
ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 2010

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05)

***

Edit Herczog (S&D).   – Panie przewodniczący! Wczoraj odbyła się debata w sprawie
budżetu. Podczas debaty okazało się, że odpowiednie służby nie otrzymały sprawozdania
przygotowanego przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).
Sprawdziliśmy tę kwestię. Sprawozdanie zostało ukończone i we właściwy sposób
przesłane, zatem prawdopodobnie zaszły błędy w trakcie procedury.

Znalezienie osób odpowiedzialnych i ustalenie dokładnego przebiegu zdarzeń nie ma
jednakże znaczenia. Najważniejsze jest, że chcemy mieć pewność, iż przedmiotowe
sprawozdanie, które stanowiło podstawę naszych rozmów trójstronnych i które różni się
najbardziej od tekstu przygotowanego przez Radę, trafi do oficjalnych dokumentów Rady.
W związku z tym przyniosłam przedmiotowy dokument ze sobą i przekażę go panu oraz
Radzie. Uprzejmie prosimy, by upewnił się pan, że Rada w stosownym czasie otrzyma
przygotowany przez Komisję ITRE wniosek przyjęty jednogłośnie. Bardzo dziękuję za
pomoc w tej sprawie.

Przewodniczący.   – Postąpimy zgodnie z pani prośbą. To wspaniałe. Dzisiejsza debata
rozpoczyna się fantastycznie!

2. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokół

3. Przygotowanie szczytu Rady Europejskiej (28-29.10) – Przygotowania do szczytu
G-20 (11-12 listopada) – Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny: zalecenia w
sprawie środków i inicjatyw, jakie należy podjąć – Poprawa systemu zarządzania
gospodarczego i ram stabilności Unii, zwłaszcza w strefie euro (debata)

Przewodniczący.   – Kolejnym punktem porządku dziennego jest wspólna debata nad:

- oświadczeniem Rady i Komisji Europejskiej w sprawie przygotowań do szczytu G-20,
który odbędzie się w dniach 11-12 listopada, oraz

- oświadczeniem Rady i Komisji Europejskiej w sprawie przygotowań do szczytu Rady
Europejskiej w dniach 28-29 października, oraz

- sprawozdaniem pani Berés w sprawie kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego:
zalecenia dotyczące działań i inicjatyw, jakie należy podjąć – sprawozdanie śródokresowe
(A7-0267/2010), oraz

- sprawozdaniem pana Feio w sprawie poprawy systemu zarządzania gospodarczego i
ram stabilności Unii, zwłaszcza w strefie euro (A7-0282/2010.

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Panie przewodniczący, panie
przewodniczący Barroso, panie komisarzu, panie i panowie! Chciałbym w imieniu Rady
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podziękować panu, panie przewodniczący, za możliwość omówienia prac
przygotowawczych do kolejnego szczytu Rady Europejskiej, realizowanych w ramach
Rady.

Porządek obrad najbliższego szczytu Rady Europejskiej będzie bardzo bogaty. Jego
najważniejszym punktem będzie bez wątpienia zarządzanie gospodarcze. W poniedziałek,
jak państwu wiadomo, odbyło się posiedzenie grupy zadaniowej pod przewodnictwem
pana Van Rompuya, która przyjęła ostateczną wersję sprawozdania.

W przedmiotowym sprawozdaniu przedstawiono ważne i konkretne zalecenia oraz
wnioski, które powinny umożliwić nam dokonanie jakościowego skoku w zakresie
europejskiego zarządzania gospodarczego. Omawiane zalecenia dotyczą w szczególności
poprawienia dyscypliny budżetowej, rozszerzenia monitoringu gospodarczego, rozwoju
i rozszerzenia koordynacji, wzmocnienia ram zarządzania kryzysowego i wzmocnienia
istniejących instytucji.

Wszystkie te zalecenia można szybko wdrożyć poprzez prawodawstwo. Mamy oczywiście
nadzieję, że Rada Europejska zdoła je poprzeć w celu umożliwienia Komisji, Parlamentowi
i Radzie dokonania szybkich postępów w odniesieniu do tych niezwykle ważnych spraw.
Byłby to w każdym razie pozytywny sygnał, jeśli chodzi o nasz zamiar podjęcia niezbędnych
kroków mających na celu rozwiązanie stojącego przed nami wyzwania gospodarczego.

To prawda, że niektórzy poruszyli kwestię wypróbowania innych opcji wykraczających
poza przedmiotowe zalecenia oraz poza zakres objęty traktatami. Mam na myśli kwestie,
takie jak zawieszenie prawa do głosowania lub wprowadzenie nowych zasad głosowania,
jak na przykład zasada odwróconej większości.

Niewątpliwie nie są to kwestie łatwe ani pod względem praktycznym, ani politycznym.
Zostaną one omówione podczas przyszłotygodniowego szczytu Rady Europejskiej.

Kolejnym ważnym punktem porządku obrad Rady Europejskiej są przygotowania do
szczytu G-20. Rzeczywiście Rada Europejska będzie musiała określić stanowisko Unii w
oparciu o prace przygotowawcze przeprowadzone wczoraj przez Radę ECOFIN. Mówiąc
ogólnie, na szczycie G-20 w Seulu należy koniecznie zdecydować o przyspieszeniu
wdrożenia ram przyjętych w celu wspierania silniejszego, trwalszego i bardziej
zrównoważonego wzrostu. Musimy w szczególności zająć się poważnymi globalnymi
brakami równowagi, które mogą być zagrożeniem dla wzrostu.

Od roku 2008, wraz z rozpoczęciem kryzysu i wprowadzeniem instrumentów mających
na celu jego zwalczenie – inaczej mówiąc w chwili, gdy grupa G-20 zyskała długo
oczekiwane znaczenie – sytuacja zmieniła się radykalnie. Powód takiego obrotu spraw
jest prosty: związek z tematem. Już sam charakter wielu decyzji mających bezpośredni
wpływ na naszych współobywateli w okresie kilku miesięcy zmienił wymiar z lokalnego
lub narodowego na międzynarodowy. Globalizacja oznacza, że obecnie w odniesieniu do
większości kwestii musimy działać jednocześnie na szczeblu europejskim i na szczeblu
międzynarodowym.

Wszyscy wiemy, że Unia Europejska potrzebowała czasu, by dojść do porozumienia w
sprawie nowego traktatu, który miał na celu między innymi wzmocnienie roli Unii na
arenie międzynarodowej. W ostatnim dziesięcioleciu poświęciliśmy większość czasu na
opracowanie przedmiotowego traktatu, ale dopiero w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy
zrozumieliśmy jego znaczenie.

20-10-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL2



Grupa G-20, od czasu jej utworzenia, w pewnym stopniu odniosła sukces, ale moim
zdaniem sprawdzian, z jakim przyjdzie się jej zmierzyć w najbliższych tygodniach i
miesiącach będzie tym najtrudniejszym i najważniejszym, gdyż będziemy musieli zmierzyć
się z poważnym ryzykiem utraty impetu działań.

Obecnie Unia Europejska przygotowuje się do dwóch ważnych spotkań, obu w Korei, z
których pierwsze odbędzie się już za dwa dni. Będzie to spotkanie ministrów finansów
oraz prezesów banków centralnych grupy G-20. Drugim spotkaniem będzie szczyt G-20
zaplanowany na połowę listopada.

Pod względem merytorycznym wkład Unii w silny, trwały i zrównoważony wzrost
obejmuje: 1) sprzyjające wzrostowi i zróżnicowane plany konsolidacji budżetowej;
2) strategię Europa 2020 na rzecz reform strukturalnych niezbędnych do wsparcia między
innymi tworzenia zatrudnienia; 3) program na rzecz reformy sektora finansowego i rynków
finansowych; 4) wzmocnienie zarządzania gospodarczego Unii. W odniesieniu do punktu
ostatniego na listopadowym szczycie będziemy mogli przedstawić wnioski grupy
zadaniowej, gdy tylko Rada Europejska je przyjmie.

Chciałbym dodać, że Unia Europejska jest bardzo zainteresowana procesem wzajemnej
oceny w ramach G-20. Jesteśmy, jako Europejczycy, przyzwyczajeni do tego rodzaju ocen
i wiemy, jak mogą być one interesujące i użyteczne. Oczywiście każdy musi odegrać własną
rolę i wykazać się szczerą chęcią wspierania ram na rzecz wzrostu.

Wojny z protekcjonizmem nie wygramy jedną tylko bitwą, ale utrzymywaniem dzień po
dniu stanu gotowości. W przypadku pozostałych punktów, chociaż prace organów
technicznych, jak Rada Stabilności Finansowej pod przewodnictwem pana Mario Draghi,
przebiegają gładko, a ogólna integracja, szczególnie w niektórych obszarach, moim zdaniem
zmierza we właściwym kierunku, to należy również przeprowadzić długookresową reformę
Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Europejczycy są gotowi do uszanowania zobowiązań z przeszłości, szczególnie tych
przyjętych w ubiegłym roku w Pittsburgu, dotyczących zagwarantowania, że nowy MFW
będzie w większym stopniu reprezentował nowe realia gospodarcze, a co za tym idzie, że
gospodarki wschodzące odegrają w nim większą rolę i będą miały więcej do powiedzenia.
Pozwolę sobie jednak powiedzieć wyraźnie: nie można oczekiwać, że jedynie Europa
pójdzie pod tym względem na ustępstwa.

Wszystkie kraje rozwinięte muszą przyczynić się do zmian. Powiedzieliśmy już, w jakich
obszarach jesteśmy szczególnie skłonni negocjować kwestie dotyczące reprezentacji,
zarządzania i podziału głosów. Naszym zdaniem jest to dobra podstawa do osiągnięcia
kompromisu. Zatem nie pozwólmy, aby ktokolwiek obwiniał Europę za ewentualny brak
zmian w tym obszarze.

We własnym gronie, jako Unia, prowadziliśmy negocjacje w sprawie wszystkich tych
kwestii oraz licznych spraw kluczowych i zakresu zadań na spotkanie ministrów finansów
z grupy G-20, które odbędzie się w tym tygodniu. Było to spowodowane chęcią
zagwarantowania, że Europejczycy nie tylko będą mówić jednym głosem, ale również
skoncentrują się na obronie i poparciu tych elementów, które reprezentują ich najważniejsze
interesy. Prezydencja oraz Komisja zrobią wszystko co w ich mocy, aby obronić i wesprzeć
te interesy wynikające z naszego wspólnego stanowiska, będącego owocem
kilkumiesięcznych prac realizowanych przez wszystkie państwa członkowskie.
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W odniesieniu do zmian klimatu, teoretycznie naszym zamiarem nie jest przeprowadzenie
szczegółowej dyskusji podczas Rady Europejskiej, ponieważ Rada ds. Środowiska już 14
października przyjęła bardzo wielowymiarowy tekst wraz z konkluzjami określającymi
stanowisko Unii. Postęp w zakresie wdrożenia ambitnego planu walki ze zmianami klimatu
po roku 2012 staje się kwestią coraz pilniejszą i w tym celu Unia Europejska wciąż broni
stopniowego podejścia, opartego na protokole z Kioto oraz wynikach konferencji w
Kopenhadze, które pozwala utorować drogę dla wprowadzenia wszechstronnych i prawnie
wiążących ram światowych, poprzez uwzględnienie wytycznych politycznych przyjętych
w dokumencie końcowym z Kopenhagi.

Musimy na konferencji w Cancún osiągnąć zrównoważony wynik, który uwzględni obawy
stron i umożliwi nam ustalenie zakresu dotychczasowych postępów. Unia oświadczyła,
że preferuje jeden prawnie wiążący instrument, który obejmowałby główne elementy
protokołu z Kioto. Mogłaby jednakże, pod kilkoma warunkami, zaakceptować drugi okres
zobowiązania w ramach protokołu z Kioto. Powinno to mieć miejsce w kontekście
szerszego porozumienia, pod którym podpiszą się wszystkie duże gospodarki oraz które
będzie wyrazem ambicji oraz skuteczności działania na szczeblu międzynarodowym i
zaspokoi pilną potrzebę ochrony integralności środowiskowej.

Chciałbym pokrótce wspomnieć o pracach nad przygotowaniem stanowiska Unii
Europejskiej na spotkania na szczycie ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Ukrainą. Po raz
pierwszy przygotowania na szczyty z kluczowymi partnerami Unii zostały omówione
przez szefów państw i rządów, zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 16 września.
Pomysł polega na tym, aby szefowie państw i rządów przeprowadzili otwartą debatę w
sprawie głównych wyzwań w zakresie stosunków z naszymi partnerami. I choć nie
zamierzam uprzedzać tej debaty, pozwolę sobie pokrótce omówić kluczowe kwestie, które
zostaną poruszone podczas tych spotkań na szczycie.

Niewątpliwie podczas szczytu ze Stanami Zjednoczonymi należy skoncentrować się na
kilku kwestiach kluczowych. Mówiąc ogólnie, szczyt ten musi przynieść wzmocnienie
współpracy transatlantyckiej, która stanowi zasadniczy instrument w określaniu
efektywnych rozwiązań wspólnych problemów. Ponadto szczyt UE-USA, dzień po szczycie
G-20, będzie istotną okazją do przyjęcia tych wyników i zbudowania wspólnego podejścia
do wielu bieżących kwestii gospodarczych. Powinniśmy również dążyć do przyjęcia
wspólnego podejścia w odniesieniu do gospodarek wschodzących.

Szczyt powinien także, a przynajmniej taką mamy nadzieję, umożliwić ponowne ożywienie
Transatlantyckiej Rady Gospodarczej, poprzez przekształcenie jej w forum gospodarcze,
wykraczające daleko poza aspekty czysto regulacyjne. Rada, w oparciu o wzmocniony
mandat, mogłaby przeanalizować możliwe sposoby walki z kryzysem oraz wspierania
wzrostu i zatrudnienia, co byłoby bardzo użyteczne.

Zamierzamy ponadto wykorzystać przedmiotowy szczyt w celu przygotowania się do
konferencji w Cancún i niewątpliwie oczekujemy, że nasi partnerzy z USA wyślą nam
ważny, pozytywny sygnał w tym zakresie.

I wreszcie porządek obrad obejmie również ważne kwestie w obszarze polityki zagranicznej,
szczególnie w odniesieniu do Sudanu i Iranu.

Jeśli zaś chodzi o szczyt z Ukrainą, to na dzisiejsze popołudnie zaplanowana jest kolejna
debata z udziałem wysokiej przedstawiciel, więc proszę mi wybaczyć, że teraz nie powiem
nic więcej na ten temat.

20-10-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL4



Podczas szczytu z Rosją Unia Europejska zamierza wyrazić pełne poparcie dla partnerstwa
na rzecz modernizacji, które umożliwi nam wzmocnienie współpracy we wszystkich
obszarach, zwłaszcza w obszarach kluczowych, takich jak innowacyjność i energia.

Panie przewodniczący, panie przewodniczący Barroso, panie i panowie! Są to główne
punkty, które zostaną omówione podczas przyszłotygodniowej Rady Europejskiej: to
rzeczywiście jest bardzo bogaty i ważny porządek obrad.

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! Dziś debatujemy
przede wszystkim nad kwestiami, które zostaną omówione w przyszłym tygodniu podczas
Rady Europejskiej. Skoncentruję się na najważniejszych, moim zdaniem, tematach:
oczywiście na zarządzaniu gospodarczym w Unii Europejskiej, a jeśli chodzi o kwestie
zewnętrzne, na kluczowym – obok bardzo ważnego szczytu z USA oraz szczytu z Rosją
– szczycie G-20 w Seulu oraz konferencji w sprawie zmian klimatu w Cancún.

Reforma zarządzania gospodarczego stanowi fundament naszej trwałej odbudowy i
wiarygodności. Dlatego Komisja od samego początku tych rozmów przyjęła bardzo
ambitne podejście. Wnioski przedłożone w ubiegłym miesiącu przez Komisję mają na
celu przełożenie pilnej potrzeby wynikającej z kryzysu na ambitne realia prawne. Poruszono
w nich kluczowe kwestie dotyczące nadania Unii Europejskiej rzeczywistego znaczenia
w obszarze polityki gospodarczej, poprzez odpowiedni i skoordynowany nadzór
budżetowy, a także kwestie dotyczące zajęcia się nierównowagą makroekonomiczną, aby
utworzyć w Europie prawdziwą unię gospodarczą, o której tak często mówimy.

Bardzo cieszy mnie uwaga, jaką Parlament zwraca na te wnioski. Wczesne porozumienie
w pierwszym czytaniu udowodniłoby zaangażowanie Unii Europejskiej w realizację tej
nowej wizji. Powinniśmy dopilnować przyjęcia omawianych zasad do połowy przyszłego
roku. W związku z tym zachęcam państwa członkowskie do podjęcia starań zmierzających
do realizacji tych ważnych celów i do natychmiastowego zrealizowania tej agendy.

Przesunęliśmy się już w kierunku silniejszego kompromisu w zakresie kluczowych
obszarów działania, poprzez wzmocnienie paktu stabilności i wzrostu oraz rozwiązanie
problemu nierównowagi makroekonomicznej, między innymi dzięki działaniom grupy
zadaniowej pod przewodnictwem pana przewodniczącego Hermana Van Rompuya.

Po zakończeniu rozmów i podjęciu wszystkich decyzji, w wyniku tego połączonego
procesu powinniśmy otrzymać wizję zarządzania gospodarczego, które przede wszystkim
będzie znacznie bardziej kompleksowe i dopasowane do potrzeby zapobiegania
problemom, a także mocniej oparte na stosowaniu kar.

Pozwolę sobie jednak postawić sprawę jasno. Wynik końcowy musi przedstawiać sobą
prawdziwą zmianę bieżącej sytuacji. Musimy pokazać naszym obywatelom, że Unia
Europejska wyciągnęła z kryzysu wszystkie niezbędne wnioski i lekcje.

Należy ponadto wyjaśnić kilka innych spraw. Jedną z kwestii o kluczowym znaczeniu jest
sposób zastąpienia bieżącego mechanizmu kryzysowego, ustalonego w maju, który
dobiegnie końca w roku 2013, mechanizmem o bardziej trwałym charakterze. Dołożymy
wszelkich starań, aby uniknąć w przyszłości podobnych kryzysów, ale także dołożymy
starań, aby poprawić nasze przygotowanie na tak krytyczne sytuacje. Gotowość oraz
dostęp do mocnego i trwałego mechanizmu kryzysowego mogą zapobiec występowaniu
takich sytuacji w przyszłości.
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Komisja bierze sobie do serca poglądy wyrażone przez państwa członkowskie, które
opowiadają się za zmianą traktatu, do czego, jak wszyscy wiedzą, potrzebna jest
jednomyślność państw członkowskich. Na obecnym etapie Komisja skoncentruje się na
treści. Rozumiemy przez to projekt trwałego mechanizmu, który zapewni obronę w
momentach krytycznych, jednocześnie minimalizując zagrożenie moralne i gwarantując,
że instrument ten zostanie wykorzystany wyłącznie w ostateczności w celu ochrony
wspólnego interesu.

Prace te, o ile zostaną w pełni zrealizowane, przyniosą pożądany rezultat: system, który
państwom członkowskim dostarczy bodźce do realizacji rozsądnej polityki gospodarczej
i budżetowej, a inwestorom bodźce do przestrzegania rozsądnych praktyk w zakresie
pożyczania.

Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że podążamy w dobrym kierunku. Wynieśliśmy z kryzysu
potrzebną naukę. Unia Europejska, dla dobra swych obywateli, wprowadza system
zarządzania, który w porównaniu do stanu rzeczy sprzed kryzysu, jest całkowicie
odnowiony. Obecnie system ten opiera się na zdecydowanie solidniejszych podstawach.

Nasze dotychczasowe doświadczenia w zakresie zarządzania gospodarczego, a także
strategii Europa 2020 i regulacji finansowej, zapewni nam właściwą platformę działania
przed szczytem G-20 w Seulu, który odbędzie się w krytycznym momencie. Będzie to
prawdziwy sprawdzian, czy grupa G-20 potrafi zapewnić, poprzez wspólne rozwiązania
na szczeblu globalnym, tak potrzebną w gospodarce światowej koordynację. Moim zdaniem
potrafi; uważam ponadto, że Unia Europejska odegra kluczową rolę w zagwarantowaniu
powodzenia szczytu w Seulu.

Co chcemy osiągnąć w Seulu? Po pierwsze, musimy przypomnieć sobie, że państwa G-20
odegrały ważną rolę w walce z kryzysem. Zrobiły to poprzez wspólne działanie, i
przechodząc do kolejnego etapu, muszą nadal działać wspólnie, muszą współpracować.
Oznacza to zrozumienie, że zakłócenia światowej równowagi stanowią nasz wspólny
problem i że wszystkie główne gospodarki odgrywają rolę w szukaniu rozwiązań. I owszem,
nie wolno nam ignorować faktu, że ważnym czynnikiem są kursy wymiany walut.

Po drugie, musimy także rozpocząć działania dotyczące międzynarodowych instytucji
finansowych. Od dawna potrzebna jest zwłaszcza reforma MFW. Inni muszą dorównać
elastycznością do poziomu reprezentowanego przez Unię Europejską.

Po trzecie, dzięki wsparciu Parlamentu trwa właśnie zasadnicza reforma naszego systemu
finansowego i raz jeszcze pragnę podziękować za nacisk, jaki kładą państwo na konieczność
jak najszybszego zakończenia tej reformy.

Musimy również utrzymać impet działań w ramach G-20. Dotychczasowe postępy są
dobre, ale teraz należy upewnić się, że nastąpią działania wdrożeniowe.

Chcę, aby również sektor finansowy odegrał tu rolę. Dlatego Unia Europejska powinna
nadal angażować się na rzecz wprowadzenia ogólnoświatowego podatku od transakcji
finansowych. Tymczasem Komisja chce rozważyć pozostałe sposoby zapewnienia
sprawiedliwego wkładu sektora finansowego na szczeblu europejskim, na przykład w
postaci podatku od działalności finansowej.

Po raz pierwszy również rozwój znajdzie się w porządku dziennym kolejnego szczytu
G-20. Przyjęty zostanie wieloletni plan działania mający zapewnić wytyczne dotyczące
naszych wspólnych działań w tym obszarze. Komisja, wraz z koreańskim
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przewodniczącym, od samego początku zdecydowanie popierała tę koncepcję. Musimy
pokazać, że program działań na rzecz wzrostu przyjęty w grupie G-20 obejmuje również
kraje rozwijające się i im służy. Jednocześnie chcemy włączyć gospodarki wschodzące w
międzynarodowe ramy rozwoju, które będą zgodne z kluczowymi zasadami polityki
rozwoju i pozwalające na większą koordynację.

Wczoraj sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon, w rozmowie ze mną tu w Sztrasburgu,
wspomniał o tej konkretnej sprawie i był bardzo wdzięczny Unii Europejskiej za poparcie
tej agendy.

I wreszcie grupa G-20 musi objąć przywództwo w procesie realizacji agendy handlowej.
Nasze porozumienie z Koreą, dalekie od bycia alternatywą WTO, powinno zainspirować
naszych partnerów do dążenia, poprzez wykorzystanie dogodnej chwili, do szybkiego
zakończenia rundy dauhańskiej.

W okresie przygotowań do niezwykle ważnej konferencji w Cancún chcę ją pokrótce
omówić. Musimy nadal skupiać się na naszych celach, na ambitnych planach na rzecz
Europy, a także na rzecz całego świata. Musimy ruszyć do przodu z realizacją procesu
międzynarodowego. Nie jest to zadanie łatwe. Wiemy, że u niektórych naszych partnerów
tempo zmian zamiast wzrosnąć, spadło.

Nie zapominajmy, że obecnie wprowadzamy w życie najbardziej konkretny i efektywny
system ograniczenia emisji na świecie. To nasza najsilniejsza karta przetargowa, która staje
się tym silniejsza, im bliżej jesteśmy wdrożenia nowego systemu handlu emisjami. Nasza
wiarygodność, umocniona konsensusem w sprawie koniecznych działań pomiędzy
Parlamentem, państwami członkowskimi i Komisją, nie ma sobie równych.

W Cancún nie pozwólmy, by naszą uwagę odwróciły spory o formę. Do procesu ONZ
powinniśmy podejść z ogromną pewnością siebie i determinacją. Konferencja w Cancún
nie stanowi zakończenia historii, ostatecznego przełomu, ale może stanowić bardzo ważny
krok na dobrej drodze. Unia Europejska musi przesłać wyraźne i spójne przesłanie w celu
zapewnienia postępów w negocjacjach. Powinniśmy dążyć do przyjęcia zestawu
konkretnych, zorientowanych na działanie środków, które mogą dać nam pewność siebie
i zaufanie do procesu, a także przybliżyć nas do ostatecznego celu.

Dlatego w ubiegłym tygodniu napisałem list do członków Rady Europejskiej. Określiłem
w nim to, co moim zdaniem stanowi zrównoważone i realne stanowisko, które pozwala
nam iść wciąż naprzód i jednocześnie nie sprawia, że tworzymy nierealne oczekiwania.
Nadszedł czas, by Europa objęła przywództwo i określiła, w jaki sposób konferencja w
Cancún może doprowadzić do określenia kolejnych ważnych kroków naprzód, a także
by przedstawiła istotne zobowiązania, jak na przykład szybka pomoc finansowa i przede
wszystkim, by wyraźnie pokazała, że nadal dajemy przykład innym.

W bieżącym roku wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej będzie większy niż pierwotnie
zakładano, ale proces naprawy nie jest jeszcze zdecydowanie ugruntowany; nie ma miejsca
na samozadowolenie, co już wielokrotnie powtarzaliśmy, szczególnie gdy spojrzymy na
wciąż bardzo wysokie wskaźniki bezrobocia.

Wszyscy wiemy, że w ostatnich miesiącach sprostaliśmy prawdziwym wyzwaniom, co
zostało wyraźnie pokazane w sprawozdaniu pani Berès, które wkrótce omówimy. Z
zadowoleniem przyjmuję ambicję i konsensus wyrażone przez Izbę w odniesieniu do tych
istotnych kwestii, ale wszyscy wiemy, że obecnie, gdy wprowadzane są cięcia wydatków
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publicznych, bezrobocie poważnie odbija się na sytuacji. Nasi obywatele mają obawy i
musimy wziąć je pod uwagę.

Wiemy jednak również, że jako Unia Europejska potrafiliśmy znaleźć odpowiedzi.
Zaproponowaliśmy ważne akty prawne w dziedzinie zarządzania gospodarczego.
Przedstawiliśmy strategię Europa 2020. Jest to – pragnę państwu przypomnieć – strategia
na rzecz wzrostu, ponieważ wzrost – inteligentny, trwały i sprzyjający włączeniu
społecznemu – stanowi odpowiedź, której potrzebujemy. Te obawy znalazły również
odzwierciedlenie w świetnym sprawozdaniu pana posła Feio.

Zaproponowaliśmy szeroki wachlarz instrumentów regulacji rynku finansowego. Pozwolę
sobie wyrazić zadowolenie ze zgody prawodawcy na nasze wnioski w sprawie nadzoru
finansowego. W rzeczywistości, gdyby dwa lata temu zapytać obserwatorów, czy Unia
Europejska jest gotowa do przyjęcia systemu nadzoru, większość odpowiedziałaby „nie,
to niemożliwe”. A teraz udowodniliśmy, że jest to możliwe.

Realizujemy podejście całościowe w celu objęcia różnorodnych wymiarów. W związku
z tym pozwolę sobie również podkreślić osiągnięte wczoraj przez Radę porozumienie w
sprawie wniosku Komisji dotyczącego funduszy hedgingowych. Mam nadzieję, że to
stanowisko doprowadzi teraz do ostatecznych negocjacji w Parlamencie Europejskim, tak
by Unia Europejska mogła wreszcie skorzystać z tej od dawna oczekiwanej regulacji, dzięki
czemu w Seulu raz jeszcze zajmiemy pozycję lidera w tym obszarze.

Czynimy postępy również w innych obszarach, ponieważ musimy przyjrzeć się gospodarce
realnej. Chcę także pogratulować Izbie prac nad nową dyrektywą w sprawie walki ze
zwłoką płatności w transakcjach handlowych. Dyrektywa ta zapewni większą ochronę
wierzycieli – w większości przypadków są to MŚP – i pozwoli jednocześnie uszanować
swobodę umów. Organy publiczne będą musiały dokonywać zapłaty w terminie 30 dni
lub w przeciwnym razie będą musiały zapłacić 8% odsetki za zwłokę. Wiedzą państwo
jak bardzo na taki przepis czekają MŚP, które wciąż stanowią najważniejszy sektor naszej
gospodarki.

Nasze prace jeszcze nie dobiegły końca. Wszystkie propozycje należy w pełni zrealizować,
ale już teraz widać pierwsze wyniki. Naszym celem jest wydostanie się z kryzysu i
przeprowadzenie nas przez proces naprawy, abyśmy mogli ponownie osiągnąć stopę
wzrostu pozwalającą na tworzenie zatrudnienia. Naszym celem jest również upewnienie
się, że społeczna gospodarka rynkowa jest przystosowana do realiów XXI wieku. Dziękuję
państwu bardzo za uwagę.

PRZEWODNICZY: GIANNI PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Pervenche Berès,    sprawozdawczyni. – (FR) Panie przewodniczący, panie urzędujący
przewodniczacy Chastel, panie przewodniczący Barroso! Kryzys finansowy, gospodarczy
i społeczny, który już od kilku lat dręczy świat, będzie kosztował nas w skali globalnej 60
trylionów dolarów, co stanowi równowartość jednego punktu procentowego rocznego
wzrostu. Musimy coś w tej sprawie zrobić. Kryzys przyczyni się do wzrostu stopy
bezrobocia w Unii Europejskiej do 11% przed końcem roku. Kryzys rozwija się na tle
nowej wojny o walutę, wywołanej ryzykiem „drugiego dna recesji”, że posłużę się słowami
naszych ekonomistów.
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W związku z tą sytuacją odniosłam wrażenie, że w tej Izbie naszym obowiązkiem jest
wysłanie innym instytucjom, Komisji i Radzie, zdecydowanego sygnału i powiedzenie im,
że musimy ponownie połączyć siły wokół wartości dodanej projektu europejskiego i że
stawkę, o którą gramy można podsumować w kilku słowach: ponosimy wspólną
odpowiedzialność i musimy zrealizować na skalę europejską strategię, która umożliwi
nam, w odniesieniu do energii, zachować siłę wewnętrzną, a tym samym utrzymać silną
pozycję również w stosunkach zewnętrznych. Musimy liczyć na własną siłę i w tym celu
potrzebujemy działań na szczeblu europejskim.

Panie przewodniczący Barroso! Naszym zdaniem zarządzanie gospodarcze nie jest jednak
tylko wizją. Jest narzędziem rozwijania tej strategii, a przecież właśnie na podstawie tej
strategii decydujemy, jakie zasoby są potrzebne. Przede wszystkim chodzi o zasoby
finansowe. Istnieje wyzwanie, jakim jest konieczność dopasowania przeglądu perspektywy
finansowej do konieczności skoncentrowania się na strategii na rzecz europejskiej
wspólnoty energetycznej. Konieczne jest skorzystanie z propozycji, którą państwo
odrzucają: propozycji w sprawie opodatkowania transakcji finansowych. Należy koniecznie
udzielić wysokiej pożyczki na finansowanie inwestycji długoterminowych. Potrzebne jest
przywrócenie równowagi opodatkowania w Europie, tak aby zamiast zasilania kapitału,
wpływy z podatków wspierały pracę i zatrudnienie i aby były przyjazne dla środowiska.
Potrzebna jest koordynacja budżetów państw członkowskich z projektem europejskim,
tak aby podejmowane wysiłki zmierzały w tym samym kierunku.

Jeżeli chodzi o zarządzanie, sugerujemy stworzenie stanowiska „pana Euro” w celu
zapewnienia harmonijnego i zrównoważonego zarządzania gospodarczego. Sugerujemy
również, aby nie koncentrować się wyłącznie na sytuacji krajów zadłużonych, ale aby
dążyć do poprawy ich sytuacji na tyle, by odpowiadała ona sytuacji krajów podsiadających
nadwyżki. Ponadto proponujemy wspólne zarządzanie długiem w ramach unii walutowej
oraz zapewnienie nam możliwości wzajemnej emisji długu. Chcielibyśmy, aby reforma,
nad którą pan, panie Barroso, tak ciężko pracuje, koncentrowała się na potrzebach
Europejczyków, a nie tylko na celach z zakresu stabilności finansowej. Chcemy, aby rynki
finansowe zostały zreformowane w sposób, który ożywi pojęcie etyki i wartości moralnych
i doprowadzi do tworzenia zatrudnienia i inwestycji długookresowych.

Żaden projekt europejski nie zakończy się powodzeniem bez wsparcia ze strony państw
członkowskich. Dla Unii Europejskiej jedynym sposobem na pokazanie, na co ją stać jest
sprawienie, by państwa członkowskie chciały ją wesprzeć w działaniach. Każda debata
skoncentrowana wyłącznie na omawianiu męki związanej z nakładaniem kar nie sprawi,
że Europejczycy ponownie zechcą, by ich państwa członkowskie zaangażowały się w ten
projekt. Prosimy o podjęcie zdecydowanego działania opartego na wartości dodanej
projektu europejskiego, tak abyśmy mogli wyprowadzić Europejczyków z recesji i
zagwarantować, że w przyszłości każdy obywatel w Europie będzie miał pracę, wyjdzie z
ubóstwa i będzie z wiarą patrzeć na europejski projekt.

Taki jest nasz ambitny plan. Mam nadzieję, panie przewodniczący Barroso, że zdoła pan
się do niego przyłączyć i przyjąć liczne spośród zgłaszanych tu przez nas w imieniu całej
Izby sugestii.

