τα πάντα βρίσκονται
στο τραπέζι, διαπιστώνω ότι επρόκειτο για λάθος, για απλό μύθο. Πιστεύω ότι εάν ο Σέξπιρ είχε
γράψει ένα θεατρικό έργο για τη συζήτηση σχετικά με την ACTA, θα το είχε ονομάσει «Πολύ
κακό για το τίποτα».

Η Επιτροπή υποσχέθηκε ότι η ACTA δεν θα προκαλέσει καμία τροποποίηση της νομοθεσίας της
ΕΕ και διαβάζοντας το κείμενο, καταλήγω στο ίδιο συμπέρασμα. Το γεγονός ότι δεν θα επέλθουν
τροποποιήσεις στη νομοθεσία σημαίνει ότι δεν θα επέλθουν τροποποιήσεις ούτε στην καθημερινή
ζωή των πολιτών και δεν θα αλλάξει η ενασχόληση των πολιτών με το διαδίκτυο, για παράδειγμα.

Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η ACTA δεν είναι σημαντική ή ότι είναι περιττή, όπως ανέφερε
κάποιος στην παρούσα Αίθουσα. Αντιθέτως, η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει έναν παγκόσμιο
χρυσό κανόνα για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό είναι σημαντικό και προς
το συμφέρον της Σουηδίας και της Ευρώπης. Θα μειωθούν οι διαμάχες· άλλωστε, αυτό που
ακούω όταν επισκέπτομαι σουηδικές εταιρείες είναι, πάνω από όλα, η ανάγκη προστασίας των

273Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL20-10-2010



διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχουν. Αυτό
είναι θετικό, ιδίως εκτός Ευρώπης. Αισθάνομαι καθησυχασμένος και αισιόδοξος τώρα που
διάβασα τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων που λάβαμε. Είμαι βέβαιος ότι και οι πολίτες θα
αισθανθούν το ίδιο. Αισθάνομαι λοιπόν ιδιαίτερα αισιόδοξος ενόψει της περαιτέρω συζήτησης
για το εν λόγω θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Françoise Castex (S&D).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ως υπεύθυνη για τη γραπτή
δήλωση σχετικά με την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης
(ACTA), μαζί με τους συναδέλφους μου, τον κ. Λαμπρινίδη, την κ. Roithová και τον κ. Alvaro,
θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που καταβάλατε, προκειμένου να
εξασφαλιστεί διαφάνεια και συναίνεση, ιδίως τις τελευταίες εβδομάδες. Προς το παρόν, οι
ευχαριστίες μου θα σταματήσουν εδώ, διότι το παρόν κείμενο παραμένει εξαιρετικά αμφιλεγόμενο
σε καίρια ζητήματα.

Πρώτον, δηλώσατε, κύριε Επίτροπε, ότι το κείμενο αυτό δεν θα τροποποιήσει το κεκτημένο της
ΕΕ. Τι θα γίνει όμως με τις νέες ποινικές κυρώσεις για το ποινικό αδίκημα της υποβοήθησης και
συνέργειας σε παραβιάσεις δικαιωμάτων δημιουργού, το οποίο, ωστόσο, θέλετε να διαχωρίσετε
από την παραποίηση/απομίμηση;

Πώς να μην αναλογιζόμαστε τι συμβαίνει στη Γαλλία με την απειλή του νόμου Hadopi και τις
πιθανές κυρώσεις κατά της ουδετερότητας των τεχνικών διαμεσολαβητών; Το γεγονός ότι η
διαπραγμάτευση του εν λόγω κειμένου ανατέθηκε στο Συμβούλιο το θέτει εκτός του πεδίου
διαπραγμάτευσης της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, ενδεχομένως και εκτός του κεκτημένου της
ΕΕ.

Δεύτερον, φαίνεται ότι η επιτροπή της ACTA έχει τη δυνατότητα να εντάξει τροπολογίες στα
κείμενα. Θα κατανοήσετε επομένως την ανησυχία μας για την προοπτική να εγκριθεί ένα κείμενο
το οποίο ενδέχεται να τροποποιηθεί. Κύριε Επίτροπε, για άλλη μια φορά είναι δύσκολο για εμάς
να δώσουμε στη μελλοντική γραμματεία της ACTA λευκή επιταγή. Οι επιφυλάξεις που θα
διατυπώσουμε σχετικά με την ερμηνεία του κειμένου κατά την ψηφοφορία επί του ψηφίσματος
θα υπαγορεύσουν τη θέση μας για την επικύρωση αυτού του κειμένου.