(Oklaski)

Diogo Feio,    sprawozdawca. – (PT) Panie przewodniczący, panie przewodniczący Barroso,
panie Rehn! Chciałbym pogratulować państwu, szczególnie pozytywnego dialogu
przeprowadzonego przez Parlament z Komisją. Przedstawiciele Rady! Na początek
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chciałbym podziękować wszystkim osobom pracującym nad przedmiotowym
sprawozdaniem, które doprowadziły do jego powstania, a zwłaszcza wszystkim
kontrsprawozdawcom, z którymi miałem okazję wymieniać opinie i tworzyć kompromis.
Proces tworzenia konsensusu był często trudny, gdyż po stronie Parlamentu występowały
różne tendencje, wyrażane przez przedstawicieli grup od lewej do prawej strony areny
politycznej, zwolenników większej suwerenności lub suwerenności bardziej nowoczesnej,
a także zwolenników określonych instytucji. Zatem, przedłożono wiele opinii, ale
wszystkim przyświecał jeden cel: znalezienie rozwiązań bieżącego kryzysu.

Kryzys udowodnił, że Europa nie reaguje na czas i często nie reaguje w sposób słuszny.
Kryzys pokazał, że wiele rządów unijnych państw wciąż realizuje politykę, która nie
znajduje oparcia w faktach. Dokładnie dlatego potrzebne są rozwiązania, które Parlament
Europejski musi zaproponować w sposób odpowiedni i zdecydowany. Niektóre rozwiązania
będą krótko- inne długoterminowe.

Zasadniczo przedkładamy osiem zaleceń. Proponujemy koncepcję wielostronnego
monitorowania zmian sytuacji makroekonomicznej w Unii i w państwach członkowskich,
co pozwoli nam lepiej realizować cele strategii Europa 2020, budować Europę wzrostu
oraz wzmocnić pakt na rzecz stabilności i wzrostu.

Przedłożono również propozycje wzmocnienia paktu stabilności i wzrostu oraz
szczegółowego przyjrzenia się sytuacji pod względem zadłużenia, nasilenia zarządzania
gospodarczego w strefie euro ze strony europgrupy i opracowania solidnego i wiarygodnego
mechanizmu zapobiegania zadłużeniu i rozwiązywania sytuacji w strefie euro, który
mógłby obejmować ustanowienie Europejskiego Funduszu Walutowego. Przedstawiono
także pomysły na ożywienie unijnych instrumentów budżetowych, finansowych i
fiskalnych, regulacji rynków finansowych i nadzoru o wyraźnie makroekonomicznym
wymiarze oraz poprawienie wiarygodności unijnych danych statystycznych.

I na koniec zaproponowano lepsze reprezentowanie Unii w obszarze spraw gospodarczych
i walutowych. Parlament w odniesieniu do wszystkich omawianych kwestii przemawia,
lub mógłby przemawiać, zdecydowanym głosem. Dążymy do lepszej koordynacji
instytucjonalnej pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi.
Możemy przyczynić się do zapewnienia, by to rozwiązanie dało lepsze sposoby
pokonywania przyszłych sytuacji kryzysowych lub innych trudności. Od tej chwili Europa
dysponuje instrumentami umożliwiającymi jej lepsze reagowanie w obszarze ekonomii;
Parlament w znacznym stopniu się do tego przyczynił i będzie czynił to nadal.

Zaczynamy obecnie debatę legislacyjną w sprawie sześciu wniosków złożonych przez
Komisję, w odniesieniu do których, jestem przekonany, Parlament utrzyma swoje
stanowisko. Dlatego też chciałbym wyrazić zaskoczenie brakiem w przedłożonym nie
dalej jak wczoraj dokumencie Rady wzmianki o stanowisku Parlamentu oraz o dialogu
między Izbą a Radą.

Na zakończenie jednak powiem jedno: Parlament Europejski, niezależne od dzielących
nas różnic, ma własne stanowisko. Parlament Europejski jest zaangażowany w tworzenie
silnej Europy i w zapewnienie lepszego zarządzania gospodarczego, popartego większym
wzrostem i bogactwem.

Marta Andreasen,    sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Budżetowej. – Panie
przewodniczący! W swojej opinii dotyczącej sprawozdania pana Feio w sprawie ram
zarządzania i stabilności podkreśliłam trzy punkty.
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Pierwszym z nich była konieczność poważnego podejścia do kwestii nakładania sankcji
na państwa członkowskie, które dopuszczają się naruszenia postanowień paktu stabilności.
Zaledwie kilka dni temu francuski premier oraz niemiecka kanclerz zgodzili się nawet na
zmianę traktatu, aby wprowadzić surowsze sankcje wobec państw zagrażających stabilności
euro. Podkreśliłam także konieczność nadania priorytetowego znaczenia wydatkom
budżetowym w przypadku, gdy państwo członkowskie wymaga wybawienia z trudnej
sytuacji. I wreszcie zwróciłam uwagę na potrzebę przeprowadzenia oceny skutków dla
ratingu kredytowego Unii Europejskiej, ponieważ odgrywał on rolę gwaranta europejskiego
mechanizmu stabilizacji finansowej.

Odnośne ustępy w dokumencie zostały zmienione i nie wchodzą one w zakres mojej
opinii. Zatem czuję się zobowiązana unieważnić swoją opinię.

David Casa,    sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. –
(MT) Nie ma wątpliwości, że sposób w jaki Unia Europejska postanowiła postąpić w
odniesieniu do środków w obszarze regulacji i nadzoru był wzorowy. Znalazło to
odzwierciedlenie w nowym pakiecie środków w zakresie nadzoru, który umożliwia
identyfikowanie niektórych zagrożeń systemowych, i to na czas.

Z drugiej strony, jeśli chodzi o koncepcję zarządzania gospodarczego, nikt nie zaprzeczy,
że przed nami jeszcze długa droga. Każde państwo członkowskie, które ignoruje swoje
zobowiązania i odpowiedzialność, szczególnie w zakresie paktu stabilności i wzrostu,
stwarza poważne problemy pozostałym państwom członkowskim. W związku z tym,
mamy obowiązek dołożenia wszelkich starań w celu zachęcenia do przestrzegania zasad,
które sami przyjęliśmy, aby zagwarantować stabilność w państwach członkowskich,
zarówno finansową jak i fizyczną.

Jestem niezwykle zadowolony z zaleceń, które przedłożyłem w Komisji Zatrudnienia i
cieszę się, że zostały one wzięte pod uwagę. Uważam, że w przedmiotowym sprawozdaniu
przedstawiono argumenty za lepszym nadzorem zatrudnienia w Unii Europejskiej i za
wzmocnieniem Komisji Zatrudnienia.

António Fernando Correia De Campos,    sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. – (PT) Panie przewodniczący, panie i panowie!
Wszyscy wiemy, że monitorowanie krotko- i długookresowych zmiennych
makroekonomicznych w Unii Europejskiej zawiodło, zwłaszcza w odniesieniu do ram
budżetowych i narastającego długu publicznego. Kryzys sprawił, że konieczność
wzmocnienia jednolitego rynku, przy uwzględnieniu wniosków pana Montiego i pana
Gecha, stała się kwestią jeszcze pilniejszą. Do działań koniecznych należy rozwój handlu
elektronicznego i transgranicznego, uproszczenie procedur płatności online, standaryzacja
produktów i usług, a także harmonizacja instrumentów budżetowych, tak aby wzmocnić
zaufanie konsumentów i ożywić gospodarkę.

Unia musi wyjść z kryzysu w sposób zrównoważony, gwarantujący potężny wzrost i
rozsądne środki budżetowe, ale także realizację celów w dziedzinie zatrudnienia. Wskaźniki,
takie jak stopa bezrobocia i stopa zatrudnienia ludności aktywnej zawodowo, muszą
obowiązkowo stanowić część systemu nadzoru.

Nie wolno również zapomnieć o wskaźnikach, które pozwolą zmierzyć postępy w realizacji
strategii Europa 2020. Studium wykonalności dotyczące emisji wspólnych euroobligacji
mogłoby stanowić okazją do bardziej szczegółowego sprawdzenia instrumentów
finansowych mających na celu obronę przed spekulacjami i do ich wcielenia w życie.
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Bardzo chcielibyśmy, aby było to coś więcej niż tylko studium. Utworzenie Europejskiego
Funduszu Walutowego zasługuje na nasze poparcie i postrzegamy go nie jako zwykłe
narzędzie dyscyplinujące, ale przede wszystkim jako sposób ograniczenia spekulacyjnego
manipulowania rynkami długu publicznego. Nasza współpraca ze sprawozdawcą, panem
Feio, opłaciła się i umożliwiła opracowanie kompleksowego, zrównoważonego i bogatego
tekstu.

Martin Schulz  , w imieniu grupy S&D. – (DE) Panie przewodniczący! Jeśli spojrzy pan na
listę mówców, zauważy pan, że następny w kolejce jest mój kolega, pan

Jáuregui Atondo. Zanim zabierze on głos, pozwolę sobie poinformować Izbę, jako
przewodniczący naszej grupy, że dziś rano, pan Jáuregui Atondo został mianowany przez
rząd hiszpański na ministra. Jak mogą sobie państwo wyobrazić jest to dla naszej grupy
ogromny zaszczyt. Chciałbym mu gorąco pogratulować.

(Oklaski)

Ramón Jáuregui Atondo,    sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Spraw Konstytucyjnych.
– (ES) Panie przewodniczący! Chciałbym bardzo podziękować mojemu przyjacielowi,
panu Schulzowi. Mam jedynie minutę, by powiedzieć państwu, że moim zdaniem na
przestrzeni ostatnich kilku miesięcy Europa poczyniła niebywałe postępy pod względem
zarządzania gospodarczego.

Co ciekawe, przedwczorajsze spotkanie na szczycie między Francją a Niemcami również
otworzyło furtkę i dało nową nadzieję na możliwość przeglądu obowiązujących ram i
umów dotyczących zarządzania gospodarczego.

Wiem, że ta kwestia trochę przestraszyła państwa członkowskie. Uważam jednak, że jako
zwolennicy integracji europejskiej wiemy, iż w celu osiągnięcia ładu gospodarczego, który
musimy zbudować, prawdopodobnie potrzebne będą reformy, i to uzgodnione reformy.

Jestem szczerze przekonany, że przedmiotowe porozumienie między Francją a Niemcami
stwarza nową szansę dla sprawozdania pana Feio, które przyjmiemy później – zgodnie z
propozycją Komisji Spraw Konstytucyjnych – w celu rozważenia konieczności
dostosowania naszych ram konstytucyjnych do zarządzania wykraczającego poza pakt
stabilności. Jest to zarządzanie dogłębne, mające na celu przybliżenie gospodarek w sposób
konkurencyjny, tworzący zatrudnienie i prowadzący do redystrybucji dochodów, do
którego, jako socjalni demokraci, od zawsze dążymy.

(Oklaski)

Joseph Daul,    w imieniu grupy PPE. – (FR) Panie przewodniczący, szanowni państwo!
Konieczność przyjęcia w następstwie kryzysu finansowego niezbędnych zmian
adaptacyjnych stanowi nić łączącą szczyt Rady Europejskiej ze szczytem G-20.

Dla Unii Europejskiej zmiany te obejmują uporządkowanie finansów publicznych, na
szczeblu narodowym i unijnym, oraz ochronę naszej waluty, euro, poprzez jej konsolidację
wewnętrzną i obronę jej wartości w stosunku do innych ważnych walut. Szczyt Rady
Europejskiej zdominują dyskusje w sprawie europejskiego zarządzania gospodarczego i
finansowego. Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) z
zadowoleniem przyjmuje wstępne kierunki działań przyjęte przez grupę zadaniową pana
Van Rompuya, w tym plany dotyczące systemu kar wobec państw członkowskich, które
nie przestrzegają kryteriów określonych w pakcie stabilności.
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Przed nami wciąż jednak wiele pracy, w ramach której potrzebne jest szersze zastosowanie
metody wspólnotowej i ograniczenie stosowania metody międzyrządowej. Cieszę się z
prac wykonanych przez Komisję zgodnie z tymi wytycznymi. Chciałbym prosić, by Rada
pamiętała, że Parlament jest obecnie współprawodawcą i odegra pełną rolę w kształtowaniu
przyszłych reform. Szanse na osiągnięcie w odpowiednim czasie zadowalającego wyniku
są tym większe, im bardziej Parlament będzie zaangażowany w prace już od początkowego
etapu. Wzywam przewodniczącego Van Rompuya do wzięcia tego pod uwagę.

Panie i panowie! Głos Europy w debacie w sprawie względnej wartości walut musi stać się
słyszalny, a Rada Europejska musi w przyszłym tygodniu, przed szczytem G-20 w Seulu,
opracować nasze stanowisko w tej sprawie. Europa musi połączyć siły ze swoimi
partnerami, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi, by przypominać państwom
wschodzącym o ich obowiązkach. Nie wolno już dłużej pozwalać na dumping walutowy
i związane z nim konsekwencje społeczne.

Podczas szczytu w Seulu omówione zostaną trzy główne tematy: oczywiście reforma
międzynarodowego systemu walutowego, ale również stabilność towarów – zwłaszcza
żywności i energii – oraz ład światowy. Europa ma do przekazania przesłanie w każdej z
tych kwestii, ale przesłanie to będzie wiarygodne tylko, gdy wprowadzimy skuteczne
wewnątrzwspólnotowe narzędzia zarządzania naszymi finansami publicznymi.

Panie i panowie! Nie będziemy mieć wpływu na ład światowy i nie zajmiemy ważnego
miejsca na arenie międzynarodowej, jeśli nie zdołamy podjąć często niepopularnych
działań na rzecz uporządkowania naszych finansów i jeśli nie będziemy przestrzegać
naszych priorytetów w zakresie walki ze zmianami klimatu i polityki rozwoju.

(Oklaski)

Martin Schulz,    w imieniu grupy S&D. – (DE) Panie przewodniczący! Chciałbym zacytować
fragment oświadczenia złożonego przez szefów państw i rządów podczas szczytu G-20
w Pittsburgu, zorganizowanego w dniach 24-25 września 2009 r., czyli rok temu. Szefowie
państw i rządów przyjęli wówczas następujące zobowiązanie: „przyjęcie ram, które określą
obszary polityki oraz sposób wspólnego działania na rzecz silnego, trwałego i
zrównoważonego globalnego wzrostu. Potrzebujemy trwałej naprawy, która stworzy
dobre miejsca pracy, tak potrzebne naszym obywatelom”. Świetnie! Przewiduję, że w tym
roku, na kolejnym szczycie, a także na każdym następnym, powstawać będą teksty o
podobnej wymowie. To skłania mnie do zapytania, co uczyniono w okresie od ostatniego
szczytu do chwili obecnej na rzecz zapewnienia silnego, trwałego i zrównoważonego
wzrostu, generującego zatrudnienie potrzebne naszym obywatelom. Opis ten jest
prawidłowy, ale w rzeczywistości zamiast przyznać, że podstawowym warunkiem
koniecznym tworzenia zatrudnienia są inwestycje pobudzające wzrost i że zwiększony
wzrost gospodarczy zwiększa dochody państwa, które są tak pilnie potrzebne do
skonsolidowania budżetów i umożliwienia państwom wywiązywania się z ich obowiązków,
na szczeblu europejskim – w Radzie Europejskiej – tworzona jest filozofia, według której
jednostronne cięcia w sektorze usług publicznych poprzez zmniejszanie budżetu stanowią
panaceum zdolne ustabilizować nasz kontynent. W Europie jesteśmy świadkami, jak w
wyniku czarno-białej doktryny manicheizmu, według której wszystkie wydatki są złe, a
wszystkie cięcia dobre, znajdujemy się w sytuacji, w której kraje najbardziej dotknięte
kryzysem – Irlandia i Grecja – pogrążyły się w recesji lub mają wzrost gospodarczy na
poziomie zerowym. W praktyce tak naprawdę osiągamy efekt odwrotny do zamierzonego.
Jest to dramatyczna zmiana. Jest ona tym bardziej dramatyczna, że podmioty będące
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źródłem kryzysu, podmioty, które spowodowały kryzys – beztrosko spekulujący sektor
finansowy – nie są pociągane do odpowiedzialności, czyli nie są zmuszane do powiększania
przychodów państwa za pomocą instrumentów, takich jak podatek od transakcji
finansowych. Być może na szczeblu europejskim zachęcano do przyjęcia takiej koncepcji,
ale czyniąc to, jednocześnie asekurowano się stwierdzeniem „nigdy nie przeforsujemy
tego w grupie G-20”. Oczywiście, że nie przeforsujemy tego w grupie G-20, jeśli najpierw
nie wypróbujemy tego na szczeblu europejskim!

Ta niesprawiedliwość jest szczególnie jaskrawa, ponieważ nieustannie wzmacniany jest
brak działania ze strony szefów państw i rządów, którzy prowadzą nas w złym kierunku
nierównowagi społecznej. Obywatele demonstrujący na ulicach mają rację, twierdząc, że
nie walczy się w Europie z nierównowagą społeczną, ale że raczej się ją wzmacnia błędnymi
strategiami politycznymi. Zadaniem Parlamentu jest uwidocznienie tego faktu i stworzenie
strategii na rzecz odwrócenia tej tendencji. Dlatego nalegamy na wprowadzenie podatku
od transakcji finansowych. Sprawozdanie pani Berès oraz sprawozdanie mojej koleżanki,
pani Podimaty, pokażą nam, czy Izba jest gotowa, by powiedzieć: „Wiemy, że to nie będzie
łatwe, ale nalegamy, aby Unia Europejska rozpoczęła transnarodowe opodatkowanie
sektora finansowego, skoro nie można opodatkować go na szczeblu narodowym”.

Jest jeszcze kolejna niepokojąca zmiana. To co zaszło w Deauville pomiędzy panem
Sarkozy’m a panią Merkel wywraca instytucjonalną strukturę Unii Europejskiej do góry
nogami. Zastanawiam się, kiedy pan Van Rompuy wyciągnie właściwe wnioski. Został on
poproszony o opracowanie, wraz ze swoją grupą zadaniową, szczegółów niezbędnych
reform – to powinno być państwa zadanie, zatem poproszenie o to pana Van Rompuya
było niemal jak wymierzenie mu policzka – natomiast na domiar złego, ten biedny człowiek
pracuje nad reformami w tajemnicy i zanim zdoła przedstawić jakiekolwiek wyniki, nasza
urocza para spotyka się w Deauville i oznajmia: „O wszystkim już zadecydowaliśmy”. To,
czego dokonali Nicolas i Angela – czyli samozwańczy francusko-niemiecki komitet
zarządzający – to atak na instytucje Unii Europejskiej.

(Oklaski)

Gdybym był panem Van Rompuyem, powiedziałbym im, co mogą sobie zrobić z tymi
osiągnięciami. Nie może pan na zawsze pozostać wycieraczką, nie może pan wiecznie
znosić takiego traktowania. Jest jeszcze jeden aspekt: gdyby nasza cudowna para spojrzała
z Deauville na drugi brzeg kanału La Manche, dojrzałaby białe klify angielskiego wybrzeża,
gdzie do przewidywanych przez nią zmian traktatu niezbędne jest przeprowadzenie
referendum, o ile można wierzyć panu Cameronowi. Czy ktokolwiek wierzy, że pan
Cameron zaakceptuje zmiany bez uwzględnienia w traktacie dalszych „hamulców”, które
spowolnią działanie prawa europejskiego? To naprawdę otworzy puszkę Pandory. Mam
nadzieję, że nasza urocza para się nie sparzy.

W związku z tym powtarzam: Europa jest prowadzona w złym kierunku, zarówno pod
względem instytucjonalnym, jak i pod względem merytorycznym.

Guy Verhofstadt,    w imieniu grupy ALDE. – Panie przewodniczący! Może zacznę od tego,
na czym skończył pan Schulz. Jeśli oni chcą zmiany traktatu, może powinniśmy poprosić
o zwołanie konwencji. W normalnej sytuacji musielibyśmy poprosić o zwołanie konwencji.
Taki jest pierwszy krok, ale jak sądzę sytuacja nie jest jeszcze aż tak zaawansowana. Teraz
musimy bezzwłocznie dojść do porozumienia w Radzie Europejskiej w sprawie zarządzania
gospodarczego i wzmocnienia paktu stabilności.
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Mija blisko rok, odkąd rozpoczął się grecki kryzys zadłużenia. Miało to miejsce w grudniu
roku 2009 i teraz nadszedł czas, by wypracować wnioski, porozumienie w tej kwestii. W
rzeczywistości obecnie mamy przed sobą trzy wnioski. Postawmy sprawę jasno.
Otrzymaliśmy wniosek Komisji, wniosek grupy zadaniowej i wczoraj także wniosek w
ramach tzw. „umowy z Deauville”. Jest to trzeci wniosek przedłożony do omówienia. I
moim zdaniem to dobrze, że Parlament analizuje różnice pomiędzy tymi trzema wnioskami,
aby zadecydować o ich przydatności.

Kilka tygodni temu Komisja przedstawiła wnioski, które moim zdaniem były dobre,
odważne i spójne. Wniosek grupy zadaniowej różni się od nich tym, że zawiera propozycję,
aby Rada działała w oparciu o zalecenia, a nie wnioski Komisji. Jest to poważna różnica,
ponieważ zalecenia można zmienić, a wniosków Komisji nie można. Ponadto we wniosku
grupy zadaniowej przedstawiono propozycję dłuższej procedury analizy, co także odróżnia
go od wniosku Komisji.

Należy jednak zaznaczyć, że we wniosku grupy zadaniowej utrzymano półautomatyczny
charakter kar i utrzymano zasadę odwróconej większości, którą zaproponowała Komisja.

Od wczoraj mamy do omówienia jeszcze trzecią propozycję, tak zwaną „umowę z
Deauville”. Muszę przyznać, że porozumienie pomiędzy Francją a Niemcami może być
niejednokrotnie pomocne z punktu widzenia interesów Rady, ale nie tym razem. Tym
razem jest wręcz przeciwnie. A to dlatego, że francusko-niemiecka propozycja z Deauville
opiera się po prostu na utrzymaniu w Radzie staromodnego głosowania kwalifikowaną
większością głosów; a zatem w miejsce konieczności znalezienia większości do
zablokowania automatycznych kar proponowanych przez Komisję, zgodnie z tą propozycją
taka większość jest wymagana do uruchomienia kar proponowanych przez Komisję.
Uważam, że jest to olbrzymia różnica, ponieważ propozycja z Deauville nie przewiduje
półautomatycznych sankcji przedstawionych we wniosku Komisji.

Nie wiem, czy wiedzą państwo, jak wygląda Deauville, ale oprócz plaży i kilku pięknych
hoteli, jest tam jeszcze kasyno. Zatem być może nie powinniśmy mówić o umowie z
Deauville, ale raczej o franko-germańskim kompromisie z kasyna, ponieważ tym właśnie
jest ta umowa. Propozycja ta umożliwia państwom członkowskim granie euro i strefą
euro.

Jeśli mają państwo wystarczające poparcie w Radzie, możecie wybrać tę propozycję;
możecie postąpić dokładnie tak, jak Grecja. Jeśli mają państwo wystarczające poparcie w
Radzie, zdecydujcie się na tę propozycję. Faites vos jeux! Możecie ją państwo wybrać.

W pierwszej części umowy z Deauville zwyczajnie osłabiono nie tylko wniosek grupy
zadaniowej, ale przede wszystkim pakiet wniosków Komisji. Zupełnie tego nie rozumiem,
zwłaszcza zaś stanowiska Niemiec. Od dziesięciu miesięcy Niemcy prosiły o wprowadzenie
surowszych kar, a wczoraj po prostu postąpili całkowicie odwrotnie. Jest to równoznaczne
z osłabieniem odważnych wniosków Komisji. I to dokładnie w momencie, gdy pan Trichet,
prezes Europejskiego Banku Centralnego, prosi o odważniejsze rozwiązania, odważniejsze
wnioski, odważniejsze nawet od wstępnych wniosków Komisji.

Na koniec dodam, że moim zdaniem Parlament ma jedną misję: odrzucić umowę z
Deauville, czy też kompromis z kasyna. Trzymajmy się dobrych wniosków Komisji i
realizujmy niezbędne zadania legislacyjne.

Daniel Cohn-Bendit,    w imieniu grupy Verts/ALE. – (FR) Panie przewodniczący, panie
urzędujący przewodniczacy Chastel, panie przewodniczący Barroso, panie i panowie! Dziś

15Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL20-10-2010



pan poseł Verhofstadt się zmęczył! Powiedział jednak coś ważnego, podobnie jak pan
poseł Schulz. Ja także podzielę się z państwem swoimi przemyśleniami.

Czy znają państwo film „Jules et Jim’? Zatem, jest sobie kobieta – pani Merkel. Wiemy, kim
jest Jules – to pan Sarkozy. Problem polega na tym, kim jest Jim? To pan Cameron, czy
może pan Barroso? To jest dylemat Komisji.

Uważam, że Parlament i Komisja muszą teraz szczerze ze sobą porozmawiać, ponieważ
polityka Rady – w tym pan Verhofstadt ma rację – oraz jej francusko-niemieckiej rady
dyrektorów jest polityką antyeuropejską. Ich polityka nie odzwierciedla istoty UE, a nasza
rola polega na wyjściu poza dzielące nas różnice – tu rację ma pan Daul – i ocaleniu Unii
Europejskiej oraz metody wspólnotowej. W tym celu Komisja, Parlament i my wszyscy
musimy zrozumieć, że w tej grze nie będzie zwycięzców, o ile nie znajdziemy wspólnego
podejścia wypracowanego między Komisją i Parlamentem, Parlamentem i Komisją.

Panie przewodniczący Barroso! Wierzę panu, gdy mówi pan, że chce podatku od transakcji
finansowych lub od działalności finansowej. To nie jest problem; problemem jest sposób,
w jaki mamy tego dokonać. Nie wystarczy powiedzieć „chcę tego”. Mój czteroletni syn
mówi „ja chcę”. Chodzi o to, żeby opracować sposób osiągnięcia naszego celu i uważam,
że Komisja nie powinna prosić o przeprowadzenie kolejnego studium, co uczyniła wczoraj
Rada ds. Środowiska w celu sprawdzenia, czy degradacja klimatu naprawdę jest tak
poważna, że powinniśmy przyspieszyć redukcję emisji CO2, chociaż proszenie o nowe
studium jest totalną niedorzecznością. Nie! Co dałoby Europie poważne studium w sprawie
transakcji finansowych i co dałby podatek od tych transakcji? Podatek od transakcji
finansowych w wysokości 0,01% przyniósłby kwotę 80 miliardów euro. Jeśli odliczyć 30
miliardów euro z tytułu zmniejszenia wpłat narodowych, czyli z tytułu zmniejszenia
budżetów krajowych, otrzymamy dodatkowe 50 miliardów euro na budżet UE. 120
miliardów euro minus 30 miliardów równa się 90 miliardów, a po dodaniu 50 miliardów
otrzymujemy 140 miliardów euro. Zatem wdrożenie europejskich strategii politycznych,
które musimy urzeczywistnić w okresie polizbońskim, jest możliwe, a wówczas państwa
członkowskie i Europa okażą się zwycięzcami. Jednakże warunkiem tego jest posiadanie
przez nas europejskiej wizji.

Po drugie, panie Barroso, w kwestii deficytów: moim zdaniem, są deficyty, i są deficyty.
To jak z cholesterolem: jest cholesterol dobry i zły. Deficyt, który przekłada się na
inwestycje, a tym samym zapewnia państwu lub Europie nowe perspektywy, nie jest
zjawiskiem negatywnym. Jeśli inwestujemy, jak uprzednio, w bezproduktywne branże
przeszłości – mam na myśli węgiel – to wyrzucamy pieniądze w błoto, ponieważ
inwestujemy na próżno, czyli przegrywamy. Zyskujemy natomiast, gdy inwestujemy w
energię przyszłości i w produkcję przyszłości.

Zatem musimy nie tylko przestać ciągle mówić o stabilności, i proszę o to także liberałów,
ale musimy również odróżnić to, co powinniśmy robić od tego, czego nie powinniśmy
już więcej robić; po prostu nie mówmy o „deficytach”, ale mówmy „to jest produktywne”
lub „to jest bezproduktywne”. Jeśli dojdziemy do porozumienia, choć będzie to trudne,
jeśli zdołamy osiągnąć porozumienie, będziemy mogli przeciwstawić się ciągłym
manipulacjom ze strony Rady.

Dzisiaj problem polega na tym, że wiele rządów chce ograniczyć politykę europejską, gdy
tymczasem nasza rola polega na obronie i zwiększaniu roli polityki europejskiej, ponieważ
bez niej nie zdołamy wyjść z kryzysu.
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Panie Barroso! Jak pan widzi mamy wspólne interesy, ale musimy doprowadzić je do końca.
Powinien wywierać pan naciski na Radę Europejską, a nie na Parlament.

Przewodniczący.   – Mam nadzieję, że docenią państwo moje dość elastyczne podejście
do kwestii czasu wystąpień, spowodowane częściowo tym, że wszystkie przemówienia
były bardzo zgodne, a także zawierały mocne punkty; MFW, kasyna, cholesterol – to
wszystko stanowiło świetne paliwo do dalszej dyskusji.

Michał Tomasz Kamiński,    w imieniu grupy ECR. – (PL) Wszyscy używają tu dzisiaj
różnych anegdot. Mi się też jedno skojarzenie historyczne, kiedy słucham tej debaty,
nasuwa. Ja osiemnaście lat mojego życia przeżyłem w kraju realnego socjalizmu. Tam
kolejne zjazdy partii uchwalały kolejne ekonomiczne cele i ciągle obywatele mojego kraju
– w innych krajach realnego socjalizmu było podobnie – słyszeli od kongresów partii, że
będzie lepiej i jak ma być lepiej. Co więcej, w moim kraju w tym czasie istniało ministerstwo
handlu wewnętrznego i nie było handlu wewnętrznego.

Dzisiaj jak słucham niektórych wypowiedzi to mam wrażenie, że ta propozycja, którą
usłyszeliśmy od Komisji Europejskiej, jest propozycją, która ma przywracać prymat
myślenia ekonomicznego nad polityką. Nad polityką, która będzie zabijała jakiekolwiek
rozsądne działania ekonomiczne, bo politycy dzisiaj na poziomie rządów krajowych i –
słyszymy to – dla celów populistycznych bardzo lubią pokazywać palcem na Europę i
mówić, że to na Europie trzeba oszczędzać, i mówić, że to Europa jako rozwiązanie jest
złem, bo to ich w jakimś stopniu uwalnia od odpowiedzialności wobec własnych wyborców.
Bez wprowadzenia elementu, dzięki któremu państwa będą wiedziały, że spotkają je surowe
konsekwencje, jeżeli będą prowadzić nieracjonalną politykę gospodarczą, nic nam się nie
uda. Ale tu także potrzebujemy solidarności, bo ja w propozycji francusko-niemieckiej
widzę też to niebezpieczeństwo, że naprawdę skończymy tak, że to silniejszy będzie mógł
więcej, że Grecja nie będzie mogła przekraczać pewnych norm. Grecja będzie musiała ciąć
wydatki, a jak dojdzie do krajów silniejszych, to im się uda i nagle dowiemy się, że z
powodów politycznych im będzie wolno łamać te zasady. Chcę powiedzieć tak:
potrzebujemy europejskiej solidarności, dlatego potrzebujemy europejskiej solidarności.

Na koniec, panie przewodniczący powiem tak, że ja wiem, że pan stoi na straży tej
europejskiej solidarności. Ostatnia decyzja Komisji Europejskiej w sprawie umowy gazowej
między Polską a Rosją – i dziękuję panu za tę decyzję – jest dokładnie wspaniałym
przykładem tego, że element wspólnotowy jest elementem, który działa, i działa w interesie
także takich krajów jak Polska. Chcę powiedzieć jeszcze raz, panie przewodniczący, że
nie możemy zaklinać rzeczywistości. Jeżeli doprowadzimy do tego, że rozwiązania
polityczne i pewien populizm, który dzisiaj w Europie w różnych miejscach jest, będzie
dominował nad myśleniem ekonomicznym, to z pana ambitnych planów pogłębienia
rynku – co uważam za bardzo dobry pomysł (zdanie niedokończone). Myślę, że my jako
eurodeputowani bardzo dobrze się przekonujemy, jak daleko jest jeszcze do wspólnego
rynku, jak co miesiąc dostajemy rachunki telefoniczne z roamingiem. Jeżeli mamy wspólny
rynek europejski, a dalej płacimy opłaty roamingowe, to to nam bardzo wyraźnie pokazuje,
że jeszcze jest daleko do tego celu ekonomicznej integracji.

Patrick Le Hyaric,    w imieniu grupy GUE/NGL. – (FR) Panie przewodniczący, panie
urzędujący przewodniczacy Chastel, panie przewodniczący Barroso! Jeśli dobrze pana
zrozumiałem, panie Barroso, bazujemy na zupełnie odmiennych analizach, ponieważ
pana zdaniem kryzys gospodarczy jest już za nami, podczas gdy zdaniem naszej
Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica kryzys
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się pogłębia. W celu zakończenia kryzysu zaleca pan surowe przestrzeganie paktu
stabilności oraz wzmocnienie kar. Uważam, że powinniśmy działać wręcz odwrotnie:
należy podnosić wynagrodzenia, przyjąć nowe podejście budżetowe mające wesprzeć
wzrost wynagrodzeń oraz wprowadzić podatek od transakcji finansowych, poprawić
opiekę społeczną, chronić usługi publiczne i odważną politykę zatrudnienia.

Niestety obawiam się, że pańska strategia może wpędzić Unię Europejską w poważne
kłopoty. Czyż nie słyszał pan, jak gwałtownie protestują obywatele w całej Unii
Europejskiej? Wczoraj już szósty dzień z rzędu miliony obywateli wyszły na ulice Francji,
ciesząc się poparciem 70% społeczeństwa. Czyż nie dostrzega pan grożącego nam obecnie
niebezpieczeństwa? Koncepcja europejska – jako że jest oparta na konkurencji i polityce
całkowicie wolnego handlu – ściera się z pieniądzem w wojnach gospodarczych, a teraz
także wojnach walutowych. Czemu nie rozważamy nowego systemu obejmującego fundusz
na rzecz pomocy humanitarnej i rozwoju społecznego w miejsce paktu stabilności,
działającego w połączeniu z Europejskim Bankiem Centralnym, który powinien mieć
zdolność do finansowania długów państw członkowskich oraz banków narodowych
poprzez emitowanie pieniądza, według stóp procentowych korzystnych z punktu widzenia
kryteriów społecznych?

Moim zdaniem Unia Europejska musi przejąć inicjatywę utworzenia nowego globalnego
porządku walutowego, począwszy od przyjęcia wniosku Chin w sprawie wspólnej
międzynarodowej waluty handlowej. Czemu Unia, na wzór Tajlandii i Brazylii, nie zacznie
od wprowadzenia podatku od waluty obcej w celu łagodzenia napięć walutowych?

Panie przewodniczący Komisji, przedstawiciele Rady! Uważam, że nadszedł czas, abyśmy
zastanowili się nad nowymi inicjatywami i wysłuchali naszych obywateli.

Nigel Farage,    w imieniu grupy EFD. – Panie przewodniczący! Cóż, panie przewodniczący
Barroso, ewidentnie pręży pan muskuły, wykorzystując władzę nadaną panu przez traktat
z Lizbony, do którego przyjęcia doprowadził pan przy zastosowaniu bezprawnych środków.
Teraz robi pan, co w pana mocy na arenie światowej i w UE, aby zdobyć wszelkie atrybuty
państwowości.

Najbardziej widoczne jest to w pańskim niedawnym wniosku w sprawie nałożenia przez
instytucje europejskie podatku bezpośredniego na obywateli naszego kontynentu.

Oczywiście w przeszłości z dużym powodzeniem funkcjonował ruch niepodległościowy,
któremu przyświecało hasło „żadnego opodatkowania bez właściwego reprezentowania”,
a pan zdecydowanie nie jest jego przedstawicielem. Nie wybraliśmy pana w głosowaniu i
nie możemy pana usunąć z urzędu, zatem moim zdaniem chęć wprowadzenia tego podatku
bezpośredniego jest pańskim błędem.

A Unia staje się klubem, w którym członkostwo jest coraz droższe. Zaledwie dwa lata
temu wpłaty netto Wielkiej Brytanii wynosiły 3 miliardy funtów rocznie. W tym roku
wynoszą już 6 miliardów funtów, a w przyszłym wyniosą 8 miliardów funtów. Rok później
mają wynosić już 10 miliardów funtów, a obecnie słyszymy, że chce pan zlikwidować
brytyjski rabat. Chce pan pozbyć się brytyjskiego rabatu, co oznacza, że do roku 2013
nasze wpłaty netto wyniosą 13 miliardów funtów. Zatem w okresie sześciu lat wzrosną
czterokrotnie.

Podatnicy w Wielkiej Brytanii – kiedy to zrozumieją, kiedy dostrzegą ten podatek
bezpośredni – po prostu dojdą do wniosku, że nie stać nas na przynależność do Unii
Europejskiej.
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Widzę jednak promyczek nadziei: umowę z Deauville pomiędzy panią Merkel i panem
Sarkozym, czyli to co dziś tak bardzo pana przeraża. Mam nadzieję, że zostanie ona
zrealizowana. Zaproponujmy nowy traktat. Pan sam wydaje się prawie popierać ten
pomysł. Zaproponujmy nowy traktat europejski i oddajmy go pod głosowanie w
referendach w poszczególnych krajach, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, a Brytyjczycy dojdą
do wniosku, że dla ich kraju jest to bardzo zła umowa. Zagłosują za opuszczeniem przez
nas Unii Europejskiej i rozpoczęciem procesu wystąpienia.

Dziękuję. Możemy zaczynać.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy art.
149 ust. 8 Regulaminu)

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Panie przewodniczący! Mam do pana pytanie, panie Farage.
Być może będzie pan łaskaw na nie odpowiedzieć. Jest pan bardzo zaniepokojony
brytyjskimi środkami z podatków. Na początku naszej kadencji miał pan możliwość,
podobnie jak ja, wyboru funduszy, z których wypłacane będą pańskie diety: z funduszy
Wielkiej Brytanii, czy też z funduszy Unii Europejskiej. Czy mógłby pan powiedzieć Izbie,
czy pańskie diety są wypłacane z budżetu UE, czy też wybrał pan opcję wypłat z
narodowego systemu Wielkiej Brytanii?

Nigel Farage (EFD).   – Panie przewodniczący! Uważam, że powinniśmy odejść od pojęcia
pieniędzy europejskich. Zanim podatek bezpośredni nie zostanie wprowadzony, nie ma
czegoś takiego jak pieniądze europejskie: to są nasze pieniądze. Jesteśmy potężnym
płatnikiem netto na rzecz Unii Europejskiej, który w zamian nie otrzymuje żadnych
korzyści gospodarczych. To są nasze pieniądze!

José Manuel Barroso,    przewodniczący Komisji. – Panie przewodniczący! Zazwyczaj nie
interweniuję w czasie wystąpień, ale chciałbym złożyć wniosek w sprawie przestrzegania
Regulaminu.

Nie po raz pierwszy pan Farage, zwracając się do mnie, mówi „nie został pan wybrany”.
Niewątpliwie nie zostałem wybrany przez pana, ale zostałem wybrany przez ten Parlament.

(Oklaski)

Zostałem wybrany przez ten Parlament w tajnym głosowaniu, a pan jest posłem do PE.
Uważam, że nieustanne powtarzanie, że ja, lub też Komisja, nie zostaliśmy wybrani oznacza
brak szacunku dla Komisji i dla Parlamentu, w którym pan zasiada.

(Oklaski)

Francisco Sosa Wagner (NI).   – (ES) Panie przewodniczący! Zobaczymy, czy zdołam
wnieść trochę spokoju do tej zaciętej debaty.

Przynależność niektórych państw członkowskich do grupy G-20, obok przynależności
do Unii Europejskiej, jest godna pożałowania. Pomimo takiej anomalii, która niewątpliwie
osłabia wizerunek Europy na świecie, przydałoby się chociaż przyjęcie wspólnego
stanowiska w negocjacjach na tym światowym forum.

Jakie według mnie byłoby to wspólne stanowisko? Moje skromne zdanie jest następujące:
po pierwsze, nie można opóźniać przyjęcia ogólnoświatowego porozumienia w sprawie
uporania się ze skutkami kryzysu poprzez przyjęcie porozumienia czysto finansowego;
po drugie, Europa musi utrzymać euro jako walutę odniesienia lub, jeśli taka będzie wola
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większości, jako kotwicę zabezpieczającą nas przed turbulencjami na rynku, które mogą
sprawić, że powtórzymy błędy popełniane w XX wieku; po trzecie, euro musi utożsamiać
to, co Europa ma sobą reprezentować w świecie wartości demokratycznych i swobód
obywatelskich.

Podsumowując, musimy mieć świadomość, że w globalnym świecie, w globalnej grze,
podmioty grające wyłącznie kartami narodowymi przegrywają.

Othmar Karas (PPE).   – (DE) Panie przewodniczący, panie przewodniczący Barroso,
panie i panowie! Przedmiotowa debata dowodzi jednego: umowa z Deauville nie pozwoli
nam przezwyciężyć kryzysu, umowa z Deauville jest dla Unii Europejskiej krokiem wstecz,
ugoda z Deauville pokazuje, że nasza urocza para nie wyciągnęła żadnej nauki z
niestosownego zachowania Francji i Niemiec w latach 2002 i 2005, gdy kraje te rozpoczęły
proces podważania postanowień paktu stabilności. W zamian jesteśmy teraz świadkami
kontynuacji ich niestosownego zachowania.

Chcemy naprawić błędy z przeszłości. Chcemy europejskiej odpowiedzi na nacjonalizm
i prawo weta, o których aż roi się w większości europejskich przepisów. Uczyniliśmy to
w przypadku nadzoru nad rynkami finansowymi. Czynimy to poprzez sprawozdanie
przygotowane w odpowiedzi na kryzys. A także poprzez sprawozdanie pana Feio oraz
nasze codzienne prace legislacyjne. Skoncentrujmy się na tym i nie pozwólmy sprowadzić
się na boczny tor, w tym także w toku przedmiotowej debaty. Musimy iść naprzód. Musimy
znaleźć odpowiedzi. Sprawozdanie przygotowane przez pięć grup wysyła wyraźny przekaz.
Jeszcze nie przezwyciężyliśmy kryzysu. Polityka budżetowa i walutowa nie mogą zastąpić
reform strukturalnych. Wyraźnie mówimy, że chcemy, aby zmniejszenie deficytów było
warunkiem wstępnym zabezpieczenia przyszłości. Nie da się zmniejszyć deficytów tylko
poprzez zwykłe cięcia. To musi przyjść w wyniku reform, inwestycji, oszczędności i zmian.
To sprawozdanie niesie jasną odpowiedź, że chcemy, by częścią rozwiązania było „więcej
Europy”. Przejdźmy do kolejnego etapu integracji, do utworzenia unii gospodarczej,
utworzenia unii społecznej, utworzenia unii obrony i bezpieczeństwa, a także uczyńmy
z rynku wewnętrznego rynek krajowy dla wszystkich obywateli. Odpowiedzią jest
wspólnota Europy – będąca inicjatywą Unii Europejskiej. Kierunek, jaki wskazuje grupa
zadaniowa i umowa z Deauville to droga donikąd.

Stephen Hughes (S&D).   – Panie przewodniczący! Z tego co wiemy, grupa zadaniowa
pod przewodnictwem pana Hermana Van Rompuya opracowała sprawozdanie. Zawiera
ono wnioski w sprawie rozwiązywania sytuacji kryzysowych i dyscypliny budżetowej:
inaczej mówiąc, obejmuje jedynie część całego obrazu.

Chciałbym podkreślić, że są to jedynie propozycje. Jestem pewien, że ministrowie ECOFIN,
którzy zdominowali działania grupy zadaniowej, chcieliby aby był to efekt końcowy, ale
nie jest. To dopiero początek. Znajdujemy się na samym początku procesu legislacyjnego.
Mam nadzieję, że wszystkie instytucje zrozumieją, iż prace Parlamentu Europejskiego nad
wnioskami legislacyjnymi Komisji muszą być prowadzone w ramach całkowicie
demokratycznego procesu wspólnie z Radą.

Grupa zadaniowa powiedziała, że jej celem był radykalny postęp pod względem bardziej
efektywnego zarządzania gospodarczego. Ja natomiast uważam, że ta propozycja stanowi
raczej potencjalny krok wstecz z punktu widzenia zamożności i dobra Europy. Grupa
zadaniowa proponuje wzmocnienie instrumentów, ale jedynie tych, które koncentrują się
na dyscyplinie budżetowej. I to jest problem. Koordynacja gospodarcza jest czymś więcej
niż tylko dyscypliną budżetową i nie zbudujemy unii gospodarczej, dopóki ta równowaga
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nie zostanie właściwie doceniona. Nieuchronnie doprowadzi to do wypaczenia polityki
gospodarczej, która w niewystarczającym stopniu będzie uwzględniała inne warte uwagi
cele polityczne potrzebne do realizacji polityki makroekonomicznej i mam przez to na
myśli wzrost, inwestycje oraz zatrudnienie.

Panie przewodniczący Barroso! Nie potrzebujemy kolejnej grupy zadaniowej, która
przedstawi nam wyważony zestaw instrumentów polityki. Potrzebujemy Komisji, która
wykorzysta swoje prawo do podejmowania inicjatywy w celu przedstawienia wniosków
w sprawie wzrostu, inwestycji i zatrudnienia.

Uważam, że w nadchodzących miesiącach Parlament będzie miał olbrzymią
odpowiedzialność w odniesieniu do omawianych obecnie wniosków. Musimy wprowadzić
zmiany zgodne z konkluzjami przedstawionymi w sprawozdaniu pana Feio, nad którym
dziś będziemy głosować. Moim zdaniem potrzebne są nam trzy główne zmiany: procedura
nadmiernego zaburzenia równowagi musi mieć wystarczająco duży zakres, tak by
obejmowała rynki pracy, w tym poziom bezrobocia, a w związku z tym w miarę
konieczności należy włączyć do działań Radę ds. Zatrudnienia; w jakościowej ocenie
poziomu długu publicznego oraz zmian w części naprawczej paktu stabilności i wzrostu
należy uwzględnić między innymi poziom inwestycji publicznych oraz zmiany sytuacji
w tym zakresie; powiązania ze strategią UE 2020 w całym nowym systemie muszą być
jak najwyraźniejsze i praktyczne.

Na tym wczesnym etapie chcę wspomnieć jedynie o dwóch kwestach dotyczących
zarządzania. Rada musi opracować wytyczne dla systemu i przyjąć ostateczną
odpowiedzialność polityczną przez cały czas trwania procesu, a także zapewnić w
niezbędnych przypadkach stosowne zaangażowanie wszystkich właściwych służb Rady,
nie tylko ECOFIN.

I wreszcie Parlament Europejski musi być w pełni zaangażowany w cały proces w celu
zapewnienia najwyższego poziomu legitymizacji demokratycznej. Proszę przyjrzeć się
wnioskowi w sprawie europejskiego okresu oceny, aby zrozumieć, w jak dużym stopniu
brakuje w nim roli Parlamentu. Niektórzy z nas, w różnych grupach politycznych, pracują
nad bardziej daleko idącymi propozycjami w sprawie zaangażowania Parlamentu. Mam
nadzieję, że zostaną one przyjęte przez inne instytucje, aby nadać całemu procesowi tak
potrzebną legitymizację demokratyczną.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Ostatni rok pokazał nam, że UE w trudnych sytuacjach
potrafi podejmować ważne decyzje. Niestety kilka ostatnich dni przyniosło rozczarowania.
W momencie, gdy UE potrzebne są wyraźne i rygorystyczne zasady dotyczące budżetu,
Francja i Niemcy się wahają. To budzi nasze obawy. Nasze przesłanie jest następujące:
zostawcie w spokoju wniosek komisarza Rehna.

Chciałbym gorąco podziękować pani Berès i moim koleżankom i kolegom z Komisji
Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego, którzy udowodnili,
że Parlament Europejski potrafi wykraczać poza partyjne granice i znajdować wspólne
rozwiązania korzystne dla Europy. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz
Europy zaproponowała zmianę w tym sensie, że jeśli wprowadzony zostanie podatek od
transakcji finansowych, to musi on koniecznie zostać wprowadzony na skalę światową.
W tym przypadku ważne jest działanie na szczeblu globalnym.

Nie możemy pozwolić, by nacjonalizm ponownie zdobył punkt zaczepienia w Europie.
To gospodarka rynkowa z wyraźnymi granicami i wolnym handlem tworzy dobrobyt.
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Potrzebujemy bardziej jednolitej Europy, bardziej otwartej Europy, silniejszej Europy –
po prostu potrzebujemy więcej Europy.

Proponowane warianty kar będą początkowo miały zastosowanie wyłącznie wobec państw
strefy euro. W tym zakresie chcemy przepisów, które obejmą wszystkie 27 państw
członkowskich. W związku z tym chciałbym przedstawić poprawkę ustną do sprawozdania
pana Feio, którą mam nadzieję Parlament zdoła poprzeć. Sprawozdawca oraz Grupa
Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim oświadczyli,
że są gotowi to zrobić. Przeczytam tekst w języku angielskim:

– O ile to tylko możliwe, wszystkie 27 państw członkowskich powinno w maksymalnym
stopniu stosować wszystkie propozycje dotyczące zarządzania gospodarczego, z
zastrzeżeniem że w przypadku państw członkowskich spoza strefy euro, będzie to
odbywało się na zasadzie dobrowolności.

(SV) To nie jest dobry moment na tworzenie UE, która zagraża rozbiciem Unii.

Pascal Canfin (Verts/ALE).   – (FR) Panie przewodniczący, panie przewodniczący Barroso,
panie Rehn! Mam szczerą nadzieję, że przyjrzą się państwo pracom Parlamentu
Europejskiego dotyczącym omawianych dziś tematów – sprawozdaniu pani poseł Berès
i sprawozdaniu pana posła Feio – bowiem obecnie pracujemy nad kwestią zarządzania
gospodarczego jako współprawodawcy. Mogę państwu powiedzieć, że wraz z co najmniej
czterema proeuropejskimi grupami w Parlamencie postaraliśmy się, by wypracować
kompromisy, które doprowadzą nas do celu. Właśnie wróciliśmy z rozmów, które były
próbą rozwiązania problemów.

Niektórzy mówią o budżecie, inni o instrumentach podatkowych, a jeszcze inni o
zarządzaniu. Dziś chcemy, aby Komisja zaproponowała – i jest to państwa rola, ponieważ
my usiłujemy do tego doprowadzić i państwo także powinni spróbować – pakiet
całościowy: coś w duchu sprawozdania pana Montiego, które jest również zbieżne z
dążeniami pana Michela Barniera w kontekście rynku wewnętrznego. Oczekuję od pana
przewodniczącego Barroso całościowego pakietu, który pokaże nam sposób wyjścia z
kryzysu gospodarczego. Pakiet nie powinien dotyczyć tylko zarządzania
makroekonomicznego, ale powinien być zgodny z treścią trzech lub czterech pakietów
aktów prawnych dotyczących kwestii makroekonomicznych, podatku oraz budżetu;
dopiero wówczas można będzie powiedzieć: „oto pakiet”.

Jestem przekonany, że jeśli tak pan postąpi, to zyska pan dla tej inicjatywy poparcie
ogromnej większości w Parlamencie Europejskim. Wystarczy przyjrzeć się kwestii finansów
publicznych, powiedzmy dwa lub trzy lata temu, gdy Komisja i jej służby mówiły, że
spośród wszystkich państw, Hiszpania najściślej przestrzega paktu stabilności i wzrostu
i że finanse publiczne Hiszpanii są uporządkowane. Problem polega na tym, że niestabilność
nadeszła z innej strony i teraz Hiszpania, podobnie jak Irlandia, znajduje się w fatalnej
sytuacji. Wyraźnie widzimy, że koncentrowanie się wyłącznie na wydatkach publicznych
nie pomoże nam naprawić kryzysu.

Kompromisy zaproponowane w różnych sprawozdaniach, które zostały dziś tu
przedstawione i nad którymi jutro przeprowadzimy głosowanie, reprezentują sumę tych
problemów. Są sposobem na przyznanie, że rzeczywiście musimy wzmocnić dyscyplinę
budżetową. Oczywiście, że musimy. W celu zagwarantowania, że dyscyplina budżetowa
nie doprowadzi jednak do załamania systemu społecznego, ale wyłącznie do cięć wydatków
publicznych, jednocześnie potrzebny jest nam europejski pakiet budżetowy, który pozwoli
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na sfinansowanie inwestycji i pakiet podatkowy, który pozwoli państwom członkowskim
na nakładanie określonych podatków.

Zatem moje ostatnie pytanie do komisarza Rehna, a szczególnie do przewodniczącego
Barroso jest następujące: czy naprawdę są panowie zwolennikami wprowadzenia wspólnej
podstawy opodatkowania osób prawnych? Czy naprawdę ją popieracie? Komisja odkłada
tę koncepcję na półkę już od 10 lat i przez te 10 lat nie zdołali panowie zająć się tą sprawą.
Teraz nadszedł czas, by wreszcie to uczynić.

(Oklaski)

Roberts Zīle (ECR).   – (LV) Panie przewodniczący, panie przewodniczący Barroso (który
już opuścił Izbę)! Dziękuję.

Przede wszystkim chciałbym podziękować sprawozdawcy, kontrsprawozdawcom oraz
przewodniczącemu komisji, panu Klintzowi, za kompromis, który udało się nam w końcu
wypracować. Wypowiem się jedynie na temat dwóch aspektów sprawozdania, z których
nie jestem zadowolony i które nie dotyczą, ani Niemiec, ani Francji. Po pierwsze, od roku
2004 w wyniku agresywnych inwestycji transgranicznych wzrósł, czasami nawet
dziesięciokrotnie, dług gospodarstw domowych oraz dług przedsiębiorstw w wielu nowych
państwach członkowskich. Ponadto bezwzględna większość tych pożyczek była
przyznawana na warunkach, które obciążały pożyczkobiorcę całym ryzkiem walutowym.
To z kolei oznacza, że w obszarze polityki makroekonomicznej rządy tych państw, poza
cięciami wydatków publicznych i podnoszeniem podatków, mają małe pole manewru.
Jednocześnie głównym zmartwieniem gospodarstw domowych jest, oby tylko spłacić
pożyczkę w euro. Niestety w sprawozdaniu jedynie w znikomym stopniu nawiązano do
tej kwestii.

Drugi punkt, który chcę omówić i który jest powiązany z punktem pierwszym, jest
następujący: wyobraźmy sobie takie właśnie nowe państwo członkowskie, którego PKB
spadł do poziomu z okresu sprzed przystąpienia do UE, czyli sprzed roku 2004, tyle że
przy dziesięciokrotnie wyższym długu prywatnym i pięciokrotnie wyższym długu
publicznym; zatem to państwo członkowskie ze sprawozdania wywnioskuje, że nawet
polityka spójności może być zmieniona, zmieniona w taki sposób, że głównym kryterium
nie będzie już PKB na mieszkańca, ale zarządzanie kryzysowe na określonym obszarze,
co będzie miało niebywale poważne skutki polityczne. Dziękuję państwu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Panie przewodniczący! Deklaracje przyjęte przez
Niemcy i Francję w tak zwanym porozumieniu z Deauville są nie do przyjęcia i ukazują
prawdziwe oblicze tych, którzy pociągają za sznurki w obronie grup interesów
gospodarczych i finansowych. Deklaracje te pokazują także brak cierpliwości, arogancję
i agresję wobec reakcji dotkniętych neoliberalną i antyspołeczną polityką – czyli
postanowieniami paktu stabilności i wzrostu oraz polityką konkurencji – robotników i
ludności Grecji, Francji, Hiszpanii czy Portugalii, w której już teraz na 24 listopada
zaplanowano strajk generalny.

Nadszedł czas, by osoby rządzące Unią Europejską dostrzegły niepowodzenia polityki
neoliberalnej: rosnące bezrobocie, nierówności społeczne i ubóstwo, powodujące recesję
w krajach o słabszych gospodarkach, w których warunki nakładane przez UE mogą
doprowadzić do prawdziwej katastrofy społecznej.
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Niestety nie taki jest obecnie bieg wydarzeń. Upadły wszystkie obietnice skończenia z
działalnością rajów podatkowych, odpowiedniego opodatkowania transakcji finansowych
oraz zlikwidowania spekulacyjnych produktów finansowych.

Dlatego zgłaszamy protest: udzielamy głosu milionom pracowników zagrożonych
ubóstwem, bezrobotnym, osobom starszym żyjącym z żałosnych emerytur, osobom
młodym pozbawionym szans na zatrudnienie, a także dzieciom zagrożonym ubóstwem,
którym rządzący chcą odmówić prawa do godnej przyszłości.

Nadszedł czas na zaprzestanie prowadzenia takiej polityki, tak aby możliwe było
zbudowanie prawdziwie społecznej Europy: Europy postępowej i rozwojowej.

Juozas Imbrasas (EFD).   – (LT) Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat prac Komisji
Specjalnej ds. Kryzysu. Naprawdę świetnie wywiązała się ona z zadania i przedstawiła
dobre zalecenia i wnioski. Oczywiście w idealnym świecie w dokumentach
opracowywanych przez Komisję znalazłoby się miejsce dla wszystkich tych zaleceń i
wniosków. Najważniejsze znaczenie ma jednak to, by Komisja nie zapomniała o
zasadniczych i najistotniejszych aspektach. Jednym z nich jest ustanowienie systemu
regulacji i nadzoru obejmującego wszystkie rynki finansowe, wszystkie instrumenty
finansowe i wszystkie instytucje finansowe. Komisja powinna ukierunkować swoje działania
na tworzenie nowych miejsc pracy i powinna powiązać je z instrumentami na rzecz walki
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wszystkie wysiłki zmierzające w tym kierunku
muszą przede wszystkim być skoncentrowane na zatrudnianiu osób młodych. Niezbędne
w przezwyciężaniu kryzysu są pilne decyzje infrastrukturalne dotyczące odnawialnych
źródeł energii, zielonej energii, efektywności energetycznej w sektorze transportowym i
budowlanym, a także europejskiej sieci energetycznej. Byłoby świetnie, gdyby dokładnie
w rok od dzisiejszego posiedzenia, Komisja mogła powiedzieć: „postanowienia rezolucji,
którą państwo zaproponowali nie pozostały jedynie słowami na papierze; przyjęliśmy te
szczególne wnioski Komisji Specjalnej ds. Kryzysu, które już zdołały wywrzeć prawdziwy
wpływ”.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Podobnie jak w przypadku poprzedniej ważnej debaty,
która miała miejsce w tym tygodniu w Parlamencie Europejskim, a mianowicie debaty w
sprawie ubóstwa, politycy z Unii Europejskiej ponownie są zaskoczeni i zasmuceni,
ponieważ sytuacja obywateli Europy zamiast się poprawiać, raczej nieustannie się pogarsza.
Ubóstwo stale rośnie, podobnie jak poziom rezygnacji, bezrobocia i bezdomności. A
politycy są tak zaskoczeni tym faktem, jak gdyby był to skutek godnej pożałowania
katastrofy naturalnej lub tsunami. Jest to jednak wynik decyzji podejmowanych przez
europejskich polityków. Rosnący poziom cierpienia i ubóstwa jest bezpośrednim wynikiem
neoliberalnej polityki prowadzonej przez państwa – wyłączając oczywiście jej
przeciwników. I ta tendencja będzie trwać nadal. Ubóstwo i cierpienie będą nadal rosnąć,
jeśli nie wybiorą państwo innego systemu wartości.

Dwa przedmiotowe sprawozdania mogą być porównane do następującego scenariusza:
zespół lekarzy stwierdza, że dotychczasowa terapia stosowana wobec pacjenta zaszkodziła
mu i pogorszyła jego stan, a następnie mówi, że należy kontynuować tę terapię przepisaną
na podstawie diagnozy – że muszą oni kontynuować dotychczasowe działania, ale przy
zastosowaniu surowszego nadzoru i kar wobec pacjenta, o ile nie będzie stosował się do
zaleceń, np. nie zażyje lekarstwa. W grę wchodzi tu świadomy wybór pomiędzy systemami
wartości. Dotychczas Unia Europejska z premedytacją wybierała system wartości, w którym
zawsze realizowała decyzję słuszną z perspektywy pieniądza i zysku, decyzję słuszną z
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punktu widzenia wielonarodowych firm i banków, a nigdy z perspektywy obywateli i
społeczeństwa. Zawsze szukała decyzji słusznej z punktu widzenia niepohamowanej
konkurencji, nieograniczanej żadnymi względami sprawiedliwości i moralności, a nigdy
nie szukała decyzji słusznej z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej i solidarności.
Ta sytuacja musi ulec zmianie i od tej pory należy podejmować dobre decyzje.

Corien Wortmann-Kool (PPE).   – (NL) Panie przewodniczący! Pomimo kilku
pozytywnych sygnałów, ryzyko pogłębienia się kryzysu nie zniknęło. System bankowy
pozostaje niestabilny, a liczne państwa członkowskie są zagrożone utratą kontroli nad
deficytem publicznym, o ile nie podejmiemy żadnych kroków. W związku z tym
bezzwłocznie potrzebujemy utworzenia unii gospodarczej.

Panie przewodniczący! Grupa zadaniowa wciąż jeszcze nie dostarczyła konkretnych
rezultatów, ale jako sprawozdawczyni Izby w sprawie paktu stabilności i wzrostu,
chciałabym powiedzieć komisarzowi Rehnowi: jesteśmy zdolni do szybkiego działania.
Słowa te kieruję również do Rady. Jesteśmy zdolni do szybkiego działania, ale jedynie w
oparciu o wnioski Komisji. Czy Rada jest gotowa to zaakceptować?

Chciałabym także ostrzec przed zmianą traktatu, o którą wystąpiono, ponieważ może
mieć ona jedynie na celu odwrócenie uwagi, by zmusić nas do odłożenia w czasie przyjęcia
niezbędnych instrumentów. Obecnie musimy zrobić wszystko, co tylko możliwe na mocy
traktatu z Lizbony. Parlament ma teraz w pakcie stabilności i wzrostu wyznaczoną nową
rolę współprawodawcy i w pełni wykorzysta tę rolę w celu stworzenia mocnej unii
gospodarczej, dysponującej mocnym paktem stabilności i wzrostu.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D).   – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Kryzys
wywarł ogromny wpływ na społeczeństwa wszystkich europejskich krajów. Jeśli spojrzymy
na społeczne skutki kryzysu, szybko dojdziemy do wniosku, że najgorsze wciąż jest przed
nami; ten wniosek jest dla Komisji motywacją w większości jej prac. Bezrobocie będzie
nadal rosnąć, a słabe oznaki naprawy widoczne w niektórych państwach nie wystarczą,
aby zagwarantować tworzenie miejsc pracy. Zatem musimy pogodzić się z tym, że
konieczne będzie stawienie czoła najbardziej dotkliwym skutkom kryzysu, który jest
wynikiem systemu finansowego, ale który gwałtownie rozprzestrzenił się na strefę
gospodarczą i społeczną.

Dlatego musimy uzbroić się w inne instrumenty, aby bronić najbardziej poszkodowanych
obywateli. Zamierzamy omówić wniosek w sprawie dyrektywy ramowej dotyczącej
minimalnego dochodu gwarantowanego we wszystkich krajach europejskich, który
uważam za istotny, z jednej strony, w walce z ubóstwem, a z drugiej strony, w pomaganiu
osobom, które odczują skutki kryzysu w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Najlepszym sposobem walki z kryzysem jest jednak prowadzenie polityki na rzecz wzrostu.
Wzrost gospodarczy potrzebuje środków, ukierunkowanych inwestycji i wyraźnych
priorytetów, na które należy przeznaczyć istotną część dostępnych zasobów. Budżet Unii
to za mało. Dlatego Komisja wyraźnie określiła zapotrzebowanie na dodatkowe środki,
które należy wydać na inwestycje strukturalne oraz inwestycje przeznaczone na
zapewnienie jakości konkurencji i zatrudnienia. Droga ta prowadzi do ustanowienia
euroobligacji oraz podatku od transakcji finansowych. Nie ma żadnej alternatywy. Dlatego
wskazane przez nas rozwiązania – mam nadzieję, że Parlament przyjmie je w takiej wersji
– są zarówno ważne, jak i innowacyjne.
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Wolf Klinz (ALDE).   – (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Kiedy kryzys
finansowy sięgnął zenitu, kraje z grupy G-20 obiecały wspólne działanie zmierzające do
ustabilizowania rynków finansowych. Obecnie, dwa lata później, wciąż jesteśmy dalecy
od opracowania globalnej odpowiedzi. W wielu przypadkach przyjęte środki służą
interesom i względom narodowym. Początkowa energia została roztrwoniona i
zdecydowanie zbyt często przechodzimy nad tym „do porządku dziennego”. Mervyn King
z Banku Anglii ujął to zwięźle, mówiąc: „potrzeba działania we wspólnym interesie jeszcze
się nie narodziła”. Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i
Społecznego w sprawozdaniu okresowym wyraźnie zaznaczyła, że Europa znajduje się
na rozdrożu. Musimy wzmocnić integrację, musimy bardziej zharmonizować nasze polityki
gospodarcze i budżetowe, a także musimy wprowadzić europejskie projekty
infrastrukturalne w obszarze energii, transportu i telekomunikacji. Potrzebujemy sprawnego
rynku wewnętrznego i rynku pracy oraz potrzebujemy zasobów niezbędnych do osiągnięcia
ambitnych celów w zakresie wzrostu przyjętych w ramach strategii Europa 2020. Jeśli
mamy wykorzystywać potencjał sektora MŚP, potrzebne są nam innowacyjne źródła
finansowania. Potrzebujemy więcej metody wspólnotowej i mniej metody międzyrządowej.
W tym przypadku zastój oznacza krok wstecz; zastój nie umożliwi zachowania status quo.

Kryzys zadłużenia w Europie wyraźnie pokazuje, że nie można osiągnąć stabilności i
zaufania bez dyscypliny. Wnioski przedłożone przez komisarza Rehna i grupę zadaniową
pana Ivan Rompuya mają na celu zapewnienie zdyscyplinowanego działania państw
członkowskich. Z żalem muszę przyznać, że ostatnio w Luksemburgu ministrowie finansów
na żądanie francusko-niemieckiego duetu odrzucili te wnioski – była to stracona szansa i
zły dzień dla naszych obywateli, którzy całkiem słusznie czują się raz jeszcze zdradzeni
przez polityków.

Kay Swinburne (ECR).   – Panie przewodniczący! Przez powiązane ze sobą tematy
dzisiejszej porannej debaty przewija się jeden motyw przewodni; a mianowicie nasze
nieustanne działania w odpowiedzi na kryzys finansowy i poszukiwanie sposobów
efektywniejszego zarządzania ryzykiem, czy to zarządzania ryzykiem długu publicznego,
zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych, czy też zarządzania ryzykiem zakłóceń
równowagi na świecie. Niezależnie od tego, czy chodzi o zachowanie naszych banków,
czy o zachowanie ministerstw skarbu państw członkowskich, musimy zapewnić wspólny
wysoki standard zachowania w zakresie przestrzegania ustalonego zestawu zasad.