Christian Engström (Verts/ALE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στις 10 Μαρτίου του τρέχοντος
έτους, το Σώμα ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία ένα ψήφισμα το οποίο ανέφερε, μεταξύ
άλλων, ότι η συμφωνία δεν θα πρέπει να καταστήσει δυνατή την επιβολή των αποκαλούμενων
διαδικασιών των τριών παραβιάσεων. Και αυτό διότι δεν θέλουμε οι φορείς παροχής υπηρεσιών
διαδικτύου (ISP) να αρχίσουν να λειτουργούν ως ιδιωτικές αστυνομικές δυνάμεις και να
υποχρεωθούν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο.

Η Επιτροπή έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα σε διάφορες προφορικές δηλώσεις ότι δεν πρόκειται
για κάτι τέτοιο. Επικροτώ αυτές τις δηλώσεις. Μελετώντας όμως το κείμενο, διαπιστώνεται ήδη
από το προοίμιο ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος «επιθυμεί την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ
των φορέων παροχής υπηρεσιών και των κατόχων δικαιωμάτων όσον αφορά τις σχετικές
παραβιάσεις στο ψηφιακό περιβάλλον». Στη συνέχεια, στο άρθρο 2, παράγραφος 18, σημείο 3,
όπως ανέφερε η κ. Schaake, «επιδιώκει να προωθήσει τις προσπάθειες συνεργασίας εντός της
επιχειρηματικής κοινότητας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραβιάσεων
εταιρικού δικαίου». Αν αυτό δεν είναι πολιτική των τριών παραβιάσεων, τότε τι είναι;

Είναι πολύ καλό να μιλούμε για συνεργασία μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων και των ISP, όμως
τι υποτίθεται ότι κάνουν οι ISP; Εάν οι ISP δεν θέλουν να το πράξουν, τι είδους μέτρα θα ληφθούν
έναντι των ISP; Ανησυχώ ιδιαιτέρως, διότι η γλώσσα στην παρούσα συμφωνία –όπως είπε η
κ. Castex–είναι τόσο αμφίσημη ώστε δεν είναι σαφές τι εννοεί. Εξακολουθώ να έχω τους βασικούς
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προβληματισμούς που εκφράσαμε εξαρχής, και θα ήθελα πολύ να διενεργηθεί ορθή αξιολόγηση
των πτυχών των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην παρούσα συμφωνία.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η προσπάθεια για την επίτευξη
ικανοποιητικών διεθνών συμφωνιών είναι φυσικά ιδιαιτέρως αξιέπαινη και πρόκειται για καθήκον
το οποίο παραδέχομαι ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Παρ’ όλα αυτά, όταν μιλούμε για τις
συμφωνίες αυτές πρέπει να σταματούμε κάποια στιγμή και να διερωτώμεθα: ποιος θα επωφεληθεί
και ποιος θα ζημιωθεί κατά συνέπεια; Έχω την αίσθηση ότι στην πραγματικότητα ωφελούνται
ελάχιστοι άνθρωποι που επιθυμούν να αποκομίσουν παχυλά κέρδη και που ελάχιστο συμφέρον
έχουν από τη διατήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας της ενημέρωσης κ.λπ.,
ενώ βλάπτονται ουσιαστικά πολύ περισσότεροι από αυτούς που τελικά ωφελούνται.

Κατά την άποψή μου, η κατάσταση σχετικά με τα γενόσημα φάρμακα εξακολουθεί να μην είναι
ξεκάθαρη. Ομολογουμένως, λίγα μπορούν να επιτευχθούν χάρη στις ποινικές κυρώσεις.
Γνωρίζουμε πάντως ότι οι αγωγές και οι συνακόλουθες αξιώσεις υψηλών αποζημιώσεων κ.λπ.
ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερη ζημία από τις ποινικές διώξεις. Έπειτα ανακύπτει
το θέμα της προστασίας του εμπορικού σήματος έναντι των επισημάνσεων προέλευσης. Μόλις
πραγματοποιήσαμε συζήτηση στην οποία αναφέρθηκε ότι οι επισημάνσεις προέλευσης αποκτούν
ολοένα μεγαλύτερη σημασία και προσφέρουν ευκαιρίες που υπερβαίνουν το πεδίο αρμοδιοτήτων
της προστασίας του εμπορικού σήματος. Ωστόσο, φαίνεται ότι όλα εξαρτώνται από το θέμα της
προστασίας του εμπορικού σήματος.

Η ιδέα της χρήσης των φορέων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ως εκ των πραγμάτων ιδιωτική
αστυνομική δύναμη, κάτι το οποίο έχει ήδη αναφερθεί από άλλους βουλευτές, είναι μια άποψη
την οποία απορρίπτω κατηγορηματικά. Ποιος θα ελέγχει τους φορείς; Δεν υπάρχει υποχρέωση
παροχής πληροφορίων ούτε προστασίας των δεδομένων, όπως θα έπρεπε να ισχύει για τα δημόσια
όργανα. Όλα αυτά τα θεωρώ πηγή ανησυχίας. Επιπροσθέτως, δεν γνωρίζω ποιο θα είναι το
αποτέλεσμα των εκτιμήσεων επιπτώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και, πάνω από
όλα, σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Επιτροπή σε περίπτωση που το Σώμα θεωρήσει ότι πρόκειται
για αποδυναμωμένη λύση και αρνηθεί να την προσυπογράψει.

Judith Sargentini (Verts/ALE). -    (NL) Κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι ο απώτερος σκοπός
της παρούσας συμφωνίας είναι ενδεχομένως να αποτρέψει την παραποίηση/απομίμηση τσαντών
και ρολογιών. Ωστόσο, αφ’ ης στιγμής που μια συμφωνία αναφέρει ότι η επιχειρηματική κοινότητα
πρέπει να συνεργαστεί για την καταπολέμηση της παραβίασης των δικαιωμάτων δημιουργού,
μου φαίνεται ότι τα πράγματα αρχίζουν κάπως να περιπλέκονται. Επιτρέψτε μου να επανέλθω
στο θέμα των τσαντών. Ορθώς αντιλαμβάνομαι ότι ένας βυρσοδέψης θα πρέπει να ζητήσει από
έναν κατασκευαστή φερμουάρ και αγκραφών να ελέγχει την ταυτότητα όσων αγοράζουν αυτές
τις τσάντες; Τελικά εμείς, ως αρχές, θα επιβάλουμε μια τέτοια υποχρέωση αστυνόμευσης στις
εταιρείες αυτού του είδους; Αυτό θα αποτελούσε ανεπιθύμητη εξέλιξη και εσείς δεν μας δώσατε
καμία σχετική διευκρίνιση στην πρότασή σας.

Κύριε De Gucht, σας άκουσα να λέτε ότι φοβάστε πως αν εξαιρέσουμε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
από την ACTA θα στρέψουμε εναντίον μας τη φαρμακοβιομηχανία. Ο δικός μου ο φόβος είναι
διαφορετικός, διότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμφισημίες όσον αφορά τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας και τους συνοριακούς ελέγχους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συμβεί ξανά κάτι
τόσο δυσάρεστο όσο η κατάσχεση αντιρετροϊικών φαρμάκων για το HIV στο λιμάνι του
Ρότερνταμ.

Σας παρακαλώ, κύριε De Gucht, να μας καθησυχάσετε και να ελέγξετε την ACTA όσον αφορά
τα θεμελιώδη δικαιώματα. Προς τούτο, η Επιτροπή σας δημοσίευσε χθες μια στρατηγική.
Διαβεβαιώστε μας ότι οι άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες θα έχουν δικαίωμα στην
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υγειονομική περίθαλψη. Διαβεβαιώστε μας ότι οι χρήστες του διαδικτύου δεν θα
παρακολουθούνται αδιάκριτα από τις εμπορικές εταιρείες και ότι η ελευθερία τους δεν θα
περιοριστεί.