Zwiększona dyscyplina finansowa i budżetowa, zarówno w sektorze prywatnym, jak i
publicznym, musi być egzekwowana. Musimy zagwarantować, by w poszukiwaniu przez
UE możliwości wzrostu, UE i poszczególne państwa członkowskie stosowały jak najbardziej
przejrzyste instrumenty finansowe największego kalibru. Do kwestii stosowania
innowacyjnego finansowania należy podchodzić ostrożnie. Należy także przemyśleć, przy
znajomości wszystkich zagrożeń i ryzyka moralnego, kroki podejmowane przez UE w
celu wpłynięcia na swój własny budżet.

Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej jest potężnym mechanizmem finansowania
pozabilansowego, zależnym od ratingu kredytowego. Emisja przez EBI obligacji
przeznaczonych na projekt, jakim jest wpływ na budżet UE musi być poddana intensywnej
kontroli. Złożone instrumenty finansowe oraz efekt dźwigni, jak wszyscy wiemy, niosą
ze sobą odrębne ryzyko. Nie ma darmowych pieniędzy i nie ma dróg na skróty.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Panie przewodniczący! W odniesieniu do
sprawozdania pani Berès w sprawie kryzysu, chcę w imieniu Konfederacyjnej Grupy
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Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica wyjaśnić, dlaczego nie
zamierzamy głosować. Pragnę zauważyć, że – zbyt wiele jest tu odniesień historycznych
– przedstawiony dziś tekst w porównaniu do pierwotnego tekstu przedstawionego przez
sprawozdawczynię wygląda niczym starodawny papirus, pergamin, na którym wymazano
pierwotny tekst i pokryto go nowym pismem, które nie do końca zakryło pozostałości po
starym tekście; taki tekst nazywamy palimpsestem. Brutalne „wymazywanie” przez Grupę
Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim oraz
europejską prawicę pierwotnych, uczciwych i szlachetnych wysiłków sprawozdawczyni,
dążących do określenia przyczyn kryzysu, doprowadziło do powstania tekstu niebędącego
już tekstem Parlamentu Europejskiego, jedynej instytucji demokratycznej w Unii
Europejskiej; jest to obecnie tekst Komisji, w którym ukryto przyczynę kryzysu i
zobowiązano UE do realizacji inicjatyw pani Merkel, pana Sarkozy’ego i grupy zadaniowej.

Przedłożyliśmy wnioski zmierzające do poprawienia dokumentu. Przedstawiliśmy krytykę
paktu stabilności oraz funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego. Złożyliśmy
poprawki, aby się przekonać, czy wszyscy mówiący jeszcze dziś, że Unia Europejska skręca
w złą stronę, mieli na myśli to samo. Do opracowania wniosku zainspirowały nas dzisiejsze
demonstracje we Francji, demonstracje robotników w Niemczech, których wynagrodzenia
są obniżane, aby Siemens miał środki na łapówki, demonstracje robotników w Grecji,
którzy są obecnie traktowani jak króliki doświadczalne. Inaczej mówiąc, przedmiotowy
tekst przybrał obecnie formę, której nie możemy zaakceptować.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Powinniśmy
byli posłuchać rady laureata Nagrody Nobla, Maurice’a Allais’go, który wzywał do
wyraźnego rozdzielenia banków obsługujących przedsiębiorstwa, banków kredytowych
i banków spekulacyjnych, zgodnie z zasadami ustawy Glass-Steagall, co nie zostało
omówione w przedmiotowym sprawozdaniu.

W odniesieniu do wniosku dotyczącego nałożenia podatku na europejskich podatników,
odpowiadam „żadnego podatku w Europie”! Jeśli ten wniosek Unii Europejskiej przejdzie,
to możecie być spokojni, że zorganizujemy tu własne „Tea Party”; zorganizujemy masowe
protesty. Społeczeństwo europejskie całkiem słusznie nie zamierza płacić za usługę, której
nie otrzymuje.

Wciąż finansujemy działalność banków. Tymczasem, co robią banki w samym środku
kryzysu gospodarczego i finansowego? Kupują papiery wartościowe, nawet te obejmujące
podejrzane kredytowe instrumenty pochodne i im podobne. Banki wciąż je kupują. A co
robi EBC w tym czasie? Europejski Bank Centralny, utworzony jako organ, którego decyzji
nie można zakwestionować – pozwala na takie działanie. Wydaje mi się oczywiste, że
mamy do czynienia z Europą dla bankowców. Jeśli głoszą to nawet masońscy przywódcy
nie rozumiem, czemu także my nie możemy tego stwierdzić.

Naszym zdaniem jest tylko jeden sposób na skuteczne zwalczanie spekulacji: uznawanie,
że transakcja jest dokonywana w momencie zakończenia negocjacji i uiszczenia zapłaty,
i to wyłącznie w gotówce. Kanclerz Merkel ośmieliła się to powiedzieć i została zakrzyczana.
Musi być jakiś powód.

Sirpa Pietikäinen (PPE).   – Panie przewodniczący! Mijają dopiero dwa lata od rozpoczęcia
kryzysu i zaledwie sześć miesięcy od wystąpienia kwestii greckiej, a już widzimy, jak w
naszych państwach słabnie chęć działania.
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Dziś sprawozdania pani Berès i pana Feio stanowią wyraźne przesłanie Parlamentu
Europejskiego. Potrzebujemy silniejszej bieżącej polityki gospodarczej i finansowej.
Potrzebujemy więcej Europy oraz poprawionego paktu stabilności i wzrostu, wraz z
wzmocnionymi mechanizmami w nim zawartymi. Ostatnia decyzja podjęta przez Radę
ECOFIN stanowi policzek wymierzony obywatelom europejskim. Nie jest słuszna. Musimy
wzmocnić naszą strategię na rzecz wzrostu, tak aby był on trwalszy i społecznie
odpowiedzialny w tym otoczeniu, i potrzebujemy także lepszych mechanizmów
zarządzania w ramach strategii UE 2020. Potrzebujemy wzmożonego i ulepszonego
europejskiego zarządzania gospodarczego, aby działania narodowe wspierały te założenia,
w tym podatek od transakcji finansowych; zachęcam Komisję do uważnego przyjrzenia
się temu podatkowi, także w kontekście europejskim. Potrzebujemy lepszej i bardziej
zjednoczonej Europy, która na szczeblu światowym przemawia jednym głosem.
Potrzebujemy lepszej regulacji finansowej, a przed nami w tym zakresie jeszcze długa
droga.

Na zakończenie dodam, że potrzebujemy inicjatywy Komisji. Komisja musi działać w
interesie europejskich obywateli, a nie w interesie niezliczonych grup zadaniowych.

Udo Bullmann (S&D).   – (DE) Panie przewodniczący, panie urzędujący przewodniczacy
Chastel, panie komisarzu! To mógł być tak naprawdę czas świetnych odpowiedzi, ale
patrząc wstecz, widzimy, że takim nie był. Dokumenty przedłożone w sprawie tak zwanej
reformy paktu stabilności i wzrostu nie stanowią świetnej odpowiedzi; raz jeszcze jest to
najniższy wspólny mianownik, mały wycinek, co do którego możliwe było porozumienie.
Gratuluję Komisji, ponieważ nie odeszła od stołu negocjacyjnego i państwa członkowskie
nie są pozostawione same sobie. Gratuluję również Radzie. Sukces został osiągnięty, Francja
i Niemcy doszły do porozumienia, nie wiemy, czy jest ono dobre, czy złe, ale przynajmniej
nie tkwią już w impasie.

Co to wszystko oznacza? Oznacza to, że w przyszłym roku, jeśli wskaźniki wzrostu
ponownie spadną, staniemy przed obywatelami bez żadnej odpowiedzi na sytuację
gospodarczą. Gdzie są przepisy, gdzie jest ustawa, w której proponujecie państwo sposób
wspólnego wyjścia z kryzysu zadłużenia? Właśnie w tym miejscu, zdaniem mojej grupy,
istnieje luka i zamierzamy przeprowadzić w Izbie debatę w tej sprawie. Owszem, zgadzamy
się z posłami do PE, którzy żądają większego zaangażowania w reformy. My też tego
chcemy. Musimy jednak następnie omówić ich treść. Jeśli nie są państwo gotowi do
zapewnienia bardziej solidnych podstaw dla rzeczywistego kierunku naszej polityki
budżetowej, to nie widzę powodu, by kontynuować rozmowy w sprawie strategii UE
2020. Już teraz jest ona papierowym tygrysem, możemy wyrzucić ją do kosza, jeśli nie
omówią państwo z nami jej treści w sposób bardziej zdecydowany.

Chcemy zmienić stan rzeczy. Tak, jest różnica między inwestowaniem w kulejącą
biurokrację a inwestowaniem w źródła energii i zatrudnienie przyszłości. Gdzie w państwa
wnioskach znajduje się punkt, w którym jest mowa o takiej różnicy? Na to właśnie czekamy.
Wciąż jeszcze czekamy na tę debatę. Dla nas to będzie czynnik decydujący.

Ponadto nie zaakceptujemy całego katalogu wskaźników określonych w prawodawstwie.
Parlament nie pozwoli mydlić sobie oczu. Chcemy omówić kwestię, czy zatrudnienie i
bezrobocie stanowią istotny element kształtowania budżetu, czy też nie i chcemy
przeprowadzić tę dyskusję przed przyjęciem prawodawstwa.

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE).   – Panie przewodniczący! Bieżący kryzys finansowy
umożliwia poczynienie wyraźnych postępów w procesie integracji europejskiej. Chcę
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skupić się w swoim wystąpieniu na kwestii utworzenia wspólnego europejskiego
departamentu skarbu dla państw strefy euro. Byłoby to wyraźne wzmocnienie ram
instytucjonalnych europejskiego zarządzania gospodarczego.

Wiem, że dla niektórych państw jest to niezwykle delikatna kwestia, ale w nadchodzących
latach będziemy musieli się nią zająć. Europejski departament skarbu poprawiłby
koordynację polityki stymulowania gospodarki realizowanej przez państwa członkowskie.
Europejski departament skarbu mógłby również emitować euroobligacje na rzecz
finansowania budowy europejskiej infrastruktury. Unia Europejska potrzebuje zasobów
własnych w kontekście przyszłych kurczących się budżetów państw członkowskich.
Wspólny europejski departament skarbu pobierający niektóre podatki na szczeblu
europejskim pozwoli na zmniejszenie wpłat narodowych do UE.

Nie zyskamy prawdziwej autonomii wydatków, bez prawdziwej autonomii dochodów.
Utworzenie europejskiego departamentu skarbu jest decyzją polityczną. Kością niezgody
w tych dyskusjach jest brak woli politycznej, czy ściślej rzecz biorąc, brak woli politycznej
po stronie Niemiec. W latach 90. XX wieku Niemcy miały polityczną wizję wprowadzenia
euro, wbrew trudnościom związanym z procesem ich ponownego zjednoczenia. Moim
zdaniem Niemcy powinny teraz objąć przywództwo i ruszyć w kierunku utworzenia
wspólnego departamentu skarbu.

Ivo Strejček (ECR).   – (CS) Jeśli słuchali państwo bieżącej debaty od samego początku,
to moim zdaniem rację mają osoby, które twierdzą, że Unia Europejska znajduje się na
rozdrożu. Z jednej strony, mamy zwolenników silnego podejścia wspólnotowego. Z
drugiej strony, stoi mniejszość – można ją tak nazwać – w Parlamencie, która uważa, że
Unia Europejska powinna odtąd pracować w oparciu o zasadę międzyrządowości. W
tendencję tę wpisuje się również propozycja wprowadzenia różnych form podatków
europejskich, chociaż są one nazywane finansowaniem innowacyjnym. Odzwierciedla to
wezwania do wzmocnienia Unii Europejskiej, przekazania większej władzy Komisji
Europejskiej kosztem państw członkowskich. To wstyd, że nikt jeszcze nie zauważył, że
Unia Europejska i Komisja powinny zacząć ograniczać swoje programy, zmniejszać liczbę
często kontrowersyjnych agencji i reformować wspólną politykę rolną.

Jürgen Klute (GUE/NGL).   – (DE) Panie przewodniczący! Zarządzanie gospodarcze w
omawianej tu formie jest skoncentrowane wyłącznie na oszczędnościach i polityce
konkurencji. Jak wspomniał przed chwilą szanowny poseł z Hiszpanii, w ogóle nie
poruszono problemu coraz większego skłaniania się Niemiec ku eksportowi. Tymczasem
jest to niewątpliwie główny problem, zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii Europejskiej.
Niemiecka polityka konkurencji jest prowadzona ze szkodą dla wewnętrznego popytu w
Niemczech. I w ogóle się o tym nie mówi. Przede wszystkim jednak jest ona niekorzystna
dla wynagrodzeń. To bitwa na wynagrodzenia, konkurowanie na pensje. To konkurowanie
na wynagrodzenia wywiera olbrzymią presję na sąsiadujące z nami kraje europejskie, na
europejskie związki zawodowe i na europejskich robotników. Problem ten nie został
poruszony, ani przez Komisję, ani przez pana Feio w jego sprawozdaniu. Zarządzanie
gospodarcze – aby zasłużyć na to miano – zamiast ignorować tę kwestię, musi obejmować
działania naprawcze w tym obszarze.

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Panie przewodniczący, panie urzędujący przewodniczacy
Chastel, panie komisarzu! W 1968 roku przyjaciele posła Cohn-Bendita wypisywali na
murach Paryża hasło „słowa zamiast czynów”. Dzisiaj jest wręcz przeciwnie – obywatele
proszą o czyny zamiast słów. Słyszymy wiele słów, ale nasi współobywatele nie widzą
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żadnych rezultatów. Powolne reakcje Unii Europejskiej nie są wystarczająco dobre, biorąc
pod uwagę pilne problemy, z jakimi musimy sobie poradzić.

Musimy wspólnie zmierzać naprzód, działając w duchu zjednoczonej Europy. W tym
względzie chciałbym wspomnieć o roli Parlamentu. Także w tym obszarze pozostaje wiele
do zrobienia w zakresie przestrzegania zasady współdecyzji. Przewodniczący Komisji
kilkukrotnie dziękował Parlamentowi za wsparcie, ale Parlament nie jest tutaj po to, aby
odgrywać drugorzędną, pomocniczą rolę, czy też, aby ratyfikować decyzje podjęte przez
Radę bez możliwości ich wcześniejszego omówienia. Parlament działa na równi z Radą.
Nadszedł czas, żebyśmy to uznali, a debata w sprawie zarządzania gospodarczego będzie
tego sprawdzianem.

I wreszcie, w odniesieniu do zbliżającego się szczytu G-20, chcę powiedzieć, że UE musi
zaprezentować na nim zjednoczone stanowisko, aby zapewnić odegranie przez ten
międzynarodowy organ roli, do jakiej został powołany i aby zagwarantować, że szczyt
nie ograniczy się wyłącznie do niekończących się rozmów.

PRZEWODNICZY: STAVROS LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Na początek
chciałabym podziękować panu posłowi Feio za wspólnie podjęte wysiłki i za ducha
kompromisu, jakim nasycił swoje sprawozdanie. Doszliśmy jednak do wniosku, że w
niektórych kwestiach – miało to miejsce również w przypadku nadzoru finansowego –
Parlament potrafi się zjednoczyć i przyjąć zdecydowane stanowisko w obronie interesu
publicznego i że Komisja oraz Rada muszą uznać to zdecydowane stanowisko. Kwestia
ta jest szczególnie istotna przy okazji uruchamiania pakietu legislacyjnego zawierającego
sześć wniosków dotyczących spraw niezwykle delikatnych, w odniesieniu do których
Parlament ma prawo współdecyzji.

Będziemy działać równie aktywnie, ale bez ustępstw. Prowadzi nas duch dialogu, ale nie
oznacza to, że będziemy wykraczali poza cele, których mamy bronić. Pan Feio w swoim
sprawozdaniu podkreśla niektóre z powiązanych z tym tematem aspektów. Jednym z nich
jest fakt, że zarządzanie gospodarcze jest czymś więcej niż tylko zestawem kar. Do
zapewnienia wzrostu i zatrudnienia potrzebne są odrębne inicjatywy. Potrzebne są
inicjatywy na rzecz walki z rosnącymi w Unii Europejskiej różnicami wewnętrznymi.
Potrzebne są szczególne wnioski w sprawie Europejskiego Funduszu Walutowego.
Potrzebne są stabilne rozwiązania w odniesieniu do długu publicznego.

Znajdujemy się w momencie, gdy zaufanie zależy od zdolności Komisji i Rady do
reagowania na rzeczywiste obawy społeczne dotyczące bezrobocia, wzrostu i spójności.

Vicky Ford (ECR).   – Panie przewodniczący! Niezbędne jest lepsze zarządzanie
gospodarcze wraz z mechanizmem wcześniejszego ostrzegania oraz wcześniejszego
reagowania. Wiele państw przekroczyło swoje dotychczasowe cele w zakresie długu i
deficytu, ale to nie ostrzegło nas przed zbliżającym się kryzysem w Hiszpanii lub Irlandii.
Potrzebne są także inne instrumenty.

Ekonomia nie jest jednakże nauką ścisłą i nie chodzi w niej jedynie o liczby. Historia
Związku Radzieckiego przypomina nam, że centralnie planowana produkcja traktorów
sama w sobie nie stworzy silnej gospodarki i że centralizacja podatków lub skarbu państwa
nie jest tylko rozwiązaniem utopijnym.
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Istnieje wiele pytań dotyczących działań, które należy podjąć. Grożenie krajowi na skraju
bankructwa nałożeniem kar wydaje się pustą pogróżką, a obietnice ciągłego ratowania
państw ze strefy euro zawsze będą niosły ze sobą ryzyko moralne. Mam świadomość, że
obywatele obawiają się umów francusko-niemieckich, ale być może mają one jakiś sens.
Jeśli rynek pożycza pieniądze, to być może rynek, a nie podatnik, powinien także pokrywać
straty.

Danuta Maria Hübner (PPE).   – Panie przewodniczący! Nasza rzeczywistość, jak zawsze,
ma dobre i złe strony, podobnie jak nasze działania. Należy koniecznie zrozumieć zdarzenia
z przeszłości i przyczyny kryzysu i moim zdaniem Unia Europejska odrobiła swoją pracę
domową w tym obszarze, ale obecnie należy skoncentrować się na przyszłości. Tworzone
przez nas zarządzanie gospodarcze na szczeblu globalnym i europejskim jest przeznaczone
na przyszłość, zatem nie dotyczy jedynie bieżącego kryzysu.

Europa nie funkcjonuje w próżni. Działania naprawcze w Europie są prowadzone w
kontekście światowym, który dziś znacznie odbiega od tego z roku 2008. Dwa lata temu
grupa G-20 jednogłośnie popierała pomoc budżetową, ale to strach napędzał jej
jednomyślność. Dziś grupa G-20 jest podzielona. Nie istnieje już wspólne dobro świata.
W procesie globalnej naprawy i przywracania równowagi światowej gospodarki działają
liczne siły. Poważną rolę odgrywają w tym zasadnicze zmiany strukturalne, które
zdecydowanie wpływają na konkurencyjność Europy. Znacznie jednak wzrosła rola walut
i kursów walutowych jako mechanizmów globalnego dostosowania. W bezprecedensowym
tempie rodzi się nowy globalny system walutowy i rośnie liczba jego podmiotów.

W celu uniknięcia katastrofy niesymetrycznych dostosowań potrzebujemy bezzwłocznie
dialogu i wspólnego działania. Jeśli to się nam uda, pozostanie pytanie, czy Europa jest
zdolna do odegrania swojej roli w zakresie wspólnych działań. Najwyraźniej brakuje nam
w tym celu odważnych, usprawniających reform w zakresie zewnętrznej reprezentacji
strefy euro. Poprzez opóźnianie tej reformy zrzekamy się potencjalnego wpływu. W
bieżących globalnych okolicznościach Europy na to nie stać.

Robert Goebbels (S&D).   – (FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Europa zmierza
w złym kierunku, a świat wcale nie znajduje się w lepszej sytuacji.

Wcześniej, urzędujący przewodniczący Rady podkreślał, że globalizacja oznacza
konieczność działania na szczeblu europejskim i na szczeblu międzynarodowym. Jeśli
jednak przyjrzymy się wydarzeniom w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej, to
zauważymy, że brakuje tam właśnie wspólnych działań.

Na kolejnych szczytach wielcy i mniej wielcy tego świata, którzy mają nami rządzić,
paradują, obnosząc swoje nadmuchane ego i pławią się we własnych pompatycznych
sowach, a tymczasem głównym wnioskiem każdego szczytu jest decyzja o kolejnym
spotkaniu.

Ponadto tak zwane globalne zarządzanie gospodarcze, którego ucieleśnieniem ma być
grupa G-20, nie ma absolutnie żadnych międzynarodowych podstaw prawnych i
funkcjonuje poza systemem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Grupa G-20 jest tworem
samozwańczym; funkcjonuje bez żadnych spisanych zasad i jest klubem zrzeszającym
bogate narody, które otoczyły się kilkoma tak zwanymi krajami wschodzącymi, w tym
krajami, które mogą uchodzić za istny wzorzec demokracji, jak Arabia Saudyjska.

Martin Schulz wcześniej zacytował fragment jednej z tych pustych deklaracji przyjętych
przez grupę G-20. Moglibyśmy zrobić to samo z oświadczeniami publikowanymi po
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naszych szczytach europejskich. Niekończące się obietnice i puste słowa, które nigdy nie
zamieniają się w czyny. A na dodatek o losach Europy decydują minispotkania na szczycie
między Francją a Niemcami, na których dziwny duet Merkel-Sarkozy uzurpuje sobie prawo
do wskazywania nam drogi.

Guy Verhofstadt mówił przed chwilą o grach w kasynie. Mam ochotę dodać „żadnych
więcej zakładów!”, Komisja i Parlament muszą się zjednoczyć, tak aby nie roztrwonić
żetonów będących w posiadaniu Europy i aby utrzymać metodę wspólnotową.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Panie przewodniczący! Na początek chciałabym pogratulować
sprawozdawczyni, pani poseł Berès, oraz wszystkim osobom pracującym nad omawianym
dziś sprawozdaniem. Jako członek Komisji Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego,
Gospodarczego i Społecznego, wniosłam wkład w te prace w dziedzinie małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP), podkreślając ich kluczową rolę jako siły napędowej w procesie
naprawy UE i zapewnieniu jej przyszłego wzrostu oraz dobrobytu.

W Unii Europejskiej funkcjonuje ponad 20 milionów MŚP. W związku z tym, jeśli każde
z nich mogłoby utworzyć jedno miejsce pracy, oznaczałoby to odpowiednie zmniejszenie
bezrobocia. W przedmiotowym sprawozdaniu przedstawiono zalecenia w zakresie strategii
gospodarczych na rzecz wyjścia z kryzysu: omówię teraz kilka z najważniejszych punktów.

Pierwszym z nich jest konieczność wzmocnienia społecznej gospodarki rynkowej, unikanie
ograniczeń w zakresie konkurencji i zapewnienie dostępu MŚP do kredytów. Następna
jest kwestia zapewnienia MŚP bodźców budżetowych lub nawet dotacji na cele związane
z utrzymaniem i tworzeniem zatrudnienia. Kolejną kwestią jest utworzenie nowego
programu Small Business Act z silniejszym wymiarem społecznym, a także utworzenie
europejskiej sieci starszych konsultantów dzielących się swoją wiedzą. Później mamy
kwestię innowacji jako największej siły napędowej wzrostu gospodarczego, a co za tym
idzie kwestię zasadniczego znaczenia podstawowych powiązań pomiędzy przemysłem a
innowacjami. Mamy także kwestię zbudowania nowych partnerstw pomiędzy przemysłem
a środowiskiem akademickim. I wreszcie kwestię utworzenia systemu edukacji, który
spełniał będzie wymagania rynku pracy, ale także zaspokajał potrzebę tworzenia nowych
kwalifikacji na potrzeby nowych miejsc pracy.

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Panie przewodniczący! Przewodniczący Komisji, pan
Barroso, powiedział na samym początku, że poczyniliśmy tak ogromne postępy w zakresie
zarządzania gospodarczego, że jeszcze dwa lata temu nikt nie mógłby ich nawet
przewidzieć. To wszystko prawda i dlatego zawsze warto sprawdzić, czy pociąg jedzie po
właściwych torach, kiedy prędkość nie jest celem samym w sobie. Pani Berès w swoim
doskonałym sprawozdaniu przeprowadza taką analizę.

Teraz, gdy komisja pani poseł Berès kontynuuje prace, warto prawdopodobnie wysłuchać
dysydentów w dziedzinie polityki gospodarczej: na przykład, laureata Nagrody Nobla,
Paula Krugmana. Twierdzi on, że ministrowie finansów są szamanami składającymi na
ołtarzu ofiarę z miejsc pracy. Powinniśmy wysłuchać tych osób, jeśli chcemy przejść od
gospodarki wyimaginowanej do realnej, a wtedy będziemy potrzebować również
wskaźników gospodarki realnej, którymi są zatrudnienie i ubóstwo.

Rozczarowała mnie sugestia pana Schmidta, jakoby niemożliwe było wypróbowanie i
wprowadzenie podatku od transferu kapitału w całej Europie. Jest to ogromne
rozczarowanie, zwłaszcza że jego konkluzją było „więcej Europy”.
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Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) W sprawozdaniu Komisji Specjalnej ds. Kryzysu
Finansowego, Gospodarczego i Społecznego przede wszystkim wzywamy do reakcji
europejskiej, silnego politycznego i intelektualnego przywództwa o wymiarze europejskim,
szeroko zakrojonej integracji oraz ukończenia budowy jednolitego rynku europejskiego
z korzyścią dla Europejczyków.

Doszliśmy do bardzo istotnego kompromisu w kwestiach kluczowych, takich jak pakt
stabilności i wzrostu, przewidziane w nim mechanizmy kar, ścieżka reform strukturalnych,
konsolidacja budżetowa oraz unijne inwestycje strategiczne. Do działań priorytetowych
o szczególnym znaczeniu należą działania związane z polityką spójności oraz małymi i
średnimi przedsiębiorstwami.

Polityka spójności musi stanowić jeden z filarów naszej polityki gospodarczej. Powinna
wspierać rozwój w zakresie efektywności energetycznej oraz budowę sieci
transeuropejskich, co z kolei pomoże ożywić gospodarkę europejską i wesprzeć jej trwały
wzrost. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają zasadnicze znaczenie dla naszego przyszłego
rozwoju, wzrostu i dobrobytu. Trzeba stworzyć nową definicję małych i średnich
przedsiębiorstw, co pozwoli zapewnić możliwości zarówno w zakresie bardziej
ukierunkowanej polityki wspierania przedsiębiorczości, jak i w zakresie stosownych działań
podejmowanych w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych i biurokracji.

Mam nadzieję, że nasze wnioski i zalecenia znajdą odzwierciedlenie w konkretnych
działaniach podejmowanych przez Komisję Europejską, a zwłaszcza przez państwa
członkowskie, ponieważ nie mamy czasu do stracenia. Jesteśmy winni naszym obywatelom
właściwą i szybką reakcję, tak abyśmy mogli wyjść z kryzysu szybko i zdecydowanie.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Recesja gospodarcza uderzyła w państwa członkowskie z
różną siłą. Różnica ta nie wykracza jednak poza granice strefy euro, jak można by oczekiwać
z gospodarczego punktu widzenia. Niestety wspólna waluta jak na razie nie przyczyniła
się do wyrównania sytuacji gospodarczej. Stało się wręcz odwrotnie. Obecnie pomiędzy
krajami strefy euro występuje znacznie więcej różnic, niż przed wprowadzeniem wspólnej
waluty. Jest to niezwykle niebezpieczna sytuacja.

Wskaźniki określone w pakcie stabilności i wzrostu są najwyraźniej niedokładne i nie
sprawdzają się. Dlatego samo tylko automatyczne nakładanie kar nie przyniesie
pozytywnych rezultatów. Będzie ono miało jeszcze mniejszy wpływ na wszystkie 27
państw członkowskich Unii Europejskiej. Może wręcz stać się odwrotnie i stereotypy
gospodarcze, będące celem samym w sobie, mogą doprowadzić do powstania nowych
problemów.

Rozwiązanie jest proste. Konwergencja gospodarek państw członkowskich musi być jak
największa, tak aby możliwe było stosowanie tych samych narzędzi w celu osiągnięcia
wszędzie tych samych rezultatów. Oznacza to więcej polityki ogólnounijnej, większy
budżet i większą niezależność budżetową Unii Europejskiej, w tym poprzez zwiększenie
odsetka jej własnych dochodów.

Frank Engel (PPE)  . – (FR) Panie przewodniczący! Koniec kryzysu jest jeszcze daleki, o
czym świadczy niepokój dający się odczuć w krajach, takich jak Francja. Moim zdaniem
kryzys w Europie dotyczy integracji. Raz jeszcze idealnym przykładem jest „umowa z
Deauville”, która podważa metodę wspólnotową i odzwierciedla złudzenie wielkości,
któremu wciąż ulegają niektóre państwa członkowskie. Kto spośród nas okaże się być
jednak wielki w ostatecznym rozrachunku?
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Zakładam, że w roku 2050 ludność Europy wciąż będzie stanowiła około 6-7% ludności
świata, a jej władza gospodarcza będzie słabnąć. Czy dalsze konkurowanie między naszymi
państwami pomoże nam sprostać wyzwaniom związanym z konkurencją
międzynarodową? Czy też może sprostamy tym wyzwaniom dzięki metodzie wspólnotowej
oraz dzięki wspólnemu działaniu? Europa będzie potrzebowała w tym celu zasobów:
nowych i innowacyjnych zasobów. Debata w sprawie przyszłej perspektywy finansowej
stanowi dobrą okazję do omówienia i określenia wysokości tych zasobów: pod względem
badań i rozwoju, a także pod względem służby działań zewnętrznych.

Jaki jest sens tworzenia 28. europejskiego korpusu dyplomatycznego, jeśli jest on jedynie
dodawany do istniejących już organów i nie zawęża zakresu ich działań? Powinniśmy go
utworzyć, aby dać państwom członkowskim odrobinę swobody, żeby mogły skonsolidować
swoje działania i powinniśmy zapewnić Europie potrzebne jej zasoby, tak aby wreszcie
mogła prowadzić politykę mającą sens z punktu widzenia naszych obywateli. Tego oczekuje
od nas społeczeństwo.

Burkhard Balz (PPE).   – (DE) Panie przewodniczący! Nie chcę zabrzmieć arogancko, ale
po wysłuchaniu dzisiejszej debaty moim zdaniem możemy wywnioskować, że w ostatnich
miesiącach wykonaliśmy sporą pracę. Także Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego,
Gospodarczego i Społecznego wykonała w ubiegłym roku świetną pracę. Wynika to jasno
z 1600 poprawek złożonych do pierwotnego projektu sprawozdania. Działalność Komisji
została przedłużona o kolejny rok. Uważam, że jest to całkiem słuszna decyzja. Koniec
kryzysu jest jeszcze zdecydowanie daleko. Irlandia dopiero co uniknęła bankructwa, grecki
budżet zdecydowanie nie powrócił jeszcze do dobrej kondycji, a ogólna sytuacja nie daje
powodu do odwołania alarmu. Należy w związku z tym kontynuować reformy finansowe
i gospodarcze. Ponadto jeszcze nie nadszedł czas na zakończenie debaty w sprawie przyczyn
kryzysu i wniosków jakie należy z niego wyciągnąć.

Zatem ogłoszenie, że prace Komisji ds. Kryzysu zostały zasadniczo zakończone i odebranie
jej mandatu nie byłoby posunięciem właściwym. W zamian musimy kontynuować prace
w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia. Dlatego uważam, że przedłożone sprawozdanie
okresowe może być przyjęte przez wszystkie strony. Dowodem na to jest szerokie poparcie,
z jakim sprawozdanie spotkało się w Komisji ds. Kryzysu. Oczywiście brzmienie tekstu
mogłoby być miejscami trochę bardziej zwięzłe i treściwe, ale powinniśmy uznać cały
dokument za to, czym tak naprawdę jest, czyli za odpowiedź wstępną.

Od sformułowania poszczególnych ustępów ważniejsze jest to, że w drugiej części prac
Komisji wykorzystaliśmy prace wstępne wykonane wcześniej. Musimy zastanowić się, w
jaki sposób i w jakich aspektach dyskusje prowadzone w Komisji ds. Kryzysu mogą uzyskać
w nadchodzących debatach poparcie Komisji Ustawodawczych.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Bardzo uważnie
słuchałem dziś rano różnych wypowiedzi, ale moim zdaniem przydałoby się rzucić trochę
więcej światła, by odróżnić instrumenty, które nawiasem mówiąc uważam za dobrze
określone i spójne, od strategii i naszej jedności wewnętrznej jako Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o instrumenty, to uważam, że poczyniono decydujące postępy i że w związku
z tym zmierzamy w słusznym kierunku. Nie potrafię jednak zrozumieć strategii, inaczej
mówiąc: czy realizujemy to samo podejście? Od zawsze mówiliśmy o stabilności, ale teraz
nadszedł czas, a w zasadzie już nawet przeminął, aby zacząć mówić o wzroście. Całkowicie
przychylam się do wypowiedzi na temat stabilności i poświęceń, ale jeśli naszym celem
nie będzie jednocześnie osiągnięcie wzrostu poprzez tworzenie zatrudnienia – będącego
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zasadniczym tematem w tym okresie – to moim zdaniem nie wywiążemy się ze swojego
zadania.

Przewodniczący Barroso nie tak dawno pojawił się tutaj, aby przedstawić nam sprawozdanie
ze stanu Unii, w którym wyraźnie określił strategię Unii w odniesieniu do rynku
finansowego, i moim zdaniem powinniśmy mu o tym przypomnieć. Dzisiaj nie słyszałem,
aby ktokolwiek wspomniał o tej strategii.