Monika Flašíková Beňová (S&D). -    (SK) Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός προϊόντων
παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας στη διεθνή αγορά εντείνει το ενδεχόμενο να απειληθεί
η βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ συνεπάγεται αναμφισβήτητα οικονομικές
ζημίες για τους κατασκευαστές των γνήσιων προϊόντων, καθώς και παραβιάσεις της πνευματικής
ιδιοκτησίας των δημιουργών και των προϊόντων που εμπλέκονται στους τομείς της μεταποίησης
και της παραγωγής. Επίσης, συνιστά σαφώς κίνδυνο για τους καταναλωτές, αλλά και αιτία
απώλειας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

Η ιδέα μίας πολυμερούς συμφωνίας για την καταπολέμηση της πειρατείας και της
παραποίησης/απομίμησης μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικός μηχανισμός για την πάταξη
αυτών των δραστηριοτήτων. Ωστόσο, συντάσσομαι με τους συναδέλφους μου οι οποίοι τόνισαν
την ανάγκη για διαφάνεια και βελτίωση της αξιοπιστίας αυτών των διαπραγματεύσεων και
συμφωνιών. Θεωρώ εξίσου σημαντικό να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα που
μας ενδιαφέρει να προστατεύσουμε και τα δικαιώματα που είναι σημαντικά για την κοινωνία. Η
επιβολή ή η προστασία των δικαιωμάτων των μεν δεν πρέπει να παραβλάπτει τα δικαιώματα και
τα έννομα συμφέροντα των δε. Αναφέρομαι, συγκεκριμένα, στις διατάξεις της συμφωνίας που
αποσκοπούν στην ποινικοποίηση εντελώς αθώων καθημερινών χρηστών, αλλά όχι και στην
ποινικοποίηση των ισχυρών παραγόντων. Μου φαίνεται γελοίο το ότι κατά τη διάρκεια των
συνοριακών ελέγχων είναι πιθανόν να κατασχεθεί τεχνολογικός εξοπλισμός που περιέχει εγγραφές
ήχου και βίντεο για προσωπική χρήση. Σύμφωνα με τη νομική μας παράδοση, η αντιγραφή για
προσωπική χρήση χωρίς εμπορικό σκοπό είναι συνήθης και όχι παράνομη. Κύριε Επίτροπε, γιατί
ένας φοιτητής, για παράδειγμα, να μην μπορεί να αντιγράψει ένα βιβλίο που χρειάζεται για τη
σχολή του;

Τονίζω για άλλη μια φορά ότι πρέπει να δώσουμε το πράσινο φως στην αποδεκτή προστασία
των δικαιωμάτων δημιουργού. Εντούτοις, πίσω από την παρούσα έκδοση της ACTA κρύβεται
το έργο των ομάδων πίεσης των αμερικανικών δισκογραφικών εταιρειών, οι οποίες, επιδιώκοντας
το κέρδος, σκοπεύουν να τρομοκρατήσουν και να τιμωρήσουν μεγάλη μερίδα της κοινωνίας μας
και ιδίως τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω υπόψη μου τα
αστρονομικά πρόστιμα, τους μη ενδεδειγμένους ελέγχους, τις διαπραγματεύσεις της συμφωνίας
κεκλεισμένων των θυρών, και άλλα δυσανάλογα περιστατικά. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντισταθεί στις τεράστιες πιέσεις που δέχεται από τις ομάδες πίεσης
και να συντάξει ένα λογικό και ισορροπημένο εναλλακτικό κείμενο της παρούσας έκδοσης της
ACTA.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Μέσω της γραπτής μας δήλωσης αγωνιστήκαμε για διαφάνεια
κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της ACTA, καθώς και για την παροχή εγγυήσεων
σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του κεκτημένου της ΕΕ.
Είμαι ευτυχής, διότι τα σχέδια της συμφωνίας επιτέλους δημοσιεύθηκαν και τα περισσότερα
προβλήματα που επικρίναμε διεγράφησαν από τη συμφωνία. Θα ήταν, ωστόσο, αποτυχία για
την Ένωση εάν, για παράδειγμα, ακυρωνόταν η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων· εάν, για
παράδειγμα, δεν απαιτείτο από τις τρίτες χώρες να προστατεύουν τις βάφλες του Κάρλοβι Βάρι
ή την προαναφερθείσα σαμπάνια σε ολόκληρη την επικράτειά τους. Δεν αρκεί απλώς και μόνονο
έλεγχος των συνόρων. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κ. Επίτροπο να παράσχει συναφώς
διευκρινίσεις.
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Ωστόσο, διατηρώ αμφιβολίες και για την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας, δεδομένου ότι
οι μεγαλύτεροι παραποιητές στον κόσμο από την Ασία δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη σε αυτήν,
γεγονός το οποίο ενδέχεται επιπλέον να δημιουργήσει προβλήματα στους επιχειρηματίες και
τους καταναλωτές κατά την εφαρμογή της συμφωνίας. Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω από τον
κ. Επίτροπο ή από την Επιτροπή την παρουσίαση λεπτομερούς ανάλυσης του αντικτύπου της
ACTA στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Karel De Gucht,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, σε πολλές
παρεμβάσεις διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι η εφαρμογή της ACTA θα οδηγήσει στον περιορισμό
των πολιτικών ελευθεριών, ενώ σε άλλες έγινε λόγος, παραδείγματος χάριν, για τον έλεγχο των
φορητών υπολογιστών ή των επιβατών αεροσκαφών στα σύνορα.