Pozwolę sobie również powiedzieć, że dążenie do ukrycia oczywistej anarchii wśród
państw członkowskich, jaka kryje się za koncepcją pomocniczości, do której odnosimy
się zbyt często i zazwyczaj niewłaściwie, byłoby niewybaczalnym błędem.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Panie przewodniczący, panie komisarzu,
członkowie Rady! Przez ostatnie dwa lata ogromna liczba obywateli w Unii Europejskiej
odczuwa bezpośrednie skutki kryzysu. W moim ojczystym kraju, na Łotwie, także ucierpiała
nie mała liczba osób, gdzie nastąpił 20 % spadek obrotu gospodarczego i równie gwałtowny
wzrost bezrobocia. Moi rodacy zrozumieli, że w tych wyjątkowych okolicznościach, należy
przyjąć wyjątkowe rozwiązania. Jakie były to rozwiązania? W celu odbudowania finansów
publicznych Łotysze cierpliwie znieśli zmniejszenie wynagrodzeń o 30 % połączone ze
zwiększeniem podatków. Dzięki temu przywróciliśmy na Łotwie stabilność finansów
publicznych. Zatem skąd moje oburzenie? Jestem oburzony, gdy czytam, że Niemcy i
Francja są niechętne wzmocnieniu nadzoru finansowego w Unii Europejskiej i że chcą go
wręcz osłabić. Czy to oznacza, że moi rodacy poświęcali się na próżno? Panie i panowie!
Nie możemy dopuszczać do utrzymania się sytuacji, w której niektóre duże państwa
członkowskie chcą nadal żyć nieodpowiedzialnie. Musimy wzmocnić wniosek Komisji,
tak aby Europa mogła wprowadzić silny nadzór finansowy. Dziękuję państwu za uwagę.

Gunnar Hökmark (PPE).   – Panie przewodniczący! Uważam, że powinniśmy sobie jedno
wyjaśnić, a mianowicie to, że światowy kryzys gospodarczy odczuwalny jest głównie w
gospodarkach Stanów Zjednoczonych i Europy. W innych częściach świata wzrost osiąga
wysokie poziomy, ale niestety nie w UE i nie w USA. Przyczyna tego leży przede wszystkim
w nadmiernych wydatkach i braku wzrostu. Moim zdaniem jest to jedno z naszych
największych wyzwań.

Musimy ożywić wzrost, ale jednocześnie potrzebujemy stabilności finansów publicznych.
Dlatego niepokoi mnie, to o czym wspominali niektórzy przedmówcy, a mianowicie że
niektórzy przywódcy europejscy mówią o złagodzeniu i uelastycznieniu zasad paktu
stabilności i opowiadają się za zmianą traktatu. Nie sądzę, aby Europie potrzebna była
dekada rozmów w sprawie zmian traktatu. Wygląda to bardziej na politykę dezintegracji,
niż integracji i konkurencyjności.

Musimy wzmocnić pakt stabilności jak największą liczbą automatycznych kar. Musimy
zapewnić, w atmosferze zaufania i porządku, zmniejszenie deficytów budżetowych,
wprowadzając jednocześnie reformy mające na celu otworzenie się na zwiększony wzrost
gospodarczy – poprzez otwarcie europejskich granic i otworzenie się na zwiększoną
konkurencję. Taki jest kierunek, w którym należy podążać i za jakim powinniśmy
opowiedzieć się podczas szczytu G-20. Jest to również cel, który należy uwzględnić w
europejskim programie działań.

Theodoros Skylakakis (PPE).   – (EL) Panie przewodniczący! W ust. 32 sprawozdania w
sprawie kryzysu gospodarczego, przygotowanego przez panią Berès i będącego tematem
naszych dzisiejszych debat, stwierdzono – wyraźnie insynuując, że chodzi o mój kraj,
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Grecję – że niektóre państwa członkowskie nie mają obecnie możliwości stworzenia
realnych planów naprawy i że wszystkie opcje, aż do roku 2012, są ograniczone do cięć
wydatków publicznych, zwiększenia podatków i zmniejszenia długu. To stanowisko ma
ogromne znaczenie dla Grecji i innych państw, ponieważ w kraju działają siły, które
przekonują do skrajnie odmiennych działań.

Chciałbym osobiście poprzeć stanowisko przedstawione w sprawozdaniu pani Berès,
ponieważ kraje, w których poziom deficytu i długu jest wysoki, a szczególnie kraje, które
nie mają już dostępu do międzynarodowego rynku kapitałowego muszą zmniejszyć
poziom deficytu, zanim możliwe będzie rozpoczęcie naprawy gospodarczej. Nie ma innego
sposobu. Bez zmniejszenia deficytu dostęp do rynków międzynarodowych jest niemożliwy.
Bez dostępu do rynków międzynarodowych, nie ma możliwości naprawy gospodarczej.
Jest to gorzka pigułka do przełknięcia, zwłaszcza dla obywateli, ale musimy zdobyć się na
odwagę i powiedzieć im prawdę.

Seán Kelly (PPE).   – Panie przewodniczący! To powinno zająć minutę. Chcę
skoncentrować się na dwóch spośród wygłoszonych dziś oświadczeń. Pierwszym było
wystąpienie pani Danuty Hübner, w którym wspomniała, że Europa nie funkcjonuje w
próżni, a drugim wystąpienie pana Chastela, który powiedział, że Europa nie może jako
jedyna iść na ustępstwa.

Uważam, że nadszedł czas, by Unia Europejska przyjęła zdecydowane stanowisko,
szczególnie w stosunkach z krajami G-20 i z Organizacją Narodów Zjednoczonych.
Obecnie sytuacja jest taka, że mamy bezrobocie na poziomie 11 %, bezrobocie wśród
młodzieży na poziomie 20 %, olbrzymi dług publiczny i miliony osób żyjące w ubóstwie
i dopóki inne kraje na świecie nie będą przygotowane do wspólnego udźwignięcia ciężaru,
powinniśmy oświadczyć, że nie zamierzamy pozwalać na utratę konkurencyjności i
powiększanie się ubóstwa w naszych unijnych krajach.

Po drugie, chcę powiedzieć, że w Europie nie tylko musimy mówić jednym głosem, ale
także musimy działać jak jeden organ; nie możemy dopuścić do dalszego funkcjonowania
samozwańczej rady gubernatorów, o której dziś tu wspomniano. Ma ona możliwość
wypowiadania się w Radzie.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Na wstępie chciałbym wyrazić zadowolenie z
przygotowanego sprawozdania dotyczącego poprawy zarządzania gospodarki i ram
stabilności Unii Europejskiej i wyrazić uznanie dla znakomitej pracy, którą wykonał
sprawozdawca, pan Feio. Jestem przekonany, że nowe inicjatywy, takie jak pakiet nadzoru
finansowego i semestr europejski, pozwolą nam w przyszłości zapobiec sytuacjom
kryzysowym lub przynajmniej zamortyzować ich skutki.

Uważam jednak, że kwestią kluczową jest kontynuacja działań zmierzających do poprawy
koordynacji i zwiększenie przejrzystości strategii politycznych w dziedzinie ekonomii
państw członkowskich. Chciałbym podkreślić znaczenie stworzenia dobrych ram dla
współpracy budżetowej na poziomie Wspólnoty i państw członkowskich, w tym
powiązanie kategorii wydatków budżetów narodowych i Unii Europejskiej. Takie
rozwiązanie stworzyłoby także możliwości prowadzenia wnikliwych i systematycznych
analiz europejskich wydatków publicznych.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Panie przewodniczący! Na początek chciałbym
powiedzieć kilka słów na temat propozycji francusko-niemieckich. Uważam, że nasza
odpowiedź powinna być pozytywna. Często powtarzamy, że od roku 2007 brakuje
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francusko-niemieckiej lokomotywy. Jednocześnie rozczarowuje element zniewolenia
Francji widoczny w tych francusko-niemieckich propozycjach, biorąc pod uwagę, że
zostały one obmyślone w celu wsparcia Francji w działaniach zabezpieczających ją przed
trudnościami, prowadzonych z myślą o jej słabej kondycji finansowej i gospodarczej.

Należy także zauważyć, że w przeciwieństwie do sprawozdania pani Berès, propozycje te
nie zawierają pozytywnych zaleceń, które pozwoliłyby nam na wprowadzenie w Unii
Europejskiej zarządzania gospodarczego z prawdziwego zdarzenia.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Kryzys jest zjawiskiem wielce złożonym; zatem
pozwolę sobie tylko na kilka uwag, ponieważ czasu mam niewiele.

Po pierwsze, zbyt wielki nacisk położono na kryterium długu publicznego w ramach
gospodarek narodowych, gdy inne wskaźniki mają równie duże znaczenie. Jednocześnie
pewien poziom długu publicznego jest w czasach kryzysu nieunikniony, w zakresie w
jakim rządy muszą rekompensować deficyty w sektorze prywatnym działalnością
gospodarczą w sektorze publicznym, lub ściślej rzecz biorąc, publicznymi bodźcami w
sektorze prywatnym, które mogą spowolnić wzrost bezrobocia. Dzieje się tak dlatego,
panie i panowie, że mówiąc o liczbach, zapominamy o ludziach, którzy nie spowodowali
kryzysu; zapominamy o bezrobociu i pogarszającej się sytuacji społecznej. Chciałabym
także podkreślić, że bez koordynacji europejskich polityk na szczeblu europejskim oraz
bez uregulowania sektora finansowego, wyjście z kryzysu będzie bardzo trudne.

Na zakończenie mam jeden apel lub prośbę. Panie komisarzu! Od kilku lat wzywam do
podjęcia prawdziwych działań w odniesieniu do rajów podatkowych.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – Panie przewodniczący! Proponuję, abyśmy w przyszłości
w kwestiach gospodarczych mieli tylko jednego przedstawiciela. Powinniśmy utworzyć
stanowisko wysokiego przedstawiciela ds. gospodarczych, podobne do stanowiska
wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych. W przyszłości moglibyśmy połączyć
stanowiska pana Rehna i pana Barniera.

W odniesieniu do drugiej kwestii chcę powiedzieć, że to wstyd, że podczas szczytów G-20
nie potrafimy przemawiać jednym głosem. Unia Europejska pomaga Francji, panu
Sarkozy’emu oraz przewodniczącemu G-20. W przyszłości na szczytach G-20 powinniśmy
mówić jednym głosem.

Sven Giegold (Verts/ALE).   – Panie przewodniczący! Wczoraj wieczorem podczas
konferencji prasowej, gdy pan Rehn musiał przedstawić to porozumienie, które nie było
oparte wyłącznie na przygotowanych przez niego wnioskach, naprawdę cierpiałem wraz
z nim. Uważam, że po tym, czego dowiedzieliśmy się z pakietu środków dotyczących
nadzoru, zrozumieliśmy, że Parlament i Komisja potrafią pracować razem w celu osiągnięcia
pozytywnego wyniku. Moim zdaniem to właśnie powinniśmy teraz zrobić.

Kiedy przyglądamy się procedurom dotyczącym deficytu i długu, a także państwa dobrym
propozycjom w sprawie zachwiań równowagi makroekonomicznej, w celu wypracowania
dobrej ugody kraje zarówno mające nadwyżki jak i deficyty muszą koniecznie ponieść
swoją część odpowiedzialności, aby euro mogło znów powrócić na właściwe tory. Mogę
jedynie powiedzieć, że większość w Izbie jest gotowa poprzeć opracowywane przez
państwa wnioski.

37Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL20-10-2010



Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Panie przewodniczący! Ponieważ francusko-niemiecka
dyrekcja opuściła już salę, skieruję swoje trzy pytania dotyczące niedawnego szaleństwa
nakładania kar do Komisji i Rady.

Pierwsze pytanie dotyczy pomysłu oprocentowanych depozytów: jak do licha uzasadniacie
państwo dodanie jednego deficytu do drugiego w celu zwalczenia deficytu?

Drugie pytanie dotyczy możliwości zawieszenia funduszy strukturalnych, czego jedynym
skutkiem będzie zagrożenie średnio- i długookresowemu wzrostowi, a tym samym
zwiększenie oprocentowania długu i zwiększenie deficytu krótkoterminowego.

I zostaje pytanie numer trzy: może wprowadzimy kary za głupotę i grzech arogancji?

Andrew Henry William Brons (NI).   – Panie przewodniczący! Obiecano nam wzrost
gospodarczy, ale konkurencja ze strony gospodarek rozwijających się, na jaką napotykają
państwa europejskie, doprowadzi do zniszczenia zaplecza produkcyjnego i zatrudnienia
w naszych krajach.

Możemy z nimi konkurować jedynie obniżając standard życia naszych robotników. Musimy
odrzucić globalizację, chronić nasze gospodarki i przestać wzmacniać potencjał naszych
konkurentów.

Obiecano nam poprawę zarządzania gospodarczego w Europie. Gospodarki państw
członkowskich są jednak bardzo zróżnicowane i jedna recepta gospodarcza nie będzie
służyć 27 różnym państwom. Każdy kraj musi przepisać sobie taką formę zarządzania,
jakiej potrzebuje.

Kryzys gospodarczy rozpoczął się od działalności banków, ale reakcją rządów było
pośpieszenie bankom na ratunek. Musimy kontrolować prowadzone przez banki działania
w zakresie kredytowania, to znaczy w zakresie tworzenia pieniądza. Banki muszą służyć
naszym gospodarkom; nie można pozwolić, by realizowały własny plan i zdecydowanie
nie wolno traktować ich jak naszych uprzywilejowanych beneficjentów.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Przeżyliśmy najpoważniejszy kryzys społeczny i
gospodarczy w historii Unii Europejskiej, do którego w głównej mierze przyczyniły się
globalna nierówność, łagodna regulacja finansowa oraz pobłażliwa polityka finansowa
Stanów Zjednoczonych. Uważam, że Unia Europejska trochę się spóźniła z reakcją na
skutki kryzysu. Pierwsze działania państw członkowskich w odpowiedzi na kryzys nie
były ujednolicone. W przyszłości będziemy potrzebować stosownych mechanizmów
zarządzania gospodarczego w celu rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Ze względu na
nasze bezpieczeństwo musimy zagwarantować Unii Europejskiej możliwość polegania
na własnej sile. Moim zdaniem prace Komisji Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego,
Gospodarczego i Społecznego są wciąż potrzebne, ponieważ kryzys jeszcze się nie skończył,
a rynki finansowe jeszcze się nie ustabilizowały. Państwa członkowskie muszą
zharmonizować swoje polityki budżetowe i dzielić się nimi między sobą. Rynek wewnętrzny
jest jedną z nieodzownych dźwigni wzrostu, a zatem strategia UE 2020 musi być
skoncentrowana na długoterminowych inwestycjach i zatrudnieniu. Musimy wzmocnić
pozycję MŚP, ponieważ ich bezcenna praca stanowi siłę napędową badań, innowacji i
wzrostu.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Panie przewodniczący! Unia Europejska
rzeczywiście znajduje się na rozdrożu. Międzynarodowy kryzys gospodarczy ograniczył
wzrost i zwiększył bezrobocie, ubóstwo oraz wykluczenie społeczne. Instrumenty
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ratunkowe, pomimo poważnych niedociągnięć, były dobre. Zdecydowanie potrzebujemy
jednak większej solidarności wspólnotowej oraz koordynacji krajowych planów naprawy.

Parlament Europejski chce od Komisji więcej Europy, mniej biurokracji, wsparcia na rzecz
małych i średnich przedsiębiorstw, więcej nowych miejsc pracy, więcej funduszy na
finansowanie projektów w sektorach kluczowych oraz silniejszego systemu regulacji,
nadzoru i koordynacji polityki gospodarczej, budżetowej i społecznej w Unii Europejskiej.

Ja także popieram utworzenie wspólnego Funduszu Walutowego w celu zapewnienia
efektywnej kontroli europejskiego zarządzania gospodarczego. I wreszcie jestem tak dumna
z cypryjskiego laureata Nagrody Nobla, Christoforosa Pissalidesa, że wzywam Parlament
Europejski do zaproszenia go w celu przedstawienia swoich poglądów dotyczących
sposobów na rozwiązanie problemu bezrobocia i innych wyzwań naszych czasów.

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (FR) Panie przewodniczący! Chciałbym zwrócić się
do Komisji i Rady i po prostu podkreślić trzy niedociągnięcia, obecne naszym zdaniem w
propozycjach w sprawie zarządzania europejskiego.

Pierwsze niedociągnięcie polega na tym, że istnieje niezwykle surowa dyscyplina dotycząca
deficytów i długu, ale niezwykle łagodna dyscyplina dotycząca inwestycji, mam tu na myśli
strategię Europa 2020. Naprawdę potrzebujemy równie surowej dyscypliny w obu
obszarach, ponieważ same tylko oszczędności nie ożywią działalności gospodarczej.

Drugie niedociągnięcie polega na tym, że skoro tak bardzo chcemy kontrolować wydatki,
to powinniśmy także zapewnić niezbędne dochody. Podkreślałem to już wielokrotnie
przy wcześniejszych okazjach: nie zdołamy skoordynować budżetu, jeśli nie skoordynujemy
podatków.

Trzecie niedociągnięcie jest naszym zdaniem niedociągnięciem demokratycznym i moim
zdaniem we wnioskach przedstawionych przez grupę zadaniową jest ono szczególnie
uderzające. Wygląda na to, że jeżeli chodzi o grupę zadaniową, Parlament nie istnieje i
moim zdaniem jest to niedopuszczalne.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Panie przewodniczący! W swojej wypowiedzi chciałabym
skoncentrować się na przygotowaniach do nadchodzących szczytów G-20. Moi
przedmówcy wyczerpali temat europejskiego zarządzania gospodarczego, wspomnieli o
konieczności wzmocnienia zarządzania gospodarczego, wzmocnienia paktu stabilności
i wzrostu, a także większego zaangażowania Parlamentu Europejskiego i oczywiście
parlamentów krajowych w cały proces.

Chciałabym krótko wspomnieć o dwóch wyzwaniach stojących przed naszymi narodami
oraz przed członkami G-20; wyzwaniach, którymi moim zdaniem należy się zająć podczas
nadchodzących szczytów G-20.

Mam na myśli wojnę walutową i zmienność cen towarów. Jeśli chodzi o te dwie kwestie,
które stanowią prawdziwe zagrożenie dla światowego wzrostu i które powodują
występowanie istotnych zakłóceń równowagi na naszej planecie, uważam że Unia
Europejska musi zjednoczyć się wokół wspólnych stanowisk, tak aby na nadchodzących
szczytach G-20, zarówno na najbliższym w Seulu, jak i na kolejnych, mogła mówić jednym
głosem, a także aby na arenie światowej mogła działać na sposób wszechogarniający.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Obecnie skutki kryzysu wydają się dalekie od
przeminięcia. Dlatego w tym kontekście chciałbym państwu przypomnieć, że polityka
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gospodarcza i polityka spójności społecznej odgrywają istotną rolę, a także co nie mniej
ważne, stanowią bezwzględny warunek wstępny.

Te obszary polityki stały się kluczowym elementem pakietu środków na rzecz naprawy
gospodarczej, niosąc ze sobą wartość dodaną i wspierając wysiłki na rzecz modernizacji
i trwałego wzrostu gospodarczego, dając tym samym wyraz europejskiej solidarności.
Uważam, że przede wszystkim potrzebne są nam poważne inwestycje we wszystkie rodzaje
infrastruktury, czy będzie to transport, energia, czy też telekomunikacja. Potrzebujemy
znacznych inwestycji kapitałowych pochodzących z różnych źródeł, zarówno publicznych
jak i prywatnych, a także z partnerstw publiczno-prywatnych, których potencjał moim
zdaniem nie jest w pełni wykorzystywany.

Rachida Dati (PPE).   – (FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Przede wszystkim
chciałabym pogratulować swojemu koledze, panu posłowi Feio wysokiej jakości
przygotowanego sprawozdania i ambitnych wniosków w nim zawartych. Świadczy to
między innymi o tym, że Parlament Europejski odgrywa pełną rolę w debacie, która ma
decydujące znaczenie dla przyszłości Europy. Nie pozostaje nam nic innego niż radość z
tego faktu.

Ponadto kryzys w Grecji ukazał braki osłabiające zarządzanie gospodarcze Unii
Europejskiej. W tym zakresie doceniam propozycję pana Feio dotyczącą utworzenia
trwałego mechanizmu na rzecz stabilności finansowej. Musimy rozwiązać ten problem u
jego źródła.

Uważam, że rozwiązanie polega na wzmocnieniu paktu stabilności i wzrostu, a szczególnie
przewidzianych w nim kar. Ma to zasadnicze znaczenie, jeśli chcemy osiągnąć trwałe
uzdrowienie budżetów krajowych, które nie zawsze cieszy się popularnością. Jest to
działanie restrykcyjne, ale nie mamy wyboru.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny odbił się
na sytuacji każdego obywatela Europy. Trudne czasy jeszcze bardziej uwypukliły jednak
słabą koordynację i niewystarczającą skuteczność poszczególnych planów naprawy
gospodarczej. Ponadto niektóre państwa członkowskie naprawdę nie miały możliwości
przygotowania rzetelnych narodowych planów naprawy gospodarczej, w tym
instrumentów na rzecz ożywienia wzrostu i zatrudnienia, ponieważ w czasie recesji jeszcze
bardziej ograniczyły wydatki publiczne i podniosły podatki w celu zmniejszenia długu
publicznego. Niestety w niektórych państwach członkowskich działania te są realizowane
kosztem zwykłych obywateli. Chciałabym także zwrócić uwagę na to, że kryzys wyraźnie
podkreślił nierówności społeczne występujące pomiędzy poszczególnymi grupami
społecznymi. Na przykład kobiety są znacznie bardziej niż mężczyźni zagrożone życiem
poniżej granicy ubóstwa. Zatem Unia Europejska musi wynieść naukę z kryzysu i wdrożyć
inicjatywy, które przyjęła we wszystkich dziedzinach, poprzez skoordynowanie z
państwami członkowskimi wspólnych działań.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Panie przewodniczący! Ledwie uregulowaliśmy kwestię
działalności rekinów finansjery w ramach monopolu giełdy, a już stanęliśmy wobec
problemu globalnego wyścigu na dewaluowanie waluty, który pomimo pewnych wysiłków
ze strony Chin, nie został jeszcze zażegnany. Obecnie temat znienawidzony przez nas tu
w Europie, a mianowicie dewaluacja lub też interwencja na rynkach walutowych, staje się
problemem wynikającym z globalizacji. Stany Zjednoczone chcą zmniejszyć dług
publiczny, Japonia chce ożywić gospodarkę, a Chiny chcą zwiększyć eksport. Ta miękka
polityka walutowa prowadzona przez inne potęgi gospodarcze oczywiście szkodzi Europie,
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a także innym państwom i w związku z tym musi, moim zdaniem, być ważnym elementem
rozmów podczas szczytu G-20.

W końcu zalanie rynków światowych tanim importem z Chin jest łatwe, jeśli waluta jest
sztucznie utrzymywana poniżej wartości. Taki rodzaj trwałej interwencji zniekształca
rynek; jest to niezwykle niebezpieczna gra, która w przypadku rozwoju najgorszego
scenariusza może spowodować upadek całej światowej gospodarki.

Nawet jeśli perspektywy powodzenia są wątpliwe, podczas szczytu koniecznie należy
poruszyć kwestię planów dotyczących wprowadzenia podatku od transakcji finansowych.

Pervenche Berès,    sprawozdawczyni. – (FR) Panie przewodniczący! Chciałabym
podziękować posłom za ich wystąpienia. Chciałabym także odnieść się do dwóch lub
trzech wypowiedzi.

Zacznę od pana Zīlego. Uważam, że jego wypowiedź jest bardzo ważna, jeśli chodzi o
reformę polityki spójności. Musimy przeprowadzić ocenę polityki spójności, by ustalić,
czy przez te wszystkie lata, które minęły od przystąpienia, ryzyko choćby częściowego
wyrównania wewnętrznych nierówności poprzez zastosowanie funduszy spójności okazało
się słuszne oraz przeprowadzenia obiektywnej oceny, aby móc wyciągnąć naukę na
przyszłość.

Wielu posłów mówiło o reprezentowaniu Unii Europejskiej i o ładzie światowym, za co
bardzo im dziękuję. Jest to w stu procentach kwestia strategii dla naszej Unii Europejskiej,
w czasie, gdy wydaje się, że wybuch wojen walutowych jest bliski. Musimy przemawiać
jednym europejskim głosem, zarówno w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych.
Użyjmy naszej wewnętrznej siły w celu zapewnienia nam mocnej i zjednoczonej
reprezentacji na arenie światowej.

Następnie powtórzę słowa mojego kolegi, Roberta Goebbelsa, że grupa G-20 naprawdę
nie stanowi rozwiązania, do którego ostatecznie aspirujemy w dziedzinie ładu światowego,
w którym każdy ma swoje miejsce i w którym jest także miejsce dla organów arbitrażowych,
których potrzebujemy. Słowa te przypominają mi o wczorajszym wystąpieniu Sekretarza
Generalnego ONZ, z którego wynika, że powinniśmy realizować nasz przyszły kurs w
ramach ONZ poprzez kompletną reformę tej instytucji i systemu jej zarządzania.

I wreszcie, panie przewodniczący, aby podsumować tę debatę, chciałabym wrócić do
tematu inwestycji publicznych i do tego, co powiedział mój kolega, poseł Lamberts. W
naszym sprawozdaniu wzywamy Komisję do przeprowadzenia rocznego przeglądu
zapotrzebowania na inwestycje publiczne i prywatne oraz do wprowadzenia wskaźników
wyników, które rzeczywiście umożliwią nam opracowanie długoterminowej strategii
inwestycyjnej z korzyścią dla zatrudnienia, a tym samym dla europejskich obywateli.
Strategia ta byłaby zbudowana w oparciu o zrównoważoną wizję i koncepcję solidarności,
które leżą u podstaw Unii Europejskiej.

(Oklaski)

Diogo Feio,    sprawozdawca. – (PT) Panie przewodniczący! Chciałbym na początek
podziękować wszystkim posłom, którzy wzięli udział w debacie, nawet tym, którzy jeszcze
zabiorą głos przed jej zakończeniem. Nadszedł czas na przejście od słów do czynów. Od
tej pory, po głosowaniu, które mam nadzieję zakończy się wynikiem pozytywnym,
Parlament będzie dysponował własnym stanowiskiem w odniesieniu do kwestii zarządzania
gospodarczego. Stanowisko to będzie odzwierciedleniem ducha Unii: większa przejrzystość
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i większy rozgłos. Parlament opowie się za zarządzaniem gospodarczym jako celem na
rzecz wzrostu we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz lepszej
koordynacji pomiędzy nimi, przy jednoczesnym budowaniu silniejszej unii gospodarczej
i walutowej.

Mówiąc krótko, opowie się za Europą charakteryzującą się zwiększoną solidarnością,
gotowością i efektywnością; za Europą dla wszystkich, w której różne głosy będą śpiewały
jeden hymn; za Europą reprezentującą stanowisko Rady, Komisji i Parlamentu. Europa
ładu gospodarczego to nie Europa dwustronnych szczytów: to Europa, która przemawia
głosem swoich instytucji, Parlamentu Europejskiego i społeczeństwa.

Szczególnie wyróżnia się zasadnicza rola, jaką ta Izba i parlamenty narodowe muszą
odgrywać w tej dziedzinie. Muszą mieć one własną wizję niezbędnego nadzoru
makroekonomicznego państw członkowskich, muszą mieć swoje zdanie na temat sposobu
wdrożenia strategii Europa 2020 i muszą zwracać szczególną uwagę na kwestię
wzmocnienia paktu stabilności i wzrostu. Parlament dysponuje zestawem różnorodnych
wniosków dotyczących pozostałych instytucji.

Zatem nadszedł czas – już kończę, panie przewodniczący – aby omówić podniesione
kwestie w sposób zdecydowany i spójny.

Olli Rehn,    komisarz. – Panie przewodniczący! Pozwolę sobie zacząć od podziękowań
dla sprawozdawców, pani Berès i pana Feio oraz dla szanownych posłów za tę bardzo
istotną i konkretną debatę.

Bardzo cieszę się, ponieważ liczba wystąpień odpowiada znaczeniu omawianych kwestii.
Chcę przedstawić kilka komentarzy, odpowiedzi i uwag dotyczących przedmiotowej
debaty i sprawozdań. Zacznę od areny międzynarodowej.

W gospodarce światowej ponownie pojawiają się zakłócenia równowagi występujące
przed kryzysem, co zagraża procesowi trwałej naprawy i tworzenia miejsc pracy. W
związku z tym ważne jest, by grupa G-20, najpierw podczas spotkania ministrów w
bieżącym tygodniu i następnie podczas szczytu za dwa tygodnie, miała możliwość
prowadzenia skutecznej koordynacji polityki międzynarodowej w celu przywrócenia
równowagi w zakresie światowego wzrostu.

Wszystkie kraje muszą odegrać swoją rolę w procesie przywracania równowagi: kraje
posiadające nadwyżki – poprzez ponowne wzmocnienie krajowego popytu, a kraje
posiadające deficyty – poprzez skoncentrowanie się na wzroście wywozu. Jest to kwestia
milionów miejsc pracy w gospodarce światowej i unijnej.

Unia Europejska pracuje nad utworzeniem silnego i stabilnego międzynarodowego systemu
finansowego, w którym kursy walut powinny odzwierciedlać podstawy gospodarcze. Jest
to zasadniczy element celu G-20, polegającego na przywróceniu równowagi w zakresie
światowego wzrostu dla dobra procesu trwałej naprawy i tworzenia zatrudnienia.

Również z tych samych powodów UE powinna koniecznie zreformować i wzmocnić
swoje zarządzanie gospodarcze. Sprawozdania przygotowane przez panią poseł Berès i
pana posła Feio stanowią istotny wkład w realizację tego celu, a wnioski legislacyjne Komisji,
o ile zostaną przyjęte, pozwolą na radykalny postęp w procesie tworzenia prawdziwej i
efektywnie działającej unii gospodarczej i walutowej.

Padło kilka pytań dotyczących poglądów Komisji w sprawie opłat i podatków od instytucji
finansowych. Omówiliśmy tę kwestię z przewodniczącym Barroso i naszym zdaniem
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należałoby wyjaśnić nasze stanowisko w tym względzie, ponieważ pojawiły się mylące
oświadczenia w tej sprawie.

Właśnie trwa zasadnicza reforma naszego systemu finansowego i musimy utrzymać
rozmach tych działań także podczas szczytu G-20. Po pierwsze, Komisja przedłożyła
wniosek w sprawie opłaty stabilizacyjnej lub opłaty bankowej, tak aby sektory prywatny,
bankowy i finansowy mogły uczestniczyć w działaniach i aby naprawdę partycypowały
w kosztach spowodowanych kryzysem oraz w rozwiązywaniu przyszłych kryzysów.

Wniosek został złożony i w niektórych państwach członkowskich jest już wdrażany.

Po drugie, Komisja chce, aby sektor finansowy poniósł część kosztów kryzysu i dlatego
UE – wraz z Komisją – dążą do wprowadzenia podatku od transakcji finansowych na
szczeblu globalnym.

Po trzecie, Komisja zaproponowała, aby sektor finansowy wnosił sprawiedliwy wkład na
szczeblu UE, w postaci na przykład podatku od działalności finansowej, co byłoby jedną
z możliwości uzyskania środków własnych dla budżetu UE.

Takie jest nasze zdanie. Zaproponowaliśmy wprowadzenie opłaty bankowej lub opłaty
stabilizacyjnej; podnieśliśmy kwestię możliwości wprowadzenia podatku od działalności
finansowej jako źródła środków własnych; i po trzecie, dążymy do wprowadzenia
ogólnoświatowego podatku od transakcji finansowych.

W sprawozdaniu pana Feio znalazł się wniosek w sprawie utworzenia europejskiego
funduszu walutowego. Komisja opowiada się za utworzeniem trwałego mechanizmu na
rzecz zapobiegania kryzysom i ich rozwiązywania, który musi mieć dwie strony, dwa
elementy, dwa wymiary. Musimy położyć nacisk na zapobieganie kryzysom, a także na
rozwiązywanie kryzysów, ponieważ lepiej dmuchać na zimne.

Jeśli chodzi o rozwiązywanie kryzysów, już w maju wyraźnie oświadczyliśmy, że niezbędne
są mocne ramy zarządzania kryzysowego dla strefy euro i Komisja w stosownym czasie
zamierza przedstawić wnioski dotyczące trwałego mechanizmu zarządzania kryzysowego.

Wyłoniło się kilka ogólnych zasad, zwłaszcza ta, że zapobieganie kryzysom i ich
rozwiązywanie muszą iść w parze, i że wszelka pomoc finansowa musi podlegać ścisłym
uwarunkowaniom.

Taki trwały mechanizm musi ograniczać ryzyko moralne do minimum i zapewniać
państwom członkowskim bodźce do realizowania rozsądnej polityki budżetowej, a
inwestorom bodźce do realizowania rozsądnych praktyk w zakresie pożyczek.

Pan Schmidt zaproponował poprawkę dotyczącą dobrowolnego udziału państw spoza
strefy euro w systemie kar. Wiedzą państwo, że na pierwszym etapie proponujemy system
dla państw członkowskich ze strefy euro, a w drugim etapie dla wszystkich 27 państw
członkowskich. Komisja może zaakceptować i poprzeć tę poprawkę, która ma na celu
dobrowolne zaangażowanie państw członkowskich spoza strefy euro w system kar.

Poczyniliśmy zadowalające postępy w kontekście grupy zadaniowej i osiągnęliśmy
zgodność co do inicjatyw Komisji na rzecz wzmocnienia zarządzania gospodarczego,
zwłaszcza co do skupienia się na działaniach zapobiegawczych i wyprzedzających,
podkreślania znaczenia zdolności do obsługi zadłużenia, uzgodnienia metody rozwiązania
problemu zakłóceń równowagi makroekonomicznej oraz utworzenia efektywnego
mechanizmu egzekwowania.
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Chociaż w grupie zadaniowej nastąpiło zbliżenie poglądów dotyczących wniosków Komisji,
zwykły proces legislacyjny dopiero się rozpoczyna. Dotychczas widzieliśmy tylko początek
procesu. Być może znajdujemy się na końcowym etapie początku, ale prawdziwy proces
legislacyjny dopiero się rozpoczyna, a Parlament Europejski ma w nim, jako
współprawodawca, do odegrania zasadniczą i decydującą rolę.