Η κοινή δήλωση της 16ης Απριλίου, που εκδόθηκε από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της ACTA,
είναι σαφέστατη. Δεν προτείνεται πουθενά η υποχρέωση των συμβαλλομένων μερών της ACTA
να απαιτούν από τις συνοριακές αρχές να ερευνούν τις αποσκευές των ταξιδιωτών ή τις προσωπικές
ηλεκτρονικές τους συσκευές τους για παράνομο υλικό.

Η ACTA στοχεύει στην καταπολέμηση της παράνομης δραστηριότητας μεγάλης κλίμακας και
τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος. Δεν έχει να κάνει με τον περιορισμό των πολιτικών
ελευθεριών ή την παρενόχληση των καταναλωτών. Η ACTA θα τηρεί το κοινοτικό καθεστώς
που ισχύει επί του παρόντος για την επιβολή των ΔΠΙ, το οποίο σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, αλλά και τις πολιτικές ελευθερίες, όπως η προστασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ένα παράδειγμα είναι η ρήτρα «de minimis» στον τελωνειακό κανονισμό της ΕΕ του 2003, ο
οποίος εξαιρεί τους ταξιδιώτες από τον έλεγχο εφόσον τα παράνομα εμπορεύματα δεν υπάγονται
στην εμπορία μεγάλης κλίμακας.

Οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ που έρχονται συχνά αντιμέτωπες με τη διακίνηση ναρκωτικών,
όπλων ή ανθρώπων, δεν έχουν ούτε τον χρόνο ούτε τη νομική βάση να διεξάγουν έρευνες για
μερικά πειρατικά τραγούδια σε μια συσκευή iPod ή σε έναν φορητό υπολογιστή, και εμείς ουδεμία
πρόθεση έχουμε να το αλλάξουμε αυτό.

Δεν θα το αλλάξουμε αυτό και θα διασφαλίσουμε ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της ACTA θα
εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν την εν λόγω εξαίρεση. Ωστόσο, δεν μπορούμε να επιβάλουμε
την απαλλαγή «de minimis» ως απόλυτη υποχρέωση, διότι ορισμένα κράτη μέλη που λειτουργούν
με βάση το εθνικό τους δίκαιο έχουν διατηρήσει το δικαίωμα να πραγματοποιούν ορισμένους
ελέγχους επιβατών.

Έγινε εκ νέου αναφορά στον γαλλικό νόμο των τριών παραβιάσεων ή νόμο HADOPI, ο οποίος
καθιστά εφικτό αυτό το καθεστώς. Πρόκειται, ωστόσο, για εθνικό κανόνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν διαθέτει την αρμοδιότητα να αναγκάσει ένα εθνικό κράτος να προβεί σε σχετική τροποποίηση.

Πολλοί ζήτησαν επίσης τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς
και μελέτης αντικτύπου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και το κοινοτικό κεκτημένο.

Σε πολλές δηλώσεις μου στην Ολομέλεια ανέφερα ότι δεν υπάρχει καμία παραβίαση των
θεμελιωδών δικαιωμάτων ή του κοινοτικού κεκτημένου κατ’ ουδένα τρόπο, και πρέπει να πω ότι,
στις τρεις συζητήσεις που πραγματοποιήσαμε ήδη στην Ολομέλεια, κανείς από εσάς δεν ανέφερε
παράδειγμα τυχόν προβλημάτων που συνδέονται με τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Κανείς δεν
αναφέρθηκε σε παραβίαση του κοινοτικού κεκτημένου. Κανείς δεν ήταν σε θέση να παραθέσει
παράδειγμα. Εάν μας δώσετε παραδείγματα, θα τα εξετάσουμε.
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Όσο για τις διαπραγματεύσεις κεκλεισμένων των θυρών, το Κοινοβούλιο ζήτησε μεγαλύτερη
διαφάνεια για τις διαπραγματεύσεις της ACTA. Η Επιτροπή το διασφάλισε αυτό· έχετε ενώπιόν
σας το κείμενο που τέθηκε προς διαπραγμάτευση στο Τόκιο, το οποίο λάβατε ελάχιστες ημέρες
μετά την ολοκλήρωσή του. Το λάβατε επίσης με τις επιφυλάξεις που εξακολουθούν να υπάρχουν·
τρεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρεις εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Κρατάτε
ανά χείρας το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Πώς μπορείτε να λέτε ότι η διαδικασία
πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών;