Chcemy z państwem współpracować i wzywamy Radę oraz Parlament do przedstawienia,
przed latem przyszłego roku, decyzji legislacyjnych, tak aby możliwe było wprowadzenie
nowego systemu zarządzania gospodarczego do lata 2011 roku, kiedy to odbędzie się
kolejna runda oceny efektywności działań.

Dla Unii Europejskiej jest to naprawdę kwestia wiarygodności pod względem wzmocnienia
zarządzania gospodarczego i całkowicie się z państwem zgadzam, że metoda wspólnotowa
faktycznie pozwala UE funkcjonować i osiągać dobre wyniki.

Bardzo uważnie wysłuchałem państwa wystąpień. Doceniam państwa zdecydowane
przywiązanie do metody wspólnotowej, o którym wspomnieli między innymi panowie
posłowie Daul, Schulz, Verhofstadt i Cohn-Bendit, chociaż nie potrafię posunąć się do
takich oratorskich sformułowań, jak „umowa z Deauville” lub „kompromis z kasyna”.

Tak, czy inaczej raz jeszcze pokażmy wspólnie, że metoda wspólnotowa może, a teraz
nawet musi, przynieść nowy system zarządzania gospodarczego, a tym samym uzupełnijmy
silną unię walutową silną i efektywną unią gospodarczą, co da nam pełną unię gospodarczą
i walutową.

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Panie przewodniczący! Wypowiem
się krótko, a zacznę od podziękowania w imieniu Rady dwóm sprawozdawcom, pani
Berès i panu Feio. Ucieleśniają oni zaangażowanie Parlamentu w tak ważny temat.
Chciałbym także powiedzieć, że zachęcam państwa do bezzwłocznego przeanalizowania
inicjatyw dotyczących zarządzania gospodarczego, czyli inicjatyw Komisji, które powinny
umożliwić nam wdrożenie europejskiego zarządzania gospodarczego, a szczególnie
inicjatyw dotyczących zasady współdecyzji.

Pragnę zadeklarować, że Rada jest do dyspozycji Parlamentu, tak aby możliwy był postęp
w realizacji przedmiotowych wniosków.

Przewodniczący.   – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się dziś, w środę 20 października 2010 roku.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Paolo Bartolozzi (PPE),    na piśmie. – (IT) Chciałbym powiedzieć, jak bardzo doceniam
istotny wkład tych prac w proces określenia zestawu instrumentów na rzecz
przezwyciężenia bieżącego kryzysu oraz zapobiegania możliwości wystąpienia kolejnych
kryzysów.

Wybór globalnego systemu kontroli staje się coraz większą koniecznością, po tym jak
niedawny kryzys finansowy obnażył ograniczenia systemu samoregulacji. Bieżący brak
stabilności gospodarczej i finansowej, największy od dziesięcioleci, doprowadził do tak
potężnego kryzysu zatrudnienia i kryzysu społecznego, że niezbędne są zdecydowane
działania mające na celu zlikwidowanie negatywnych skutków kryzysu i ustalenie
priorytetów w zakresie możliwości otwarcia zglobalizowanej gospodarki.

20-10-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL44



Kryzys ostatnich lat boleśnie doświadczył większość gospodarek rozwiniętych. Nawet
dziś proces naprawy w niektórych państwach jest wciąż powolny, a ciągła wrażliwość
rynków finansowych sprawia, że globalna koordynacja oraz wybór właściwych strategii
gospodarczych i przemysłowych stają się kluczowymi aspektami w walce z kryzysem
finansowym. Rzeczywiście nadzór globalny powinien wspierać stabilizację mocnych
rynków finansowych oraz podtrzymywać bieżącą naprawę, gwarantując zdecydowany
wzrost popytu i stopy zatrudnienia.

Elena Băsescu (PPE),    na piśmie. – (RO) Bieżący kryzys gospodarczy pokazuje, że
stosowany obecnie w UE model zarządzania gospodarczego nie sprawdza się wystarczająco,
tym samym nie pozwalając na osiągnięcie pełnej konwergencji pomiędzy państwami
członkowskimi. Sytuacja ta wymaga poprawienia ram gospodarczych i rozwoju ambitnych
instrumentów kontroli, które będą bardziej doprecyzowane i lepiej ukierunkowane. Ważne
jest przestrzeganie przez państwa członkowskie przepisów i decyzji przyjmowanych na
szczeblu europejskim, zwłaszcza tych dotyczących paktu stabilności i wzrostu. W tym
zakresie chciałabym pochwalić inicjatywę przedłożoną przez pana Feio, mającą na celu
zachęcenie do działań, takich jak sprawowanie większej kontroli oraz dokładniejsze
monitorowanie tendencji w zakresie długu i dochodu publicznego.

Na zakończenie chciałabym dodać, że rząd rumuński przyjął niedawno strategię budżetową
na lata 2011-2013, która obejmuje instrumenty niezbędne do sprowadzenia poziomu
deficytu budżetowego poniżej 3% oraz utrzymania długu poniżej poziomu 60%. Ten
proces reform pozwoli stworzyć warunki potrzebne do naprawy gospodarczej.

Dominique Baudis (PPE),    na piśmie. – (FR) Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny
szaleje już od dwóch lat. Doprowadził do zwiększenia stopy bezrobocia w UE powyżej
poziomu 10% oraz do ryzyka wystąpienia kolejnej recesji. Nie potrafimy zapanować nad
tym kryzysem.

Kolejny szczyt G-20 odbędzie w dniach 11-12 listopada w Seulu, pod przewodnictwem
Francji. Utworzenie grupy G-20 było pomysłem prezydenta Sarkozy’ego, który uważa,
że w dzisiejszych czasach gospodarkę globalną regulują już nie tylko państwa z grupy G8,
ale także wszystkie kraje rozwijające się. Ramy te pozwalają na określenie celu opartego
na wizji długookresowej. Bieżący kryzys wymaga od nas wprowadzenia zarządzania
gospodarczego z prawdziwego zdarzenia, zasad ograniczających dumping społeczny w
krajach rozwijających się, regulacji finansowej oraz reformy międzynarodowego systemu
walutowego. Europa, aby osiągnąć ten cel, musi nauczyć się mówić jednym silnym i
zdecydowanym głosem.

Ivo Belet (PPE),    na piśmie. – (NL) Panie przewodniczący! Jednym z najciekawszych
elementów w ramach tych zaleceń jest podatek od transakcji finansowych. Instrument ten
umożliwi nam złapanie kilku srok za ogon: jest to skuteczne narzędzie przeciwko spekulacji,
a dochody jakie przyniesie umożliwią nam zlikwidowanie deficytów publicznych oraz
sfinansowanie pilnych projektów społecznych (w dziedzinie środowiska, pomocy
rozwojowej, infrastruktury itp.). Parlament wyraźnie pokazał, że Europa musi kontynuować
swoje działania, nawet jeśli reszta świata wstrzymuje je, choćby tylko chwilowo, gdyż
obleciał ją strach. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie przez Komisję Europejską
studium wykonalności. Dziś zadecydowaliśmy o konkretnej interwencji i odpowiedzi na
kryzys finansowy. W ten sposób wysłaliśmy również wyraźny sygnał do Europejczyków,
że z negatywnych wydarzeń ostatnich lat wynieśliśmy ważną naukę i że rozwiązujemy
sytuację kryzysową, tak by wzmocnić Europę, szczególnie z korzyścią dla jej obywateli.
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George Sabin Cutaş (S&D),    na piśmie. – (RO) Istniejące przed kryzysem gospodarczym
i walutowym w Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych struktury regulacyjne
okazały się niespójne i w nadmiernym stopniu oparte na rozbieżnych analizach
makroekonomicznych. Kraje, ze względu na brak globalnej spójności struktur
regulacyjnych, reagowały na kryzys na własną rękę. Nie uwzględniły tego, że w
zglobalizowanym świecie polityka walutowa realizowana na szczeblu narodowym w
istotnym stopniu wpływa na inne gospodarki. Utworzenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka
Systemowego i europejskich organów nadzoru finansowego wzmacnia nadzór finansowy
w obrębie UE. Jednak wciąż niewystarczające są regulacje dotyczące zarządzania kryzysami
w sektorze finansowym, dostępne na szczeblu międzynarodowym. Unia Europejska na
listopadowym szczycie G-20 musi podkreślić znaczenie istnienia systemu nadzoru i
regulacji, który obejmie obowiązek zgłaszania transakcji i instrumentów finansowych.
Odpowiadamy za gospodarkę i przede wszystkim musimy działać zdecydowanie na
szczeblu unijnym, aby móc objąć przywództwo w działaniach globalnych.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie. – (PT) Unia Europejska i jej przywódcy będą musieli
raz na zawsze uznać, że bieżący poważny kryzys nie przyszedł do nas z USA! Jest to kryzys
systemowy, wynikający z obecnego etapu rozwoju na jakim znalazł się kapitalizm, czyli
z neoliberalizmu. W tym świetle, kryzys w UE wynika z podstaw samej Unii, która uznaje
neoliberalizm za jedną ze swoich głównych doktryn. W obliczu straszliwych skutków
swojej polityki siły, które początkowo określały kierunki działań UE, teraz pokazują
niepokojące oznaki arogancji i agresywności, usiłując wymusić niedopuszczalne
zahamowanie postępu, szczególnie dotkliwe dla pracowników i mieszkańców najsłabszych
państw, poprzez przypuszczanie ataku na ich suwerenność. Takie jest znaczenie wspólnej
deklaracji, jaką Francja i Niemcy wypracowały w Deauville przed szczytem G-20 i przed
szczytem Rady Europejskiej. Wygląda na to, że te dwa kraje ignorują fakt, że dalsze
podążanie dotychczasową drogą może jedynie doprowadzić do kompromitacji. Sygnał
ten odbija się szerokim echem w całej Europie w postaci protestów robotników i
społeczeństwa. Nadszedł czas, aby te dwa kraje zaczęły nas słuchać! Prawdziwa odpowiedź
na kryzys polega na docenieniu wartości pracy oraz na bardziej sprawiedliwym rozłożeniu
dochodu, a ściślej rzecz biorąc, na opodatkowaniu, które będzie korzystne dla pracy, a nie
dla kapitału.

Louis Grech (S&D),    na piśmie. – Znajdujemy się w samym środku kryzysu, który w
znacznym stopniu zniszczył sektor finansowy, gospodarczy i społeczny, a także wywarł
negatywny wpływ na proces integracji rynku wewnętrznego. Jednolity rynek może okazać
się niezbędnym katalizatorem, który umożliwi rozpoczęcie rzetelnej naprawy gospodarczej
i finansowej w Europie oraz odbudowanie wśród obywateli tak bardzo potrzebnego
zaufania. Kryzys może stać się furtką, która umożliwi wdrożenie instrumentów na rzecz
ożywienia wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i postępu społecznego w Europie,
poprzez skoncentrowanie działań europejskich na interesie obywateli. Popieram
zobowiązanie obojga sprawozdawców do przedstawienia jasnych wytycznych w
odniesieniu do sposobu wyjścia z kryzysu: wprowadzenie konkretnych instrumentów i
inicjatyw skoncentrowanych na znaczeniu rynku wewnętrznego, zatrudnienia i roli MŚP.
Ponadto należy przyjąć nowe, całościowe i wszechstronne podejście, w ramach którego
w gospodarce uwzględnione będą w pełni cele obywateli, szczególnie dotyczące ich obaw
gospodarczych, społecznych, zdrowotnych i środowiskowych. Potrzebny jest nam nowy
paradygmat myślenia politycznego, który z obywatela europejskiego uczyni główną
zmienną polityczną służącą kształtowaniu i formułowaniu unijnego prawodawstwa i
polityki.
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Marian-Jean Marinescu (PPE),    na piśmie. – (RO) Proces naprawy gospodarczej w Europie
trwa. Nadal jednak utrzymuje się atmosfera niepewności. Naprawa gospodarcza w skali
światowej jest wciąż wątła, a jej tempo jest zróżnicowane w zależności od kraju. Nadal
najważniejszym priorytetem jest utworzenie stabilnej bazy, która pozwoli na systematyczne
wspieranie trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W tym celu musimy
stworzyć system, który pozwoli na jednoczesne wspieranie reakcji na kryzys, działań
zapobiegawczych oraz współpracy w średnim i w długim okresie. Unia Europejska musi
stać się silnym partnerem, zdolnym nie tylko do wykorzystania w praktyce swojego
doświadczenia w zakresie integracji gospodarczej i politycznej, ale także do wniesienia
istotnego wkładu w rozwój globalnego zarządzania gospodarczego. Musimy opracować
wiarygodne i wykonalne strategie w obszarze polityki gospodarczej w średnim okresie
oraz skoordynować politykę makroekonomiczną, która będzie oparta na opracowanych
przez grupę G-20 ramach na rzecz trwałego i zrównoważonego wzrostu. Strategia w
zakresie polityki gospodarczej UE musi obejmować następujące aspekty: plan działania
w sprawie wykorzystania reform strukturalnych w celu wzmocnienia wzrostu i
zatrudnienia, skonsolidowana reforma budżetowa i poprawa zarządzania gospodarczego
w UE i strefie euro. Należy przyjąć agendę rozwojową G-20, obejmującą wieloletni plan
działania, która będzie wspierać wzrost gospodarczy i elastyczność krajów rozwijających
się.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie. – (LV) W zaistniałej sytuacji najważniejsze jest
postawienie diagnozy i znalezienie przyczyn, które doprowadziły do kryzysu. Obywatele
różnych państw UE mają różne doświadczenia z wychodzeniem z kryzysu. Precyzyjne
określenie błędów, zaniedbań i nieprofesjonalnego postępowania rządów narodowych
jest niezwykle ważne, aby zapobiegać pogorszeniu się sytuacji obywateli w przyszłości.
Na przykład rząd Łotwy pożyczył już od międzynarodowych instytucji finansowych kwotę
dwukrotnie przewyższającą roczny budżet tego kraju. Codziennie rząd łotewski wprowadza
instrumenty powiązane z systemem podatkowym i ogólnie z polityką budżetową, które
są krzywdzące dla obywateli i prowadzą do likwidacji przedsiębiorstw oraz emigracji
łotewskich przedsiębiorców. Rząd łotewski nieustannie usiłuje zmieniać ustawodawstwo
dotyczące emerytur, tak aby zmniejszyć wysokość wypłat na rzecz emerytów. Doprowadzi
to do eksplozji niezadowolenia społecznego i powszechnej niesprawiedliwości. Musimy
wysłać do rządów narodowych zdecydowany sygnał, że zmniejszanie w czasie kryzysu
zasiłków społecznych i emerytur stanowi zbrodnię przeciwko społeczeństwu. Jestem
przekonany, że niechronione i potrzebujące warstwy społeczne nie mogą ponosić
odpowiedzialności za błędy rządów.

Sławomir Witold Nitras (PPE),    na piśmie. – (PL) Chciałbym podziękować posłowi Feio
za jego pracę nad projektem sprawozdania. Wydaje mi się, że zbyt łatwo przechodzimy
do porządku dziennego nad zagrożeniami stojącymi przed Europą. Nie przykładamy
należytej uwagi do ostrzeżeń kierowanych przez rynki finansowe, przez osoby, jak choćby
prezes Trichet, który wprost nazywa propozycje Komisji jako dobry, ale nie wystarczający
krok w kierunku wzmocnienia Paktu Stabilności i Wzrostu. Rola PE polega dzisiaj na tym,
że musimy bronić propozycji Komisji Europejskiej przed rządami państw członkowskich,
które nie wyciągnęły, jak widać żadnej lekcji, z kryzysu.

Gdyby Rada Europejska uczciwie wypełniała zapisy paktu, skala kryzysu finansów
publicznych w Europie byłaby znacznie mniejsza. Jeśli pozwolimy dziś rządom, szczególnie
rządom Niemiec i Francji, na łagodzenie propozycji Komisji kryzys się pogłębi i będziemy
zastanawiać się czy cały projekt wspólnej waluty w obecnej formie ma sens, możemy
niechcący udowodnić tezę, że euro nie było udanym eksperymentem. Przed Parlamentem
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stoi wielkie zadanie. Musimy obronić euro, walcząc z doraźnymi celami politycznymi.
Musimy wymóc na wszystkich państwach członkowskich prowadzenie odpowiedzialnej
polityki budżetowej, nawet jeśli będzie to bolało. Dziękuję za uwagę.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie. – (IT) Słowo „kryzys” wywodzi się z greckiego Krino,
co dosłownie oznacza „decydować”, „wybierać”. W związku z tym odnosi się ono do
momentu oddzielającego jeden etap od drugiego. Musimy wyjść poza te ramy i zastanowić
się nad przeszłością w celu wdrożenia zmian strukturalnych, które zwiększą
konkurencyjność naszych małych i średnich przedsiębiorstw oraz umożliwią im stawienie
czoła większej presji wynikającej z funkcjonowania w zglobalizowanym otoczeniu.

W trakcie tych działań musimy również zagwarantować zatrudnienie dla znacznej części
tej siły roboczej, która jest bardziej narażona na trudności, a także dla jej rodzin. Unia
Europejska potrzebuje nowego ładu gospodarczego, który zapewni jej stabilność i
dyscyplinę narodowych finansów publicznych. Nie możemy dopuścić do ponownego
pojawienia się takiego kryzysu finansowego i gospodarczego, jak obecny. W nowym ładzie
gospodarczym w Europie musimy uwzględniać nie tylko poziom długu publicznego, ale
także możliwość jego obsługi w średnim okresie. Dług prywatny i zrównoważenie
systemów ubezpieczeń społecznych mają tak samo duże znaczenie dla utrzymania
stabilności finansów publicznych, jak dług publiczny. Kraje, które kontrolowały dług
publiczny pogrążyły się w głębokim kryzysie właśnie ze względu na poważne zadłużenie
rodzin i firm, podczas gdy kraje, w których dług publiczny był wysoki, łatwo wyszły z
kryzysu.

Richard Seeber (PPE),    na piśmie. – (DE) Kryzys gospodarczy i finansowy bardzo wyraźnie
ujawnił niedociągnięcia i słabe strony istniejących instrumentów oraz metod
koordynowania polityki gospodarczej i walutowej. W przeszłości niektóre państwa
członkowskie, szczególnie Francja i Niemcy, wahały się przed przyjęciem surowszej
regulacji. Przezwyciężenie kryzysu gospodarczego stanowi jedno z naszych największych
wyzwań, na które jedyną odpowiedzią jest jedna europejska odpowiedź, a nie odpowiedź
na szczeblu narodowym. Dotyczy to również mechanizmów kar, które w niektórych
państwach członkowskich są wciąż blokowane. Jednak w świetle nowych zasad dotyczących
wewnętrznego rynku finansowego nadszedł najwyższy czas na wzmocnienie unii walutowej
i jednocześnie na zmniejszenie przede wszystkim długu publicznego w celu zabezpieczenia
przyszłości europejskiego obszaru gospodarczego. Zwłaszcza parlamenty narodowe
muszą bardziej zaangażować się w cały proces, aby nadać debacie w państwach
członkowskich bardziej europejski charakter. Tylko wtedy zdołamy opracować europejską
odpowiedź, która umożliwi przezwyciężenie kryzysu i zbudowanie solidnej, silnej unii
gospodarczej.

Jutta Steinruck (S&D),    na piśmie. – (DE) Od rozpoczęcia kryzysu w roku 2008 szefowie
państw i rządów grupy G-20 spotykają się regularnie co pół roku w celu omówienia kwestii
gospodarczych i finansowych oraz zacieśnienia współpracy na rzecz osiągnięcia stabilnego
i trwałego wzrostu gospodarki światowej z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych.
Uważam jednak, że w celu znalezienia trwałej i odpowiedniej odpowiedzi na problemy
finansowe, gospodarcze i społeczne, potrzebujemy szerszego podejścia i bardziej
zrównoważonego spojrzenia na te problemy. Ministrowie finansów państw członkowskich
nie mają uprawnień, by oceniać sytuację na rynku pracy i znajdować odpowiedzi na pilne
kwestie związane z polityką pracy i polityką społeczną, które należycie uwzględniają
potrzeby pracowników lub też obywateli w ogóle. W związku z tym wzywam do
organizowania regularnych spotkań ministrów ds. zatrudnienia i spraw socjalnych z grupy
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G-20. Ponadto wzywam UE oraz państwa członkowskie UE należące do G-20 do dalszego
rozwijania tego pomysłu oraz do bliższej współpracy w obszarze zatrudnienia i polityki
społecznej, a także dążenia do przyjęcia bardziej zrównoważonego podejścia na
najwyższym szczeblu. Nie wolno nam dopuścić, aby konkurencyjność osłabiała ochronę
praw pracowników. Musimy wzmocnić te prawa, nie tylko w odniesieniu do obywateli
Unii Europejskiej, ale także obywateli innych państw na całym świecie.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    na piśmie. – (RO) Unia Europejska, zamieszkała przez
500 milionów obywateli, co stanowi 7 % ludności świata, wytwarza 30 % światowego
PKB. Z ostatnich danych statystycznych wynika, że w sierpniu 2010 roku UE odnotowała
deficyt handlowy w wysokości 17,3 miliarda euro. W pierwszej połowie bieżącego roku
UE odnotowała najwyższy wzrost wywozu do Brazylii (+57 %), Chin (+41 %) i Turcji
(+38 %), przy jednoczesnym najwyższym wzroście przywozu z Rosji (+43 %) oraz Chin
i Indii (po +25 %).

W celu osiągnięcia założeń strategii UE 2020 Unia Europejska powinna zmniejszyć swoją
zależność energetyczną od jej dotychczasowych dostawców. W pierwszej połowie
bieżącego roku deficyt handlowy UE-27 w sektorze energii wzrósł w porównaniu do
analogicznego okresu ubiegłego roku o 34,3 miliarda euro. Ponadto Unia Europejska
potrzebuje efektywnej ekologicznie polityki przemysłowej, która zagwarantuje powiązanie
potencjału innowacyjnego z jednostkami produkcyjnymi UE, a tym samym pomoże w
tworzeniu zatrudnienia w całej Unii i w utrzymaniu jej globalnej konkurencyjności.

Dlatego podczas posiedzenia w dniach 28-29 października Rada Europejska powinna
uwzględnić w swoim programie obrad przyszłą politykę przemysłową oraz bezpieczeństwo
energetyczne UE, a także propozycje dotyczące sposobów na zmniejszenie oddziaływania
zmian klimatu i zmian demograficznych.

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) W dniu wczorajszym w Polsce, w Łodzi, na
stanowisku pracy w biurze poselskim Parlamentu Europejskiego został zamordowany
pracownik tego biura, mój asystent pan Marek Rosiak. Słowa zabójcy wypowiedziane
podczas zbrodni nie pozostawiają wątpliwości, że motywem tego zabójstwa była nienawiść
do partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość, głównej partii opozycyjnej w Polsce.
Kampania nienawiści, jakiej od dłuższego czasu doświadczała ta partia, doprowadziła do
tragedii. Oprócz samej zbrodni Parlament Europejski powinien też potępić nienawiść i
przemoc, dla których nie może być miejsca w europejskiej polityce i europejskiej
demokracji. Panie przewodniczący, bardzo proszę o zarządzenie minuty ciszy dla uczczenia
pamięci pana Marka Rosiaka, człowieka, który zginął pracując dla Parlamentu
Europejskiego.

(W Parlamencie zarządzono minutę ciszy)

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Panie przewodniczący! Właśnie udowodniliśmy jak
godnie potrafimy zachować się jako Parlament. Tymczasem przed chwilą, gdy wchodziłam
do Izby, najpierw zaczęły nękać mnie osoby, których zdaniem powinniśmy podpisać
określone rezolucje, a następnie otoczyły mnie baloniki promujące określone poprawki.
Panie przewodniczący! Uważam, że takie zachowanie jest szkodliwe dla godności tego
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Parlamentu i chciałabym prosić państwa o zastanowienie się nad tą kwestią i znalezienie
sposobu na utrzymanie porządku w kuluarach.

Gerard Batten (EFD).   – Panie przewodniczący! Czy mogę pana prosić o interwencję?
Widzimy, że w Izbie rozmieszczono baloniki. Czy może pan oświadczyć, czy jest to
dopuszczalne, czy też nie? Jeśli nie, czy można je usunąć? Jeśli tak, wraz z koleżankami i
kolegami z grupy dysponujemy bardzo gustownymi purpurowymi i żółtymi balonikami
promującymi partię UKIP, które z chęcią przyniosę na następne posiedzenie.

(Oklaski)

Przewodniczący.   – Koleżanki i koledzy! Dziś przeprowadzimy głosowanie nad tą bardzo
ważną kwestią. Jest ona powiązana z demonstracją państwa poglądów. Uprzejmie proszę
o odłożenie demonstracji do czasu głosowania, które odbędzie się za 40 minut. Bardzo o
to proszę. Jest to dla każdego z nas drobny gest. Mówiąc ogólnie, popieram państwa
stanowisko, ale proszę o niedemonstrowanie go w Izbie.

(Oklaski)

4. Głosowanie

Przewodniczący.   – Kolejnym punktem porządku jest głosowanie.

(Wyniki i inne szczegóły głosowania: patrz protokół)

4.1. Przegląd porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między
Parlamentem Europejskim a Komisją (A7-0279/2010, Paulo Rangel) (głosowanie)

4.2. Dostosowanie Regulaminu Parlamentu Europejskiego do zmienionego
porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim
a Komisją Europejską (A7-0278/2010, Paulo Rangel) (głosowanie)

Przewodniczący.   – Chciałbym zaznaczyć, że jest to wynikiem naszych długotrwałych
negocjacji z Komisją Europejską. Chciałbym pogratulować przede wszystkim
sprawozdawcy, panu Rangelowi, ale także panu Lehne, który prowadził w naszym imieniu
negocjacje z Komisją Europejską. W pracach brali również udział: pan Swoboda, pani
Wallis, pani Harms, pani Roth-Behrendt, pan Rangel. Dziękuję bardzo za wynik negocjacji.
Dziękuję również panu przewodniczącemu José Manuelowi Barroso i
wiceprzewodniczącemu Ševčovičowi. Byliśmy bardzo otwarci na siebie. Wynik jest bardzo
dobry, składam także gratulacje obydwu stronom. Będziemy mogli owocnie
współpracować.

4.3. Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego
Wspólnot Europejskich w zakresie dotyczącym Europejskiej Służby Działań
Zewnętrznych (A7-0263/2010, Ingeborg Gräßle) (głosowanie)

4.4. Zmiana Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i
warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich
(A7-0288/2010, Bernhard Rapkay) (głosowanie)
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4.5. Projekt budżetu korygującego nr 6/2010: Sekcja 2 - Rada Europejska i Rada -
Sekcja 3 - Komisja - Sekcja 10 - Europejska Służba Działań Zewnętrznych
(A7-0283/2010, Roberto Gualtieri) (głosowanie)

Przewodniczący.   – Proszę państwa, na tym zakończyliśmy proces legislacyjny związany
z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych. Chciałbym przede wszystkim podziękować
wielu osobom, które są dzisiaj na sali wśród nas, posłom do Parlamentu, za niezwykle
ciężką i odpowiedzialną pracę. W pracach udział wzięli przede wszystkim przewodniczący
kilku komisji Parlamentu Europejskiego. Dziękuję paniom i panom przewodniczącym za
solidną pracę, ale chciałbym imiennie podziękować kilku osobom, które reprezentowały
parlament zarówno w negocjacjach, jak i byli sprawozdawcami. Warto te osoby wymienić.
Byli to: Elmar Brok, Guy Verhofstadt, Roberto Gualtieri, Ingeborg Gräßle, Crescenzio
Rivellini i Bernhard Rapkay, a także posłowie, którzy zajmowali się budżetem – László
Surján i Sidonia Jędrzejewska.

Wymieniam te osoby z imienia i nazwiska, bo włożyły ogromny wkład pracy w to, żebyśmy
uzyskali dobre porozumienie w sprawie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
Wierzymy, że porozumienie to będzie służyło Unii Europejskiej. Gratulujemy wszystkim,
ale gratulujemy także lady Ashton i osobom, które negocjowały z jej strony, także Radzie
gratulujemy wyniku. Jest z nami również ambasador Christoffersen, który też negocjował.
Proszę o oklaski.

(Oklaski)

Mam kwiaty dla pani baronessy Ashton, ale dziś jej nie ma. Jak zwykle musimy czekać na
panie! Nie spodziewałem się tego, ale i na takie rzeczy trzeba być przygotowanym – w
końcu my, mężczyźni, musimy być gotowi na wszystko!

(Oklaski)

5. Uroczyste posiedzenie – Przemówienie z okazji połowy kadencji
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka

Przewodniczący.   – Koleżanki i koledzy! Tak jak obiecałem rok temu, przygotowałem
krótkie przemówienie.

Dotarliśmy do połowy mojej kadencji przewodniczącego Parlamentu. Na jej początku
obiecałem, że będę państwa informować o własnych działaniach.

Jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego jestem przedstawicielem wszystkich
państwa. Gdziekolwiek i cokolwiek robię, pamiętam zawsze o tym, jak wielkim zaszczytem
i jak wielką odpowiedzialnością jest reprezentowanie tej wspaniałej Izby.

Tematem tej mowy nie jestem ja, ale jesteście nim państwo i państwa działania. Jej tematem
jesteśmy my wszyscy i to, co udało nam się przez te 15 miesięcy wspólnie osiągnąć w
Parlamencie Europejskim, a także wyzwania stojące przed nami.

Koleżanki i koledzy! Po pierwsze: przezwyciężenie kryzysu. Przede wszystkim obywatele
oczekują od nas, polityków, abyśmy pokonali kryzys. Abyśmy walczyli z biedą i z
wykluczeniem społecznym, szczególnie w tym roku. Ten kryzys nie narodził się w Europie,
ale tutaj, w Europie, musi zostać pokonany. Nasz Parlament domagał się ambitnych reform
od Komisji Europejskiej i od Rady. Przede wszystkim jednak przyjęliśmy kluczowe reformy
finansowe takie jak Pakiet Nadzoru Finansowego, przepisy ograniczające premie
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bankowców i dotyczące wymogów kapitału własnego banków. Położyliśmy w ten sposób
fundament murów obronnych, które mają chronić obywateli przed kolejnymi kryzysami.

Jednak musimy zrobić więcej: lepiej połączyć nasze europejskie rynki, ponieważ zapewni
nam to wzrost gospodarczy i niższe ceny. Sprawozdanie profesora Mario Montiego musimy
rozpisać na przepisy prawne. Przypominam, że ważne fragmenty tego sprawozdania
powstały z państwa inicjatywy, z inicjatywy posłów Parlamentu Europejskiego i naszych
komisji.

Kiedy reprezentowałem tę Izbę na Radzie Europejskiej, powiedziałem, że musimy mówić
ludziom prawdę o konieczności zaciskania pasa w tym trudnym okresie, o tym, że musimy
więcej pracować i później przechodzić na emeryturę. Tylko tak utrzymamy europejski
dobrobyt. To jest program reform strukturalnych w długiej perspektywie, tego się nie robi
od razu. To pomoże nam zrealizować strategię Europa 2020, zapewnić konkurencyjność
i miejsca pracy, a to jest najważniejsze dla obywateli, bo pokonanie kryzysu, a potem
wyjście na długofalowy rozwój to nasze najpilniejsze zadanie.

Po drugie: solidarność. Kryzys pokazał, jak ważna jest europejska solidarność. Byłem tam,
gdzie było szczególnie źle. Litwa, Łotwa, Rumunia, Grecja. Przekazywałem nasze wyrazy
solidarności, ale też podkreślałem, że nie ma solidarności bez odpowiedzialności. Kryzys
udało się w znaczącym stopniu zażegnać. Uratowaliśmy pacjenta, ale celem jest, aby mógł
wyjść o własnych siłach ze szpitala. Potrzebna jest więc, jak już mówiłem, strategia wyjścia
z kryzysu na dłuższą metę. Potrzebne jest także prawdziwe zarządzanie gospodarcze.
Potrzebujemy zmian strukturalnych, społecznych i edukacyjnych. W czasie kryzysu
musimy wykazywać się realizmem, ale także wrażliwością.

Po trzecie: polityka energetyczna i ochrona klimatu. Energia jest w gospodarce głównym
towarem. Sprawa energii i ochrony klimatu jest jednym z naszych najważniejszych
priorytetów i także ważnym impulsem politycznym dla innych przedsięwzięć w dziedzinie
gospodarczej. Bezpieczeństwo energetyczne, w połączeniu z ochroną środowiska i możliwie
tanią energią, stają się głównym wyzwaniem XXI wieku, wiemy o tym doskonale. Dlatego
5 maja 2010 roku ogłosiliśmy wspólnie z Jacquesem Delorsem „Deklarację o stworzeniu
Europejskiej Wspólnoty Energetycznej”. Chcielibyśmy, aby ta nazwa – „Europejska
Wspólnota Energetyczna” – stała się znakiem firmowym wszystkich przedsięwzięć
wspólnotowych w tym zakresie. Przypominam: Komisja, Parlament, Rada wiele już w tej
sprawie zrobiły, są to bieżące sprawy, które załatwiamy, ale chodzi też o nadanie
dodatkowego impulsu, żeby objąć te działania pewnym „parasolem” i żeby umożliwić
sprawne wprowadzanie ich w życie. Cieszę się, że dziś właśnie podpiszę kolejne
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu, które wspólnie przyjęliśmy.