Το ερώτημα υποβλήθηκε στον Διαμεσολαβητή. Ενδεχομένως δεν έχετε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό
μου. Εγώ εκπροσωπώ την Επιτροπή. Ϊσως τότε δεν έχετε εμπιστοσύνη στο Συμβούλιο· ή στις
κυβερνήσεις σας. Αντελήφθην από πολλές ομιλίες ότι η εμπιστοσύνη σας προς τις εθνικές
κυβερνήσεις δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή, πιστεύω όμως ότι εμπιστεύεστε τουλάχιστον τον
Διαμεσολαβητή. Ο Διαμεσολαβητής δήλωσε ξεκάθαρα ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τον
εμπιστευτικό χαρακτήρα των εγγράφων, ενώ πραγματοποιήσαμε τεράστιο βήμα περαιτέρω, προς
την κατεύθυνση της διαφάνειας.

Αναμένατε ενδεχομένως ότι η πράξη σας αυτή θα επικροτείτο. Θα δινόταν τουλάχιστον κάποια
σημασία στο γεγονός αυτό, αλλά ορισμένοι από εσάς εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι
διαπραγματευόμαστε κεκλεισμένων των θυρών και ότι δεν υπάρχει διαφάνεια. Ποιο το νόημα
λοιπόν να καταβάλλουμε προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, εάν εσείς
εξακολουθείτε να υποστηρίζετε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια; Θα ήταν καλύτερα μάλλον να επενδύσω
τον χρόνο μου σε κάτι άλλο.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμφωνήσει επί του τελικού κειμένου, η
Συνθήκη της Λισαβόνας περιέχει στην πραγματικότητα σαφέστατους κανόνες σχετικά με τον
τρόπο διαπραγμάτευσης των διεθνών συμφωνιών, τους εκπροσώπους που συνάπτουν και
επικυρώνουν αυτές τις συμφωνίες και τον τρόπο με τον οποίο το πράττουν, κάνοντας λόγο,
μεταξύ άλλων, και για τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εξίσου σαφείς κανόνες περιλαμβάνονται και στη συμφωνία-πλαίσιο σχετικά με τον τρόπο
ενημέρωσης και ακρόασης του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής
διαδικασίας. Φρονώ ότι τηρήσαμε στο ακέραιο αυτούς τους κανόνες. Αποτελεί προνόμιο της
Επιτροπής, υπό την ιδιότητα του διαπραγματευτή, να καθορίζει τον χρόνο της πρακτικής
ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων και της μονογραφής της συμφωνίας. Η συμφωνία δεν έχει
μονογραφεί ακόμα και εσείς έχετε απόψε τη δυνατότητα να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας
πριν από τη μονογραφή, προτού καν λάβουμε την απόφαση αυτή καθαυτήν για τη μονογραφή
της συμφωνίας. Στην Επιτροπή δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε,
διότι διατηρούμε ορισμένες επιφυλάξεις που θέλουμε να διευθετήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες
πριν λάβουμε τη σχετική απόφαση.

Η μονογραφή της συμφωνίας αποτελεί μέρος των προνομίων της Επιτροπής και δεν δεσμεύει
οριστικά την Ένωση. Η συμφωνία θα καταστεί οριστική μόλις εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

Ας τηρήσουμε λοιπόν τη Συνθήκη, όπως και τις συμφωνίες-πλαίσια. Εν τω μεταξύ, θα
εξακολουθήσουμε να σας τηρούμε ενήμερους και να συνεργαζόμαστε μαζί σας, όπως ορίζεται
στη συμφωνία-πλαίσιο.