Zanim rynek energetyczny stanie się wspólny niczym jednolity rynek, potrzeba jeszcze
dużo pracy. Kontynuuję ją razem z państwem. Co jest tu najważniejsze? Nasze działania
w zakresie energetyki to także działania na rzecz ochrony klimatu. Jesteśmy liderami w
tym zakresie i chcemy nimi pozostać. My sami, jako Parlament Europejski, podpisaliśmy
właśnie porozumienie EMAS, tworząc tzw. „zielony parlament”, oszczędzając energię i
przechodząc na nowe sposoby zasilania.

Po czwarte: relacje zewnętrzne. My posłowie do PE jesteśmy ambasadorami demokracji.
Dzięki naszym misjom przyczyniamy się do organizowania wolnych i sprawiedliwych
wyborów. Nie ma tygodnia, aby ktoś spośród nas nie promował naszych podstawowych
wartości, ale także naszych interesów. Jesteśmy największą gospodarką świata i największym
dawcą środków pomocowych, ale nie wykorzystujemy w pełni naszej siły. Powinniśmy
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zrewidować sposób osiągania celów, musimy włączyć wsparcie dla demokracji i praw
człowieka do rozmów handlowych. I niezależnie od tego, czy negocjujemy z partnerem
dużym i silnym, czy małym i słabym nie możemy stosować podwójnych standardów.

Moją rolą jako przewodniczącego jest wzmacnianie naszego wspólnego głosu,
przekazywanie opinii naszych obywateli poza granice Unii. Wzmocniliśmy więc naszą
dyplomację parlamentarną. Reprezentowałem państwa na spotkaniach parlamentarnych
G8. Odbyłem oficjalne wizyty w Chinach i USA. Mamy nową jakość w kontaktach z
Kongresem USA, mamy tam biuro PE. Byłem pierwszym od 12 lat przewodniczącym,
który odwiedził Rosję.

Dzięki wspólnym wysiłkom stworzyliśmy Sekretariat Zgromadzenia Parlamentarnego
Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego i z powodzeniem rozwijamy współpracę z
Ameryką Łacińską w ramach EUROLATu. Przyznajmy: czeka nas jeszcze wielka praca nad
uruchomieniem współpracy parlamentarnej EURONEST w ramach Partnerstwa
Wschodniego.

Koleżanki i koledzy, właśnie zakończyliśmy głosowanie nad Europejską Służbą Działań
Zewnętrznych. Wkrótce, wierzę w to głęboko, stanie się ona naszą wielką siłą i twarzą
naszej europejskiej potęgi. Negocjowaliśmy stanowczo z Radą tak, aby Służba ta była
nowoczesna i reprezentowała wspólnotowy punkt widzenia, wspólny interes Europy.
Przyznajmy jednak, że otwartość wszystkich stron na kompromis była duża i dlatego
gratulujmy sobie nawzajem. Wszyscy byliśmy uczestnikami tej dyskusji.

Koleżanki i koledzy! Jesteśmy nadal przy sprawach zagranicznych. Niech mi będzie wolno
wrócić do tego, co robiliśmy w roku obecnym: sprzeciwiliśmy się porozumieniu w sprawie
SWIFT. Był to wyjątkowo ważny moment. Władze USA zrozumiały wagę post-lizbońskiego
Parlamentu. Nie tylko władze USA, ale i wiele innych krajów będzie w przyszłości o tym
przekonane. A kiedy w przyszłości historycy będą oceniać to głosowanie, powiedzą, iż
prawdziwie zadziałaliśmy w interesie obywateli. Zapewniliśmy równowagę pomiędzy
bezpieczeństwem a ochroną wolności osobistej. Jest to ważne, ponieważ reprezentujemy
obywateli w Parlamencie.

Po piąte: prawa człowieka. To priorytet Parlamentu. To również mój priorytet. Zawsze o
nich przypominam, gdy jest to konieczne. Wiem, że za mną stoi 735 obrońców praw
człowieka, a za nami wszystkimi stoi 500 milionów obywateli! W Rosji prezydenta
Miedwiediewa pytałem o zamordowanych działaczy praw człowieka i dziennikarzy takich
jak Anna Politkowska i Siergiej Magnicki. Kiedy Liu Xiaobo otrzymał Nagrodę Nobla,
powtórzyłem mój apel o jego natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie. Jutro będziemy
decydowali, kto otrzyma w tym roku Nagrodę im. Saharowa. Jestem zdecydowany uczynić
z Sieci Saharowa, z sieci zwycięzców Saharowa, a także z forum byłych przewodniczących
Parlamentu Europejskiego skuteczne narzędzie naszej walki o ludzką godność, prawa
człowieka, demokrację na całym świecie. Działacze praw człowieka mogą mieć pewność,
że nam zależy na ich losie. Tak, nam zależy! Parlament Europejski to miejsce, w którym
ludziom zależy!

Po szóste: prawa kobiet. Wiele razy apelowałem o wybieranie kobiet na najwyższe
stanowiska unijne. Miałem tu mocne poparcie z Państwa strony, całej Izby. Wspierałem
też inicjatywy wprowadzania kwot na listach wyborczych. System polityczny, który nie
zapewnia odpowiedniej reprezentacji w organach decyzyjnych 52% swoich obywateli,
traci kontakt ze społeczeństwem. Europa musi być zjednoczona w koalicji dla pracy i
równocześnie życia rodzinnego. Ważne jest, by szczególnie w czasach kryzysu
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gospodarczego macierzyństwo nie przegrywało z niestabilnymi warunkami pracy. Na ten
temat prowadzimy właśnie debatę. Jest ona także związana z przezwyciężeniem dramatu
kryzysu demograficznego w Europie. Jak zapewniałem 15 minut temu, zdecydowanie
popieram akcję, która ma miejsce na sali, aczkolwiek może sala plenarna nie jest najlepszym
miejscem na taką akcję.

Arystoteles mówił, że wszelkie zło bierze się z nadmiaru lub niedostatku, a dobro z
równowagi. Musimy zapewnić równowagę udziału kobiet i mężczyzn w życiu publicznym.
Idźmy śladami Arystotelesa!

Po siódme: zmiany instytucjonalne. Świadom wagi traktatu z Lizbony, byłem w Irlandii,
tak jak wielu z państwa przekonywałem do przyjęcia traktatu. Byłem też w Czechach u
prezydenta Klausa, apelując o ratyfikację. Pracowaliśmy, aby traktat wszedł w życie. Udało
nam się!

Koleżanki i koledzy! Jedną z najbardziej znaczących zmian jest podwojenie siły legislacyjnej
naszego Parlamentu. Dostaliśmy więc nowe uprawnienia, ale także nową odpowiedzialność.
Traktat, wzmacniając rolę Parlamentu, jednocześnie pozwala nadal na podejmowanie
wielu decyzji metodą międzyrządową. Dlatego musimy wciąż promować metodę
wspólnotową, jako skuteczne narzędzie kontroli obywatelskiej. Ale pamiętajmy, że decyzje,
w jakim kierunku pójdzie Unia Europejska, wciąż zależą w dużej mierze od państw
członkowskich, od szefów rządów, prezydentów, kanclerzy. Bardzo ważna jest możliwość
współpracy idącej w kierunku wzmocnienia instytucji europejskich, które w przeszłości
dawały Europie siłę, i jestem przekonany, że tak będzie w przyszłości.

Jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego z pełnym zaangażowaniem budowałem
pozycję naszej Izby wobec innych instytucji europejskich na podstawie traktatu z Lizbony.
Czyniłem tak, ponieważ reprezentujemy obywateli i jesteśmy bezpośrednio przez nich
wybierani. Jesteśmy im winni taką właśnie pełną reprezentację wobec instytucji
europejskich.

Zrobiliśmy istotny krok w celu zwiększenia odpowiedzialności Komisji Europejskiej przed
naszym zgromadzeniem. Wprowadziliśmy też zmiany w sposobie działania samego
Parlamentu Europejskiego. Po raz pierwszy mamy comiesięczną godzinę pytań do
Przewodniczącego Komisji Europejskiej, odbyła się pierwsza debata o stanie Unii, mamy
regularne spotkania Konferencji Przewodniczących Komisji i Kolegium Komisarzy. Ja
również spotykam się z Komisją i z Kolegium Komisarzy.

Zainicjowaliśmy dialog z prezydencją Rady dotyczący planowania legislacyjnego. Spotykam
się regularnie z premierem rządu sprawującego prezydencję. Po raz pierwszy również
Przewodniczący Rady Europejskiej nie tylko występuje na sesji plenarnej, ale też natychmiast
po Radzie Europejskiej spotyka się z Konferencją Przewodniczących. I wreszcie, co jest
bardzo ważne, budujemy bliskie partnerstwo z parlamentami narodowymi. Dziękuję i
dziękujemy parlamentom narodowym za otwartość we współpracy. Teraz wspólnie
ponosimy odpowiedzialność także za prawodawstwo na poziomie europejskim. Jest to
nasza wspólna odpowiedzialność za przyszłość Europy.

Po ósme (jest to już punkt ostatni): budżet - najważniejsze zadanie na przyszłość. Naszym
obowiązkiem jest, aby budżet na rok 2011 przyczyniał się do wzrostu gospodarczego.
Struktura budżetu określa listę politycznych priorytetów. Musimy absolutnie zadbać, by
znalazły się w nim pieniądze obiecane obywatelom! „Cięcia” nie powinny być motywowane
czczym populizmem. Nie mogą one zubażać obywateli w takich dziedzinach jak: edukacja,
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szkolenia, czy badania naukowe, inwestycje infrastrukturalne! Należy zawsze zadawać
pytania o skutki finansowe mniejszych nakładów na poziomie europejskim. Jakie są skutki
finansowe, mniej Europy?

Egon Klepsch, nasz niedawno zmarły kolega, były przewodniczący Parlamentu
Europejskiego mówiąc o pierwszym głosowaniu Parlamentu Europejskiego nad budżetem
ocenił, że Parlament definiuje europejski „interes publiczny”. „To prawdziwy test” –
powiedział. Stoimy właśnie przed takim testem. My. Dzisiaj.

Przechodzę do konkluzji.

Czeka nas wiele pilnych prac legislacyjnych. Pod koniec mojego wystąpienia chcę jeszcze
raz wspomnieć o tych najważniejszych. Naszym celem jest wyjście z obecnego kryzysu i
ochrona naszych obywateli przed kolejnym. Powtarzam: ten kryzys nie powstał w Europie,
ale to tu, w Europie, musi on zostać przezwyciężony. Nie możemy go pokonać przy użyciu
tradycyjnych środków. Właśnie dlatego w Europie tak ważne są szeroko zakrojone debaty,
a także wyobraźnia jej obywateli.

Oprócz jednolitego rynku należy wzmocnić rynek idei i wspólnych podstawowych wartości.
Musimy porozmawiać o roli państwa i przyszłości Europy, o przekazywaniu wiedzy,
alternatywnych systemach ubezpieczeń społecznych, nowych metodach nauczania i o
kulturze.

Jako państwa przedstawiciel miałem zaszczyt wziąć udział w ważnych wydarzeniach:
sześćdziesiątej piątej rocznicy wyzwolenia Auschwitz, sześćdziesiątej rocznicy ogłoszenia
deklaracji Schumana, trzydziestej rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” i dwudziestej
rocznicy ponownego zjednoczenia Niemiec. Można powiedzieć, że przeszedłem drogę
od koszmarów wojny do ideałów solidarności i ponownego zjednoczenia Europy.

Podczas rozmów z partnerami spoza Unii Europejskiej przekonałem się, że europejski
model jest powszechnie szanowany w świecie. Bądźmy więc dumni z naszego opartego
na wspólnocie modelu współpracy, dzięki któremu przez ostatnie sześćdziesiąt lat
mogliśmy cieszyć się pokojem, a dziś także zjednoczoną Europą.

Jeśli chcemy wierzyć w Europę, musimy wierzyć w siebie. Chcąc rozwiać wszelkie
wątpliwości odnośnie do Unii Europejskiej, musimy wrócić do jej korzeni. Wtedy
zrozumiemy, że pokój, stabilizacja, dobrobyt i otwarte społeczeństwo nie są nam dane
raz na zawsze. Groźne i niewyobrażalne zdarzenia mogą się powtórzyć, jeśli nie
powstrzymamy populizmu i nie zadbamy o podstawowe wartości, jakimi dla nas są
wolność i solidarność dla wszystkich.

Wspominając przeszłość, pracujmy nad teraźniejszością i myślmy o przyszłości. Nasi
polityczni poprzednicy wybrali właściwą drogę. Teraz my decydujemy o tym, jak w Europie
i na całym świecie będzie wyglądał XXI wiek. Warto walczyć w tej wojnie. Mając u boku
współpracowników takich jak państwo, nie boję się walczyć dalej.

Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

PRZEWODNICZY: GIANNI PITELLA
Wiceprzewodniczący

6. Głosowanie (kontynuacja)
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6.1. Projekt budżetu korygującego nr 03/2010: sekcja 3 – Komisja – BAM (środki
towarzyszące dotyczące bananów) (A7-0281/2010, László Surján) (głosowanie)

6.2. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011
(głosowanie)

- Przed głosowaniem:

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    sprawozdawczyni. – Panie przewodniczący! Na forum
Komisji Budżetu głosowaliśmy nad przyjęciem ponad 1600 poprawek do projektu budżetu
na 2011 rok W sposób nieunikniony pojawiają się pewne zmiany techniczne, które
wymagają przegłosowania na sesji plenarnej. W zakresie włączenia listu nr 1 w sprawie
poprawek na 2011 rok do procedury czytania w Parlamencie konieczne jest
przeprowadzenie pewnych zmian technicznych, zarówno w nowej sekcji dotyczącej
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, jak i w sekcji dotyczącej Komisji, co jest
rezultatem proponowanego przesunięcia przyznanych środków finansowych między
sekcjami.

W sekcji dotyczącej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych dotyczy to przede
wszystkim zaksięgowania zmiany wynagrodzeń w wysokości 1,85 % na potrzeby nowej
Służby, analogicznie jak w przypadku innych instytucji. Konieczna będzie też odpowiednia
zmiana kwot w sekcji dotyczącej Komisji, spowodowana listem w sprawie poprawek.
Będzie to miało zastosowanie również do kilku poprawek Parlamentu, dotyczących
administracyjnych pozycji budżetowych, które należy ujednolicić z ostatecznymi kwotami
pojawiającymi się w pozycjach budżetowych w sekcji III.

W przypadku agencji w uwagach wynikających z niektórych pozycji budżetowych agencji
zostaną wprowadzone zmiany techniczne, aby dostosować je do ostatecznie przyjętych
kwot. W pozycji 02 01 04 04 uwagi przyjęte w poprawce nr 996 zostaną zasadniczo
dodane do poprawki nr 1010 w sprawie pozycji operacyjnej 02 02 01 (w ramach pakietu
dotyczącego projektów pilotowych i działań przygotowawczych). W pozycji 19 05 01,
zgodnie z decyzją Komisji Budżetu, należy z nagłówka i uwag skreślić zwrot „za wyjątkiem
Stanów Zjednoczonych”. W pozycji 19 09 01 do uwag należy dopisać poprawkę ustną
przyjętą przez Komisję Budżetu. Należy dodać następujący zwrot: „część tych środków
jest przeznaczona na wsparcie między innymi takich inicjatyw, jak Fundacja UE−AŁK, w
sprawie której decyzję podjęto na szczycie szefów państw i rządów UE−AŁK oraz Forum
w Biarritz”.

Aby uniknąć sprzeczności w numeracji niektórych utworzonych pozycji budżetowych i
zachować zgodność z zasadami nazewnictwa, konieczna jest zmiana numeracji niektórych
pozycji budżetowych. Nie będzie to miało wpływu ani na działy wieloletnich ram
finansowych, ani na rozdziały budżetu w zakresie poprawek przyjętych przez Komisję
Budżetu. Dotyczy to poprawek nr 386, 389, 521, 833, 997, 998, 999, 1016, 1018, 1021,
1022, 1023 i 1024.

- Przed głosowaniem nad poprawką nr 700:

María Muñiz De Urquiza (S&D).   – (ES) Panie przewodniczący! Przykro mi, ale przy
takim tempie odczytywania przez pana poprawek śledzenie głosowania jest niemożliwe.
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Przewodniczący.   – Z największą przyjemnością będę czytał wolniej… Spróbujemy
pogodzić potrzebę zapewnienia odpowiedniego tempa i prawa wszystkich posłów do PE
do sprawowania swoich funkcji i głosowania.

− Przed głosowaniem nad blokiem nr 3:

József Szájer (PPE).   – Panie przewodniczący! Proszę Izbę o wybaczenie, ale w liście
głosowań grupy PPE pojawił się błąd w odniesieniu do poprawki nr 967. Prawidłowo
należy głosować na „tak”.

Przewodniczący.   – Odnosi się to do następnego głosowania. Bardzo dobrze. To
wewnętrzna informacja dla grupy.

− Przed głosowaniem nad poprawką nr 987:

Göran Färm (S&D).   – Panie przewodniczący! Podobnie jak mój kolega z grupy PPE
przed chwilą, również chciałbym zwrócić uwagę na pomyłkę na naszych listach głosowań.
Lista głosowań grupy S&D powinna brzmieć: minus, plus, plus. Tylko tyle.

Przewodniczący.   – To również wewnętrzna informacja grupy.

− Po głosowaniu w sprawie budżetu:

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Panie przewodniczący, panie i
panowie! Cieszę się, że właśnie przyjęli państwo poprawki do stanowiska Rady w sprawie
projektu budżetu korygującego nr 3/2010 oraz projektu budżetu na rok budżetowy 2011.

W efekcie właściwie odnotowałem różnice zdań między naszymi dwiema instytucjami i
zgodnie z art. 314 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oczywiście
zgadzam się na zwołanie komitetu pojednawczego przez przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego.

Przewodniczący.   – Tu nie chodzi o gest ze strony Rady, ale o przestrzeganie postanowień
traktatu. Jako Parlament oczywiście w pełni zrealizujemy nasze obowiązki.

6.3. Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu na rok 2011 zmienionego
przez Radę - wszystkie sekcje (A7-0284/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska)
(głosowanie)

6.4. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na rok 2012 (głosowanie)

- Przed głosowaniem:

Joseph Daul (PPE).   – (FR) Panie przewodniczący! Wczoraj wieczorem moja grupa
przeprowadziła dyskusję dotyczącą poprawek, które – jak poinformowały nas służby –
są niedopuszczalne. W rezultacie, jak również z uwagi na przeprowadzone dziś rano
dyskusje z przewodniczącymi delegacji i grup, składam wniosek o odroczenie głosowania
w sprawie kalendarza.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Panie przewodniczący! Nie mieliśmy możliwości omówienia
tego w ramach grupy. Pan poseł Daul poinformował mnie o tym zaledwie kilka minut
temu, w trakcie odbywającej się dziś rano debaty, i omówiłem to z przewodniczącymi
innych grup, a dokładnie z panią poseł Harms i panem posłem Verhofstadtem. Chciałbym
się z tym zwrócić również do mojej grupy, ponieważ nie mieliśmy dotąd możliwości
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omówienia tej kwestii. Uważam, że w przypadku odroczenia byłaby ogromna szansa
osiągnięcia szerokiego konsensusu w sprawie kalendarza na 2012 rok. Dlatego uważam,
że powinniśmy dziś zagłosować za tym odroczeniem.

Przewodniczący.   – Pan poseł Schulz poparł propozycję pana posła Daula. Udzielę teraz
głosu panu posłowi Foksowi, który nie zgadza się z propozycją.

Ashley Fox (ECR).   – Panie przewodniczący! Byłem obecny w Izbie w poniedziałek
wieczorem, kiedy grupa Zielonych zwróciła się o odroczenie. Byli tu również panowie
posłowie Daul i Schulz, i obaj zagłosowali przeciwko takiemu odroczeniu.

(Oklaski)

A więc co się zmieniło? Czy naprawdę mamy do czynienia z jakimś ważnym problemem
prawnym, czy też raczej chodzi o uświadomienie sobie poważnego ryzyka porażki w
sprawie poprawki nr 4, przez co chcą odroczyć głosowanie w celu wywarcia presji na
członkach swoich własnych grup?

(Oklaski)

Nie ma to nic wspólnego z podanym nam wydumanym powodem, zatem wzywam kolegów
do odrzucenia tego wniosku o odroczenie i głosowania za przyjęciem poprawki nr 4.

(Oklaski)

Przewodniczący.   – Przedkładam pod głosowanie wniosek o odroczenie głosowania,
przedłożony przez pana posła Daula.

(Parlament przyjął wniosek o odroczenie głosowania)

6.5. Poprawa w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży,
pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (A7-0032/2010,
Edite Estrela) (głosowanie)

- Przed głosowaniem nad poprawkami nr 50 i 125:

Carl Schlyter (Verts/ALE).   – (SV) W szwedzkiej wersji przedmiotowego sprawozdania
pojawiło się kilka błędów w tłumaczeniu. Między innymi pomieszano pojęcia barnledighet
(urlop rodzicielski) i mammaledighet (urlop macierzyński). Jednakże zwłaszcza w poprawce
nr 125 pojawił się poważny błąd w tłumaczeniu. W szwedzkiej wersji poprawki nr 125
stwierdza się, że urlop ojcowski powinien być pełnopłatny. Jest to sprzeczne z innymi
wersjami językowymi. Oznacza to, że w wersji szwedzkiej nie ma różnicy między poprawką
nr 50 a poprawką nr 125. Byłoby dobrze, gdyby to skorygowano.

6.6. Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych
(A7-0136/2010, Barbara Weiler) (głosowanie)

6.7. Znaczenie minimalnych dochodów w zwalczaniu ubóstwa i promowaniu
społeczeństwa opartego na integracji (A7-0233/2010, Ilda Figueiredo) (głosowanie)

6.8. Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny: zalecenia w sprawie środków i
inicjatyw, jakie należy podjąć (A7-0267/2010, Pervenche Berès) (głosowanie)
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6.9. Poprawa systemu zarządzania gospodarczego i ram stabilności Unii, zwłaszcza
w strefie euro (A7-0282/2010, Diogo Feio) (głosowanie)

- Przed głosowaniem:

Olle Schmidt (ALDE).   – Panie przewodniczący! Mam ważną poprawkę ustną: „mając
na uwadze że, na ile to możliwe, wszystkie 27 państw członkowskich powinno
maksymalnie stosować się do wszelkich propozycji zarządzania gospodarczego, przy
czym dla państw członkowskich spoza strefy euro będzie się to odbywało na zasadzie
dobrowolności”.

Została ona zaakceptowana przez grupę PPE, przez grupę S&D, a nawet przez pana
komisarza. Mam nadzieję, że wszyscy państwo przyjmą tę poprawkę ustną. To istotne dla
mnie, dla grupy ALDE, a szczególnie istotne dla mojego kraju, Szwecji, jeżeli kiedykolwiek
przystąpimy do strefy euro.

(Poprawka ustna została przyjęta)

Przewodniczący.   – Zakończyliśmy głosowanie.

Ponieważ głosowanie trwało tak długo, co jest efektem państwa doskonałej pracy,
chciałbym prosić osoby, które zwróciły się z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia
wyjaśnienia dotyczącego sposobu głosowania, o zmianę z wersji ustnej na pisemną lub
odroczenie swojej kolejki do jutra, ponieważ przedłożono 62 wnioski i nie jesteśmy w
stanie ich wszystkich zrealizować.

Michał Tomasz Kamiński (ECR).   – Panie przewodniczący! Chciałbym panu
pogratulować pańskiej doskonałej pracy w dniu dzisiejszym. Naprawdę doceniam sposób,
w jaki przewodniczył pan dziś obradom i mam nadzieję, że podzieli się pan swoimi
doskonałymi umiejętnościami z innymi wiceprzewodniczącymi Parlamentu.

Nicole Sinclaire (NI).   – Panie przewodniczący! Wzięłam dziś udział w głosowaniu, a
moi wyborcy mogą zobaczyć, jak dzisiaj głosowałam, zatem powinni mieć również
możliwość uzyskania dzisiaj ode mnie wyjaśnienia dotyczącego sposobu głosowania.

Przewodniczący.   – Zwróciłem się do państwa z wnioskiem o zmianę wyjaśnień ustnych
na wyjaśnienia pisemne. To nadal da państwa wyborcom możliwość zapoznania się z
przesłankami, jakie skłoniły państwa i innych posłów do głosowania w ten czy inny sposób
w różnych sprawach. W żaden sposób nie chcemy pozbawiać państwa należnych praw.
Zwracam się jedynie o przyłączenie się do innych posłów do PE, którzy rezygnują ze
swojego prawa do przedstawienia ustnego wyjaśnienia na rzecz przedłożenia wyjaśnienia
pisemnego. To wszystko.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Panie przewodniczący! Postąpię zgodnie z pańskim
wnioskiem. Wraz z panem posłem Mastellą przedstawimy nasze wyjaśnienia na piśmie.
Ponadto przyłączę się do koleżanek i kolegów z ponownymi gratulacjami dla pana, panie
przewodniczący.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Panie przewodniczący! Jeżeli pan się zgodzi i aby wszyscy
byli zadowoleni, proponuję do jutra odroczyć ustne wyjaśnienia.

Przewodniczący.   – Tak, z pewnością zgadzam się. Jeżeli zgadza się również pani poseł
Sinclaire, liczę na dobrą wolę posłów do PE, wzywając ich do przedstawienia jutro ustnych
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wyjaśnień dotyczących sposobu głosowania lub pisemnych wyjaśnień w dniu dzisiejszym,
a teraz umożliwimy pani poseł Sinclaire przedstawienie jej wyjaśnienia.

7. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

Nicole Sinclaire (NI).   – Panie przewodniczący! Mam następujące uwagi dla moich
koleżanek i kolegów.

Dzisiaj po raz pierwszy po wejściu w życie traktatu lizbońskiego głosowaliśmy nad
przyjęciem budżetu. Wszyscy państwo sobie gratulowali i uważają, że wykonali kawał
dobrej pracy, ale w rzeczywistości, kiedy wszystkie kraje w całej Unii Europejskiej muszą
ograniczać usługi publiczne i zmniejszać swoje budżety publiczne, państwo zagłosowali
za zwiększeniem swojego budżetu.

Zwiększyli państwo swój budżet na rozrywkę o 2 miliony euro, o 85 %. Czy tak wygląda
prawdziwy sygnał, który chcą państwo wysłać społeczeństwu europejskiemu? Przyjęli
państwo również przepisy dotyczące zasiłków macierzyńskich, które będą miały poważny
wpływ na moich wyborców w Wielkiej Brytanii. To spowoduje likwidację miejsc pracy i
wpłynie na usługi publiczne. Mam nadzieję, że są państwo dzisiaj z siebie dumni. Europa
nie powinna działać w taki sposób.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Panie przewodniczący! Ze względu na uczciwość chciałabym
w tym momencie przedstawić wyjaśnienie dotyczące sposobu głosowania korzystne dla
wyniku głosowania nad sprawozdaniem pani poseł Estreli.

Przewodniczący.   – Nie chciałbym jednak tego przedłużać. Udzieliliśmy głosu dwóm
posłankom do PE. W odniesieniu do pozostałych wyjaśnień – mamy ich 61, zatem
pozostało jeszcze 59 – proszę podjąć decyzję o przedstawieniu ich na piśmie lub poczekać
z ich przedstawieniem do zakończenia jutrzejszych głosowań.

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Sprawozdanie: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie. – (PT) Głosowałem za przyjęciem zmiany
porozumienia ramowego, regulującego stosunki między Parlamentem a Komisją w świetle
traktatu z Lizbony, ponieważ moim zdaniem ta zmiana sprawia, że te stosunki między
Parlamentem a Komisją zyskują na przejrzystości i dynamice. Przed wejściem w życie
traktatu z Lizbony i zgodnie z podstawą prawną zawartą w art. 295 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej traktaty nie zawierały bezpośredniej zachęty dla instytucji
UE do zawierania porozumień międzyinstytucjonalnych. Dlatego uważam, że
przedmiotowa zmiana porozumienia ramowego odzwierciedla równowagę instytucjonalną
stworzoną dzięki traktatowi z Lizbony i stanowi konsolidację osiągnięć uzyskanych za
pomocą tego nowego traktatu. Dlatego przedmiotowy tekst jest kompromisem między
dwiema stronami, zapewniającym spójne i rozważne wdrażanie traktatu z Lizbony.

Mara Bizzotto (EFD),    na piśmie. – (IT) We wszystkich systemach demokratycznych
jedną z podstawowych zasad jest parlamentarna kontrola działań władzy wykonawczej,
a podobnie ważna jest intensywna wzajemna wymiana informacji między rządem a
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przedstawicielami obywateli. Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem
a Komisją służy realizacji – w takim stopniu, jak to możliwe w przypadku tak złożonego
i stale zmieniającego się systemu, jakim jest Unia Europejska – pewnych żądań słusznie
wysuwanych przez Parlament wobec Komisji Europejskiej. Dlatego dobrym rozwiązaniem
jest ułatwienie Parlamentowi sprawowania kontroli nad Komisją, ponieważ jest ona
organem technicznym, który nie może być politycznym centrum dowodzenia całego
kontynentu i powinna odpowiadać za merytoryczną zawartość, przesłanki i metody
prowadzonych przez siebie działań. Niewątpliwie korzystne jest również dążenie do
umożliwienia większego zaangażowania Komisji w prace Parlamentu, zwłaszcza w
posiedzenia plenarne, aby dać jej szansę reagowania na wnioski przedkładane przez
przedstawicieli obywateli Unii Europejskiej i terminowego przedstawiania stanowiska
Komisji w bieżących kwestiach politycznych, gospodarczych, społecznych i
międzynarodowych. Pewne jest to, że jeżeli UE chce dążyć do struktury demokratycznej,
odmiennej od istniejącej obecnie, to stosunki między Komisją a Parlamentem będą musiały
ulec poprawie i nasileniu. Głosowałam za przyjęciem sprawozdania sporządzonego przez
pana posła Rangela.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie. – (LT) Przedmiotowa propozycja stanowi pierwsze
konstruktywne porozumienie ramowe. Zwiększone uprawnienia Parlamentu Europejskiego,
wynikające z traktatu lizbońskiego, są niezwykle istotne dla dalszej współpracy z Komisją
Europejską i dla przyszłych stosunków w zakresie wdrażania następnych porozumień.
Dlatego w przedmiotowym dokumencie zawarto kolejne wytyczne współpracy między
tymi dwiema instytucjami. Parlament Europejski i Komisja będą mogły prowadzić
pogłębiony dialog w sprawie programu prac Komisji i porozumień międzynarodowych.
Parlament będzie miał prawo uzyskać dokumenty zastrzeżone. Będzie też informowany
o postępie negocjacji międzynarodowych, a ponadto będzie mógł również w roli eksperta
przedkładać Komisji propozycje dotyczące tych zagadnień. Porozumienie ramowe obejmuje
również kompleksową kontrolę ze strony Parlamentu, wzmocnione przepisy dotyczące
wyboru przewodniczącego Komisji i jej całej jako organu, jej składu, ewentualnych zmian
i przetasowań. Celem Parlamentu jest lepsza i przejrzystsza współpraca z innymi
instytucjami. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że ściślejsza współpraca między tymi dwiema
instytucjami pomoże państwom członkowskim w jak najszybszej i najskuteczniejszej
transpozycji prawodawstwa Unii Europejskiej do ustawodawstwa krajowego.

Lara Comi (PPE),    na piśmie. – (IT) Konstytucyjna struktura Unii Europejskiej coraz bardziej
przypomina strukturę państwa narodowego. Oprócz wynikających z tego rozważań
dotyczących przyszłości Unii, musimy wyrazić aprobatę dla takiego podobieństwa. W
rzeczywistości stosunki między Komisją a Parlamentem kształtują się – moim zdaniem
całkowicie słusznie – na podstawie tego modelu, w sposób już sprawdzony i uformowany
przez dziesięciolecia (jeżeli nie stulecia) w każdym państwie członkowskim. Należy w
szczególności docenić odgrywanie przez Parlament roli dociekliwego nadzorcy, ponieważ
umożliwia to zmniejszenie tak zwanego deficytu demokratycznego i zwiększa przejrzystość
stosunków między obywatelami a Komisją.

Mário David (PPE),    na piśmie. – (PT) Cieszę się z zakończenia sukcesem negocjacji i
kompromisów osiągniętych w ramach tego nowego porozumienia ramowego, piątego
porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem a Komisją. To nowe
porozumienie niewątpliwie stanowi ważny krok naprzód w stosunkach z Komisją. Chociaż
w uzgodnionym kompromisie nie uwzględniono wszystkich celów Parlamentu, to mamy
porozumienie zapewniające spójne i rozważne wdrażanie traktatu z Lizbony. Chciałbym
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zwrócić uwagę na znaczenie negocjacji w sprawie międzyinstytucjonalnego charakteru
stosunków międzynarodowych, co daje Parlamentowi szansę uzyskania na czas pełnej
informacji, aby mógł wpływać na porozumienia międzynarodowe na etapie negocjacji.
Wreszcie, w odniesieniu do obowiązku dostarczania informacji, chciałbym podkreślić, że
wczesna współpraca z Parlamentem w zakresie wniosków o podjęcie inicjatywy legislacyjnej
opartej na wnioskach obywateli będzie miała kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia
powiązań między Parlamentem a społeczeństwem. Dlatego głosuję za przyjęciem
większości propozycji zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu.

Robert Dušek (S&D),    na piśmie. – (CS) Celem projektu sprawozdania dotyczącego
zmiany porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim
a Komisją Europejską jest osiągnięcie równowagi instytucjonalnej między Parlamentem
a Komisją, którą starano się uzyskać w traktacie z Lizbony. Chociaż w porozumieniach
międzyinstytucjonalnych nie zmienia się sposobu realizacji prawa pierwotnego, to w tym
przypadku służy ono wyjaśnieniu stosunków między instytucjami UE. Zdaniem
sprawozdawcy ostateczna wersja propozycji stanowi wyważony kompromis między
poglądami i stanowiskami obu instytucji, a najtrudniejsza część negocjacji dotyczyła
stosunków międzynarodowych UE. Parlament powinien dysponować wszystkimi
informacjami, co ułatwi wyrażanie zgody, tak by nie skończyło się to ponownie brakiem
umów międzynarodowych. Proces ich negocjowania już się zakończył.