Παρεμπιπτόντως, σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Συμβούλιο παρέχει την έγκριση για την υπογραφή
των συμφωνιών, όμως το Κοινοβούλιο έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Αυτό πρέπει να επικυρώσει
την παρούσα συμφωνία, ενώ σε περίπτωση άρνησης συναίνεσης, απλώς δεν θα υπάρξει συμφωνία.
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Ας είμαστε λοιπόν λίγο υπομονετικοί. Προς το παρόν δεν έχει γίνει μονογραφή. Εφόσον
μονογραφεί η συμφωνία, ακολουθεί η μετάφρασή της, ο έλεγχός της από τους γλωσσολόγους
νομικούς, ενώ στη συνέχεια υποβάλλεται προς υπογραφή στο Συμβούλιο και προς επικύρωση
στο Κοινοβούλιο. Μέχρι στιφμής, λοιπόν, δεν έχει ληφθεί καμία απολύτως απόφαση, ενώ εσείς
έχετε για άλλη μια φορά την ευκαιρία απόψε να διατυπώσετε τους προβληματισμούς σας.

Ορισμένοι ρώτησαν επίσης με ποιον τρόπο θα ωφεληθεί η ΕΕ από την προσχώρησή της στην
παρούσα συμφωνία, εάν η τελευταία δεν υπερβεί την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και εφόσον,
επιπλέον, άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, ισχυρίζονται ότι δεν θα τροποποιηθεί το εσωτερικό δίκαιο.

Το θέμα δεν αφορά το ουσιαστικό δίκαιο. Η συμφωνία αυτή αφορά την εφαρμογή του ισχύοντος
δικαίου, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θα
τροποποιήσουμε το κοινοτικό κεκτημένο. Το κοινοτικό κεκτημένο άπτεται του ουσιαστικού
δικαίου, και τούτο δεν πρόκειται να τροποποιηθεί. Μία διεθνής συνθήκη, στην οποία θα
εγκρίνονται πρότυπα παρόμοια με αυτά της ΕΕ, αλλά και με αυτά που ισχύουν ήδη σε χώρες
όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία, θα αποτελούσε εξαιρετικά πολύτιμη συμβολή στα υφιστάμενα
κρατούντα διεθνή πρότυπα, όπως αυτά ορίζονται από τη συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ.

Στόχος μας είναι να προωθήσουμε τα πρότυπα της ACTA σε βασικούς αναδυόμενους εταίρους,
κυρίως μέσω των μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών μας, αλλά και σε πολυμερή φόρα. Πάντως,
αρκετά συμβαλλόμενα μέρη της ACTA αξιοποίησαν τη δυναμική που δημιουργήθηκε από τις
διαπραγματεύσεις της, προκειμένου να αναθεωρήσουν την εσωτερικη τους νομοθεσία στο πλαίσιο
που συμφωνήθηκε.

Εξ όσων γνωρίζω, η Ιαπωνία και ο Καναδάς, παραδείγματος χάριν, βρίσκονται σε διαδικασία
αναθεώρησης των καθεστώτων επιβολής στο διαδίκτυο. Επιπλέον, παραβλέπεται συχνά το γεγονός
ότι η ACTA δεν αφορά μόνο τη βελτίωση των νομικών προτύπων. Έχει να κάνει και με τη
συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και τη
βελτίωση του συντονισμού τεχνικής υποστήριξης.

Παρότι η συνεργασία της ΕΕ με τις ΗΠΑ στους τομείς αυτούς υπήρξε εξαιρετικά επιτυχής κατά
τα τελευταία τέσσερα με πέντε χρόνια, πιστεύουμε ότι η ACTA μπορεί εξίσου να βελτιώσει αυτές
τις σημαντικές πτυχές της καταπολέμησης των παραβιάσεων των ΔΠΙ.

Θεωρούμε ότι το αμερικανικό σύστημα επιβολής είναι εν γένει αποτελεσματικό και αποδοτικό
ως προς την προστασία ορισμένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή, όπως και
το Κοινοβούλιο άλλωστε, τόνισε ότι η ACTA δεν αποτελεί συγκεκαλυμμένο μέσο για την
παράκαμψη της εσωτερικής νομοθετικής τους διαδικασίας και την παρέμβαση στους ισχύοντες
νόμους τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι το ίδιο τονίζουν και οι αμερικανοί αξιωματούχοι.

Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι η αρχή της συνεργασίας μεταξύ των κατόχων των δικαιωμάτων
προβλέπεται ήδη στο άρθρο 15 της οδηγίας του 2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, επομένως
δεν πρόκειται για νέα έννοια. Περιέχεται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και εμείς απλώς
παραπέμπουμε σε αυτήν. Παραπέμπουμε δηλαδή στο ισχύον δίκαιο της ΕΕ.

Επιτρέψτε μου να επισημάνω περαιτέρω ότι αυτό που συχνά παραβλέπεται στη συζήτηση σχετικά
με την ACTA είναι ο αριθμός των θέσεων εργασίας των πολιτών της ΕΕ που συνδέονται με τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· συζητούμε συχνά, άλλωστε, για τις θέσεις εργασίας σε
όλες τις πτέρυγες του παρόντος Κοινοβουλίου.

Εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη εξαρτώνται από τον σεβασμό των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παραποίηση/απομίμηση συνιστά σοβαρή παραβίαση κατά της
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ευρωπαϊκής βιομηχανίας και οικονομίας, καθώς και της ευρωπαϊκής καινοτομίας, διότι είμαστε
μια οικονομία που βασίζεται στην καινοτομία.

Αυτό που συζητούμε στην πραγματικότητα είναι οι θέσεις εργασίας. Και οφείλω να πω ότι
εκπλήσσομαι κάπως, διότι στις τρεις συζητήσεις που πραγματοποιήσαμε μέχρι στιγμής στην
Ολομέλεια αυτό δεν αναφέρθηκε ουσιαστικά ποτέ. Δεν έγινε ποτέ τέτοια αναφορά στις θέσεις
εργασίας. Οι αναφορές που γίνονται αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, ζήτημα στο οποίο είμαι
εξαιρετικά ευαίσθητος, αλλά δεν δόθηκε παράδειγμα προς επίρρωση του ισχυρισμού.

Αναφορά γίνεται στους ελέγχους στα σύνορα, σχετικά με τους οποίους είναι σαφές ότι η ACTA
δεν επιφέρει καμία προσθήκη στις ήδη ισχύουσες διατάξεις. Αναφορά γίνεται επίσης στην
προστασία της ιδιωτικής ζωής, εντούτοις φρονώ ότι τούτη ουδόλως θίγεται. Αναφορές γίνονται
και σε ένα είδος νεφελώδους ελευθερίας και σε ελευθερίες που θεωρείτε ότι προσβάλλονται,
όμως δεν αναφέρετε σχετικά παραδείγματα. Από την άλλη πλευρά, αυτό που είναι ξεκάθαρο,
και τεκμηριώνεται παρεμπιπτόντως σε όλες τις μελέτες αντικτύπου που έχουν ήδη διεξαχθεί από
την Επιτροπή για κάθε είδους προϊόν, είναι ότι πολλές από τις θέσεις εργασίας μας συνδέονται
με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους
οποίους προσδίδουμε τόση σημασία σε αυτό το θέμα. Εκπλήσσομαι κάπως που αυτό αναφέρεται
τόσο σπάνια στο Κοινοβούλιο.

Πρόεδρος.   – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά την προσεχή περίοδο συνόδου.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Ioan Enciu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Θα ήθελα να επικροτήσω την πρόοδο που σημειώθηκε
στις διαπραγματεύσεις της ACTA. Η εν λόγω συμφωνία είναι απολύτως απαραίτητη για τη
θέσπιση κοινών διεθνών προτύπων σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί της πνευματικής
ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, οφείλω να επισημάνω ότι τα κυρωτικά μέτρα επί των παραβιάσεων δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να συμμορφώνονται με την αρχή της αναλογικότητας και να
εξισορροπούν μεταξύ της βαρύτητας των πράξεων που διαπράττονται και των κυρώσεων που
επιβάλλονται. Εν προκειμένω, αναφέρομαι ειδικότερα στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου, όπου
πρέπει να γίνει σαφής διάκριση όσον αφορά την αντιμετώπιση, αφενός, της πειρατείας μεγάλης
κλίμακας για εμπορικούς σκοπούς και, αφετέρου, των μεμονωμένων, τυχαίων περιστατικών
απάτης στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, ανεξαρτήτως της σοβαρότητας των διαπραχθέντων αδικημάτων, η συμφωνία πρέπει
να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, του δικαιώματος σε
δίκαιη δίκη και του απορρήτου.

17. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

18. Λήξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση λήγει στις 23.55)
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