Na mocy traktatu z Lizbony Parlament uzyskał nowe uprawnienia służące lepszemu i
ściślejszemu monitorowaniu transpozycji prawodawstwa UE do przepisów krajowych
oraz ich stosowania, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Wspólne prawodawstwo
europejskie ma niewielką wartość, jeżeli niektóre państwa członkowskie nie wdrażają go
na szczeblu krajowym. Zgadzam się z brzmieniem sprawozdania i zagłosuję za jego
przyjęciem.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie. – (PT) Porozumienia międzyinstytucjonalne w Unii
Europejskiej mają kluczowe znaczenie dla skutecznego monitorowania, kontroli i
równowagi sił. Dlatego, po przeprowadzeniu niezbędnych dostosowań na mocy traktatu
lizbońskiego, cieszę się ze zwiększonych uprawnień Parlamentu w jego stosunkach z
Komisją. Jak stwierdza się w sprawozdaniu, oznacza to większą i skuteczniejszą kontrolę
nad wnioskami Komisji, wraz z większą przejrzystością procesu legislacyjnego.

Z tego względu był to jeszcze jeden krok ku skutecznemu sprawowaniu władzy
demokratycznej, który przyczyni się do zbliżenia Europy do jej obywateli. Ponadto nie
można zapomnieć o dużych umiejętnościach negocjacyjnych, jakich wymagała
przedmiotowa propozycja, zwłaszcza ze strony sprawozdawcy, pana posła Rangela.
Chciałbym mu w związku z tym pogratulować.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie. – (PT) Cieszę się z przyjęcia przedmiotowego
sprawozdania i doskonałej pracy wykonanej przez sprawozdawcę, pana posła Rangela.
Przedmiotowe sprawozdanie stanowi odzwierciedlenie równowagi instytucjonalnej
ustanowionej w traktacie z Lizbony i nadaje jej kształt, czego efektem jest wyraźna i istotna
poprawa stosunków z Komisją. Zmieniony projekt porozumienia ramowego w sprawie
stosunków między Parlamentem a Komisją to już piąte porozumienie tego typu, które
zostanie zawarte między tymi dwiema instytucjami. W zakresie procesu legislacyjnego i
jego planowania należy zwrócić uwagę na zmiany odnoszące się do koncepcji „lepszego
stanowienia prawa” i ogłoszenie zmiany porozumienia międzyinstytucjonalnego w tej
sprawie, wraz z nowymi przepisami dotyczącymi przeprowadzanej przez Komisję oceny
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wpływu. W odniesieniu do międzyinstytucjonalnego wymiaru stosunków
międzynarodowych UE celem Parlamentu jest uzyskanie prawa do informacji, aby mógł
on z pełną świadomością faktów wyrażać swoją zgodę, a także zapobieżenie sprzeciwom
wobec już wynegocjowanych porozumień międzynarodowych. Chciałbym też zwrócić
uwagę na przyznanie posłom do PE statusu obserwatora na konferencjach
międzynarodowych, którzy od teraz będą mogli uczestniczyć we wszystkich odpowiednich
spotkaniach. Ta rola ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia demokratycznych uprawnień
Parlamentu, zwłaszcza w trakcie negocjacji na ważnych konferencjach międzynarodowych,
na przykład konferencjach klimatycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    na piśmie. – (FR) W ubiegłą środę głosowaliśmy nad
przyjęciem zmienionego ramowego porozumienia w sprawie stosunków między
Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską; zmianą, która w ramach tego
porozumienia określa nowe uprawnienia Parlamentu wynikające z traktatu lizbońskiego.

Te nowe uprawnienia Parlamentu Europejskiego mają kluczowe znaczenie i stanowią
radykalny zwrot w europejskiej procedurze instytucjonalnej. Zwiększona kontrola
Parlamentu nad Komisją, prawo Parlamentu do zatwierdzania umów międzynarodowych,
udział Parlamentu w programie prac Komisji czy w wyborze przewodniczącego Komisji
Europejskiej − to tylko kilka ze zmian mających kluczowe znaczenie dla tworzenia bardziej
demokratycznej Europy.

W moim odczuciu zasadnicze znaczenie mają również dodatkowe gwarancje, jakie
uzyskujemy w zakresie obowiązku informowania Parlamentu: uzyskamy lepszy dostęp
do zastrzeżonych dokumentów związanych z porozumieniami i negocjacjami
międzynarodowymi. Parlament Europejski musi i powinien być zaangażowany w te
„procedury międzynarodowe” zarówno na wcześniejszym, jak i na późniejszym etapie.
Dlatego w przedmiotowym porozumieniu tworzy się nową równowagę na rzecz bardziej
demokratycznej Europy i dobrze, że to wszystko ustalono w oficjalnym porozumieniu.

Sylvie Guillaume (S&D),    na piśmie. – (FR) Przyjęte znaczną większością głosów
porozumienie ramowe świadczy o niewątpliwym postępie w stosunkach między
Parlamentem Europejskim a Komisją.

Naprawdę nadszedł czas, aby zacząć respektować równowagę instytucjonalną ustanowioną
w traktacie lizbońskim. Spośród najistotniejszych elementów tej zmiany ze szczególnym
zadowoleniem powinniśmy przyjąć jednakowe traktowanie Parlamentu i Rady, szczególnie
w zakresie wymiany informacji i dostępu do spotkań. W tym kontekście mogę jedynie
cieszyć się z przyjętych postanowień dotyczących negocjowania porozumień
międzynarodowych. Czy Parlament Europejski może z pełną świadomością faktów udzielać
swojej zgody, jeżeli nie był informowany w trakcie całej procedury negocjacyjnej?

Posłowie do PE naprawdę są mocno zdeterminowani, aby w pełni zrealizować swoje
zwiększone uprawnienia, które przypadły im po wejściu w życie traktatu lizbońskiego:
świadczyć o tym mogło odrzucenie w lutym porozumienia SWIFT. Jedno jest pewne:
będziemy musieli zachować czujność, aby utrzymać ten nowy proces instytucjonalny.

Peter Jahr (PPE),    na piśmie. – (DE) Na mocy traktatu lizbońskiego Parlament Europejski
uzyskał znaczne nowe uprawnienia współdecydowania. Jednym z efektów powinno być
również pogłębienie demokracji w Unii Europejskiej i zwiększenie zaangażowania
europejskich obywateli.
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Te uprawnienia i nową równowagę sił między Komisją a Parlamentem uwzględnia się za
pomocą nowego porozumienia ramowego, w którym kodyfikuje się i wdraża te przepisy.
Należy przyjąć to z dużym zadowoleniem, ponieważ teraz Parlament będzie w stanie o
wiele lepiej sprawować swoją funkcję przedstawiciela obywateli UE. Naszym zadaniem
jest obecnie odpowiedzialne wykorzystanie tych nowych uprawnień.

David Martin (S&D),    na piśmie. – Mamy do czynienia z ogromnym osiągnięciem
Parlamentu i korzystnymi ramami stosunków między Parlamentem a Komisją. Ze
szczególnym zadowoleniem przyjmuję uznanie „równych praw” Rady i Parlamentu oraz
wiążących się z tym skutków w zakresie dostępu Parlamentu do dokumentów
zastrzeżonych, jego prawa do informacji o spotkaniach Komisji z ekspertami krajowymi
i jego udział w konferencjach międzynarodowych. Cieszę się też, że Parlament będzie
odgrywał znaczącą rolę w tworzeniu programu legislacyjnego oraz często będzie miał
okazję prowadzenia debat i zadawania Komisji pytań dotyczących tych zagadnień na
sesjach plenarnych i na posiedzeniach komisji.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie. – (PT) Po przyjęciu traktatu lizbońskiego stosunki między
Parlamentem a Komisją uległy istotnej zmianie, z uwagi na zwiększone uprawnienia
Parlamentu w wielu dziedzinach, szczególnie odnoszących się do zwykłej procedury
legislacyjnej i kwestii budżetowych, a także z uwagi na ważniejszą rolę w zakresie polityki
zagranicznej UE. Te zmiany oznaczają, że obecnie społeczeństwo europejskie zaczyna
odgrywać inną rolę w odniesieniu do podejmowania decyzji na szczeblu UE. Dlatego pilnie
należy dokonać przeglądu porozumienia ramowego regulującego stosunki między
Parlamentem a Komisją.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie. – (LV) W pełni zgadzam się ze sprawozdaniem
pana posła Rangela. Dotychczas Komisja Europejska wielokrotnie nie brała pod uwagę
rezolucji Parlamentu Europejskiego. Moim zdaniem to niedopuszczalne. Na przykład
dotąd nie wdrożono rezolucji Parlamentu Europejskiego z 11 marca 2004 r., w której
Parlament Europejski zaleca Republice Łotwy przyznanie osobom niebędącym jej
obywatelami prawa głosu w wyborach lokalnych oraz uproszczenie procesu naturalizacji
osób starszych. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego właściwi komisarze europejscy jeszcze
nie rozmawiali na ten temat z rządem łotewskim. Dlaczego ignoruje się tę rezolucję
Parlamentu Europejskiego? Być może dzięki podpisaniu nowego porozumienia w sprawie
stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją możliwe będzie odpowiednie
osądzenie takiej bezczynności Komisji przez Parlament Europejski, a osoby niewłaściwie
wykonujące swoje obowiązki zostaną przy najbliższej okazji pozbawione członkostwa
w Komisji.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie. – (PT) Bardzo cieszę się z przygotowania
sprawozdania w sprawie zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego stosunków
między Parlamentem a Komisją. Cieszę się też z przyjęcia go na sesji plenarnej, do czego
się przyczyniłam, ponieważ stanowi ono istotne ramy dalszej demokratyzacji Unii
Europejskiej za pomocą takiego podziału władzy między Komisję a Parlament, który lepiej
oddaje ich właściwe zdolności.

To porozumienie ramowe jest szczególnie istotne, ponieważ to pierwsze porozumienie
po wejściu w życie traktatu z Lizbony, nadającego zwiększone uprawnienia Parlamentowi,
szczególnie w sferze stanowienia prawa.
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Uważam, że dzięki nowemu porozumieniu ramowemu Parlament będzie aktywniejszym
partnerem w tworzeniu projektu europejskiego, ponieważ w pełniejszy, skuteczniejszy i
odpowiedzialniejszy sposób może realizować swoje uprawnienia.

Marc Tarabella (S&D),    na piśmie. – (FR) Pomimo ważnych środków, jakie w rezolucji
sporządzonej przez panią poseł Figueiredo zaproponowano w zakresie roli dochodów
minimalnych w zwalczaniu ubóstwa i promowaniu społeczeństwa opartego na integracji
w Europie, żałuję, że większość w Parlamencie Europejskim nie zajęła ambitniejszego
stanowiska. Jako socjalista uważam, że dyrektywa ramowa jest niezbędna do skutecznego
zwalczania ubóstwa, dotykającego 17% społeczeństwa europejskiego.

Taka dyrektywa ramowa, której projekt przygotował mój kolega, pan poseł Frédéric
Daerden, zawierałaby zasadę odpowiedniego minimalnego dochodu w Europie, określonego
na podstawie kryteriów wspólnych dla wszystkich państw członkowskich oraz zgodnego
z krajową praktyką negocjacji zbiorowych i z prawem krajowym. Mamy obowiązek okazać
większą ambicję na rzecz bardziej socjalnej Europy.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie. – (IT) Przed pojawieniem się traktatu z Lizbony i nowej
podstawy prawnej dla art. 295 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w traktatach
nie istniały żadne postanowienia bezpośrednio zachęcające instytucje Unii Europejskiej
do zawierania porozumień międzyinstytucjonalnych. Te porozumienia nie mogą zmieniać
postanowień prawa pierwotnego, ale często służą jako ich wyjaśnienie.

Jestem przekonany, że w przedmiotowym projekcie dokładnie odzwierciedlono równowagę
instytucjonalną przyjętą w traktacie z Lizbony. Zgadzam się z nim, ponieważ niniejsze
porozumienie zapewnia wyraźną i istotną poprawę stosunków z Komisją. Analogicznie
jak ma to miejsce w przypadku wszystkich porozumień, ostateczny tekst jest kompromisem
między obiema stronami, niemniej jednak ten ostateczny kompromis zapewnia wyważoną
ocenę oraz rozsądne i spójne stosowanie traktatu z Lizbony.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie. – W sprawozdaniu pana posła Rangela
zwraca się uwagę na najważniejsze osiągnięcia Parlamentu Europejskiego w zakresie
zmienionego porozumienia ramowego, odnoszące się do następujących kwestii:

W zakresie „procedury legislacyjnej i planowania: wzajemnej współpracy” obejmuje
zwiększenie zaangażowania Parlamentu, przegląd wszystkich niezakończonych propozycji
na początku nowej kadencji Komisji, wraz z odpowiednim uwzględnieniem opinii
Parlamentu, i zobowiązanie Komisji do przedkładania sprawozdań dotyczących
konkretnych kroków podejmowanych w związku z każdym wnioskiem o podjęcie
inicjatywy legislacyjnej zgodnie z art. 225 TFUE;

W zakresie „kontroli parlamentarnej” obejmuje nowe zasady udziału komisarzy w
kampaniach wyborczych, zobowiązanie Komisji do zasięgania opinii Parlamentu w
przypadku planowanej zmiany kodeksu postępowania oraz przedstawianie kandydatur
na stanowisko dyrektorów wykonawczych do wysłuchania na forum właściwej komisji
parlamentarnej.

Określa się w nim również obowiązek dostarczenia informacji i wymóg obecności Komisji
w Parlamencie.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    na piśmie. – (PL) Wejście w życie traktatu lizbońskiego
nadało nowe uprawnienia zarówno Komisji Europejskiej, jak i Parlamentowi Europejskiemu.
Projekt zmienionego tekstu porozumienia ramowego jest wyrazem skutecznej
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implementacji zmian wynikających z Traktatu na gruncie relacji pomiędzy tymi
instytucjami. Wprowadza się w nim korzystne zmiany w ramach procedury ustawodawczej,
kontroli parlamentarnej czy obowiązku w zakresie udzielania informacji. Jest on istotnym
postępem w stosunkach z Komisją i dużym krokiem w kierunku zacieśnienia naszej
współpracy. Wymiana informacji i konstruktywny dialog pozwala nam osiągać
skuteczniejsze i bardziej przejrzyste rezultaty, co jest kwestią kluczową z punktu widzenia
obywateli UE, których interesy reprezentujemy. Dlatego też wspomniane w porozumieniu
nadanie priorytetu udziałowi członków KE w sesjach plenarnych i innych posiedzeniach
związanych z działalnością PE uważam za bardzo ważne. W szczególności cieszy mnie,
że KE zobowiązuje się do ścisłej współpracy z PE w sprawie wniosków inicjatyw
ustawodawczych od obywateli na wczesnym etapie.

Dzięki temu w PE możemy pozostać bliżej naszych obywateli, co podnosi jakość naszej
demokracji. Niemniej jednak, aby skutecznie działać w interesie obywateli UE, Komisja
powinna przyznać posłom status obserwatora na wszystkich konferencjach
międzynarodowych, w miarę możliwości w jeszcze większym stopniu ułatwić nam
obecność na innych istotnych posiedzeniach, jak również informować PE o przyjmowanych
przez Komisję stanowiskach negocjacyjnych podczas takich spotkań i konferencji.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL),    na piśmie. – Głosowałam za przyjęciem sprawozdania
A7-279/2010, sporządzonego przez pana posła Rangela. Jednakże zdecydowanie nie
zgadzam się z poczynionym przez sprawozdawcę założeniem, iż „traktat lizboński znacząco
umacnia demokrację w UE, nadając obywatelom Unii – głównie za pośrednictwem
Parlamentu – większe uprawnienia w zakresie kontroli Komisji”.

Viktor Uspaskich (ALDE),    na piśmie. – (LT) Przedmiotowe nowe porozumienie ramowe
w sprawie stosunków może służyć konsolidacji osiągnięć traktatu z Lizbony, co byłoby
znacznym przełomem. Szczególnie istotne są zmiany usprawniające procedury prawne i
wzmacniające kontrolę parlamentarną. Zgadzam się ze wszystkimi zmianami służącymi
usprawnieniu wymiany informacji i wspieraniu skutecznych stosunków między
Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską. Należy zapewnić, aby to partnerstwo
instytucjonalne było możliwie jak najmniej zbiurokratyzowane. Nowe porozumienie
ramowe w sprawie stosunków służy uregulowaniu „specjalnego partnerstwa” między
Parlamentem a Komisją Europejską. Nie możemy jednak zapomnieć, że spośród wszystkich
partnerstw najważniejszym jest to między Unią Europejską a jej obywatelami. Unia
Europejska musi podjąć większe wysiłki na rzecz znalezienia wspólnego języka ze swoimi
obywatelami i pokazania swojego znaczenia dla ich życia na co dzień.

Sprawozdawca słusznie zauważył, że przedmiotowe porozumienie oznacza „nową
równowagę międzyinstytucjonalną”, czyli zdrowy kompromis. Istnieją jednak pewne
zagadnienia, które w Unii Europejskiej nie podlegają negocjacjom – podstawowe prawa
człowieka i wolności. Większe uprawnienia oznaczają większą odpowiedzialność. Czym
innym jest mówienie o wspólnych wartościach, a czymś zupełnie innym – ich wdrażanie
i obrona. Dopóki nie zostanie to w pełni zrealizowane, dopóty różne gałęzie struktury
instytucjonalnej Unii Europejskiej nie będą mogły w pełni wykorzystać swojego potencjału.
Jeżeli Unia Europejska ma być spoiwem, to musi być wiarygodna.

Sprawozdanie: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

Mário David (PPE),    na piśmie. – (PT) Obecnie, po przyjęciu znowelizowanego
porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem a Komisją, naturalnym
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krokiem jest dostosowanie następnie Regulaminu Parlamentu do przedmiotowego
porozumienia. Dlatego głosuję za przyjęciem omawianego sprawozdania.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie. – (PT) Zgadzam się ze zmianami Regulaminu
Parlamentu, służącymi dostosowaniu go do znowelizowanego porozumienia ramowego
w sprawie stosunków między Parlamentem a Komisją. Uwzględniając otwartość Komisji
w zakresie informowania posłów do PE wszyscy zgadzają się, że posłowie do PE są
zobowiązani przestrzegać Regulaminu Parlamentu w zakresie korzystania z informacji
zastrzeżonych. Otwartość Komisji w zakresie szerszego informowania posłów do PE
wymaga, aby przewodniczący i sprawozdawcy właściwej komisji i wszystkich powiązanych
komisji wspólnie podjęli odpowiednie działania na rzecz zapewnienia Parlamentowi
błyskawicznej, regularnej i pełnej informacji, w trybie zastrzeżonym, o ile to konieczne,
na wszystkich etapach negocjowania i zawierania porozumień międzynarodowych, w
tym projektów i ostatecznie przyjętych tekstów instrukcji negocjacyjnych.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie. – (PT) Po przyjęciu traktatu lizbońskiego stosunki między
Parlamentem a Komisją uległy istotnej zmianie, z uwagi na zwiększone uprawnienia
Parlamentu w wielu dziedzinach, szczególnie odnoszących się do zwykłej procedury
legislacyjnej i kwestii budżetowych, a także z uwagi na ważniejszą rolę w zakresie polityki
zagranicznej UE. Te zmiany oznaczają, że obecnie społeczeństwo europejskie zaczyna
odgrywać inną rolę w zakresie podejmowania decyzji na szczeblu UE. Dlatego pilnie należy
dostosować Regulamin do zmienionego porozumienia ramowego w sprawie stosunków
między Parlamentem a Komisją.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie. – (PT) Dostosowanie Regulaminu
Parlamentu do zmienionego porozumienia ramowego w sprawie stosunków między
Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską jest naturalnym następstwem nowelizacji
przedmiotowego porozumienia ramowego, umożliwiającym natychmiastowe przyjęcie
porozumienia i jego stosowania zgodnie z wymogami, co uda się dzięki temu osiągnąć.
Kontekst i porozumienie związane z tymi dwoma sprawozdaniami stanowią gwarancję
mojego poparcia dla przedmiotowego porozumienia.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie. – W sprawozdaniu pana posła Rangela
zwraca się uwagę na najważniejsze osiągnięcia Parlamentu Europejskiego w zakresie
zmienionego porozumienia ramowego, odnoszące się do następujących kwestii:

W zakresie „procedury legislacyjnej i planowania: wzajemnej współpracy” obejmuje
zwiększenie zaangażowania Parlamentu, przegląd wszystkich niezakończonych propozycji
na początku nowej kadencji Komisji, wraz z odpowiednim uwzględnieniem opinii
Parlamentu, i zobowiązanie Komisji do przedkładania sprawozdań dotyczących
konkretnych kroków podejmowanych w związku z każdym wnioskiem o podjęcie
inicjatywy legislacyjnej zgodnie z art. 225 TFUE;

W zakresie „kontroli parlamentarnej” obejmuje nowe zasady udziału komisarzy w
kampaniach wyborczych, zobowiązanie Komisji do zasięgania opinii Parlamentu w
przypadku planowanej zmiany kodeksu postępowania oraz przedstawianie kandydatur
na stanowisko dyrektorów wykonawczych do wysłuchania na forum właściwej komisji
parlamentarnej.

Określa się w nim również obowiązek dostarczania informacji i wymóg obecności Komisji
w Parlamencie.
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Eva-Britt Svensson (GUE/NGL),    na piśmie. – Głosowałam za przyjęciem sprawozdania
A7-278/2010, sporządzonego przez pana posła Rangela. Jednakże zdecydowanie nie
zgadzam się z poczynionym przez sprawozdawcę założeniem, iż „traktat lizboński znacząco
umacnia demokrację w UE, nadając obywatelom Unii – głównie za pośrednictwem
Parlamentu – większe uprawnienia w zakresie kontroli Komisji”.

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

Bairbre de Brún i Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL),    na piśmie. – Głosowaliśmy za
przyjęciem sprawozdań A7-278/2010 i A7-279/2010, sporządzonych przez pana posła
Rangela. Jednakże zdecydowanie nie zgadzamy się z poczynionym przez sprawozdawcę
założeniem, iż „traktat lizboński znacząco umacnia demokrację w UE, nadając obywatelom
Unii – głównie za pośrednictwem Parlamentu – większe uprawnienia w zakresie kontroli
Komisji”.

Joe Higgins (GUE/NGL),    na piśmie. – Wstrzymałem się od głosowania w sprawie przyjęcia
sprawozdań A7-278/2010 i A7-279/2010 sporządzonych przez pana posła Rangela.
Chociaż popieram wiele środków, o których mowa w sprawozdaniach, na przykład
zwiększoną rolę Parlamentu w procesie tworzenia kodeksu postępowania komisarzy i w
negocjacjach międzynarodowych, to zdecydowanie nie zgadzam się z poczynionym przez
sprawozdawcę założeniem, iż „traktat lizboński znacząco umacnia demokrację w UE,
nadając obywatelom Unii – głównie za pośrednictwem Parlamentu – większe uprawnienia
w zakresie kontroli Komisji”.

Marisa Matias (GUE/NGL),    na piśmie. – Głosowałam za przyjęciem sprawozdań
A7-278/2010 i A7-279/2010, sporządzonych przez pana posła Rangela. Jednakże
zdecydowanie nie zgadzam się z poczynionym przez sprawozdawcę założeniem, iż „traktat
lizboński znacząco umacnia demokrację w UE, nadając obywatelom Unii – głównie za
pośrednictwem Parlamentu – większe uprawnienia w zakresie kontroli Komisji”.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie. – (LV) Pan poseł Rangel proponuje niezwykle
istotne zmiany w Regulaminie Parlamentu Europejskiego. Możliwe, że bezpośrednim
skutkiem tych zmian w Regulaminie Parlamentu Europejskiego będzie szybsze
rozwiązywanie omawianych przez nas problemów. Szczególnie zależy mi na tym, by
decyzje i zalecenia Parlamentu Europejskiego były wykonywane w państwach
członkowskich UE. Zalecenia UE dla krajów trzecich będą miały zdecydowanie większą
wagę jedynie wtedy, jeżeli uda się nam zaprowadzić porządek w naszych własnych
szeregach. Na przykład nadal nie zrealizowano zaleceń zawartych w rezolucji Parlamentu
Europejskiego z 11 marca 2004 r. w sprawie sytuacji obcokrajowców na Łotwie. Mam
nadzieję, że zmienione przepisy Regulaminu Parlamentu Europejskiego będą dla instytucji
europejskich pomocą przy tworzeniu jasnego obrazu naruszeń podstawowych praw
człowieka, do których dochodzi na Łotwie.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie. – (IT) Za pomocą przedmiotowego porozumienia
Parlament „usprawnił” i wzmocnił się oraz zwiększył stopień demokratyzacji Unii
Europejskiej. Przyjęcie przedmiotowego sprawozdania to jasny sygnał dążenia do
wzmocnienia zasady podziału władzy. Porozumienie ramowe jest niezwykle istotne,
ponieważ określa się w nim stosunki między Parlamentem a Komisją w chwili, kiedy
Parlament uzyskał większe uprawnienia, szczególnie w procesie legislacyjnym, co stawia
go obecnie na równym poziomie z Radą. Faktycznie, bez względu na traktaty i protokoły
uzupełniające i wykonawcze, potrzebne były dalsze przepisy służące doprecyzowaniu i
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lepszemu określeniu niektórych zagadnień. Szczególnie cieszy mnie fakt, że w
porozumieniu ramowym wyjaśnia się kwestie związane z odpowiedzialnością polityczną
obu instytucji, obiegiem informacji, stosunkami zagranicznymi, rozszerzeniem i
porozumieniami międzynarodowymi, realizacją budżetu, politycznym i legislacyjnym
programem Komisji oraz programem wieloletnim Unii Europejskiej, właściwościami
legislacyjnymi Komisji i wykonywaniem jej konkretnych uprawnień, monitorowaniem
wdrażania prawa europejskiego i udziałem Komisji w pracach Parlamentu.

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

George Becali (NI),    na piśmie. – (RO) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
rozporządzenia. Zawiera ono szczegóły techniczne, finansowe i administracyjne oraz
wyjaśnienia w zakresie stosunków międzyinstytucjonalnych, którymi powinna dysponować
ta służba europejska i jej struktury. Naszym celem było i nadal jest odgrywanie przez UE
silnej, uznanej roli w polityce zagranicznej. Do osiągnięcia tego celu potrzebujemy również
zasad i uregulowań europejskich dostosowanych do tego zadania.

Alain Cadec (PPE),    na piśmie. – (FR) Kiedy ustanowiono Europejską Służbę Działań
Zewnętrznych, niezbędna stała się nowelizacja rozporządzenia finansowego, aby poprawić
kontrolę i usprawnić dalsze działania po ustanowieniu ESDZ.

Sprawozdanie sporządzone przez panią poseł Gräßle i pana posła Rivelliniego służy
zwiększeniu odpowiedzialności budżetowej i finansowej, poprawie przejrzystości i
zwiększeniu skuteczności ESDZ. Proponowane usprawnienia przyczynią się do stworzenia
kultury odpowiedzialności finansowej, niezbędnej do wspierania zaufania dla właściwego
funkcjonowania ESDZ.

Z zadowoleniem przyjmuję również te części sprawozdania, w których domagamy się
przyznania Parlamentowi znacznych uprawnień kontrolnych. Dlatego zgadzam się z
wnioskiem sprawozdawców, aby umożliwić Parlamentowi pełne korzystanie z jego
uprawnień w zakresie absolutorium budżetowego, oraz aby szefowie przedstawicielstw
przedkładali Komisji Kontroli Budżetowej swoje sprawozdania z realizacji budżetu.

Mário David (PPE),    na piśmie. – (PT) Głosuję za przyjęciem znacznej liczby środków
proponowanych w przedmiotowym sprawozdaniu, których celem jest nadanie Europejskiej
Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ) kultury odpowiedzialności finansowej, niezbędnej
dla uzyskania zaufania do płynnego i bezproblemowego funkcjonowania ESDZ w
przyszłości. Zróżnicowane doświadczenia pracowników sprawią, że ESDZ stanie się
tyglem kultur korporacyjnych i stopniowo będzie musiała wypracować swoją własną
kulturę. Przy tworzeniu struktury tej nowej służby należy określić jej przepisy finansowe
i od początku zapewnić maksymalne zabezpieczenia w sposób gwarantujący zakorzenienie
uczciwości finansowej w kulturze korporacyjnej ESDZ. Chciałbym również podkreślić,
że dla zapewnienia kontroli demokratycznej i zwiększenia zaufania obywateli europejskich
do ich instytucji europejskich, co roku Parlament powinien otrzymywać poświadczenie
wiarygodności systemów wewnętrznego zarządzania i kontroli, ustanowionych w
przedstawicielstwach Unii.

Marielle De Sarnez (ALDE),    na piśmie. – (FR) Europejska Służba Działań Zewnętrznych
(ESDZ) jest już gotowa, by stać się działającym korpusem dyplomatycznym. Parlament
zapewnił, aby 60% pracowników pochodziło z innych instytucji europejskich, co
zagwarantuje pewien stopień niezależności od państw członkowskich. Ustanowiono
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zasadę równowagi geograficznej, aby zapewnić odpowiednią i znaczącą obecność obywateli
wszystkich państw członkowskich.

Przedmiotowe głosowanie umożliwiło wzmocnienie roli Parlamentu: szefowie
przedstawicielstw Unii Europejskiej, powoływani w regionach o „znaczeniu strategicznym”,
faktycznie będą uczestniczyć w wysłuchaniach na forum parlamentarnej Komisji Spraw
Zagranicznych. Ponadto Parlamentowi będzie przysługiwać prawo kontroli sposobu
wykorzystywania budżetu ESDZ, a jej pracownicy będą musieli przejść odpowiednie
szkolenie dotyczące zarządzania budżetowego.

Philippe de Villiers (EFD),    na piśmie. – (FR) Parlament Europejski poproszono o
wyrażenie opinii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia, przedłożonego przez
panią poseł Ingeborg Gräßle i pana posła Crescenzo Rivelliniego, odnoszącego się do
stworzenia ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich dla Europejskiej Służby Działań
Zewnętrznych (ESDZ).

Nie można poprzeć utworzenia przyszłej europejskiej służby dyplomatycznej, która będzie
podlegać administracyjnej, budżetowej i politycznej kontroli Komisji. Francja, mogąca się
poszczycić najstarszą służbą dyplomatyczną na świecie, będzie po raz kolejny musiała
oddać kompetencje dyplomatyczne Unii Europejskiej, której obywatelom jest całkowicie
wszystko jedno, jakie stanowisko przyjmie.

Ta służba dyplomatyczna, o której powstanie Komisja zabiegała tak entuzjastycznie, będzie
całkowicie oderwana od dziedzictwa narodowego. Funkcjonariusze ESDZ nie będą mogli
przyjmować instrukcji od państw członkowskich i będą musieli pracować na rzecz
„większego dobra” Unii Europejskiej, co oznacza wyłącznie samych eurokratów.

Diane Dodds (NI),    na piśmie. – Panie przewodniczący! Zawsze sprzeciwiałam się
utworzeniu ESDZ – i nic nie byłoby w stanie zmienić mojej opinii w tej sprawie. Ale
doskonale znajome są mi gwarancje, do jakich posunęła się UE w swojej kampanii perswazji,
starając się pozyskać poparcie dla ESDZ.

Powiedziano nam, że ESDZ nie będzie miała wpływu na budżet. A co mamy teraz? Ta
neutralność budżetowa jest kolejną obietnicą UE puszczoną mimo uszu. Obecnie mamy
przekroczenie budżetu o 34 miliony z uwagi na żądania zwiększenia zatrudnienia i inne
koszty początkowe, a ESDZ nie zaczęła nawet funkcjonować!

ESDZ to kolejny przykład marnowania pieniędzy podatników na służbę, której moi
wyborcy nie chcieli, ale która została im narzucona przez biurokratów starających się
wycisnąć coraz więcej kompetencji od rządów krajowych na rzecz UE. Taka biurokracja
jest niedopuszczalna i w tym okresie kryzysu gospodarczego należy ją ograniczać, a nie
poszerzać.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie. – (PT) Celem wniosku dotyczącego rozporządzenia jest
nowelizacja rozporządzenia finansowego dotyczącego budżetu ogólnego Wspólnot,
wynikająca z utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), będącego
efektem przyjęcia traktatu lizbońskiego przez państwa członkowskie. Ta nowa jednostka
nie ma ram budżetowych, stąd wynikła potrzeba dokonania tej nowelizacji. Wdrożenie
ESDZ jako instytucji umożliwia zapewnienie jej autonomii budżetowej i daje jej prawo
realizowania własnych wydatków administracyjnych, podlegających kontroli Parlamentu.

Mam nadzieję, że ESDZ będzie sprawować swoje funkcje w sposób kompetentny, skuteczny,
uzupełniający, a przede wszystkim nie będzie konkurować z przedstawicielstwami
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dyplomatycznymi państw członkowskich. W tym zakresie Komisja stwierdziła, że będzie
dążyć do zapewnienia ESDZ możliwości realizacji jej zadań jako zjednoczonej służby
działań zewnętrznych bez narażania na szwank rozsądnego zarządzania finansowego,
rachunkowości i ochrony interesów finansowych Unii. Mam nadzieję, że tak się stanie.

Elisabeth Köstinger (PPE),    na piśmie. – (DE) Europejska Służba Działań Zewnętrznych
(ESDZ) będzie w przyszłości rzecznikiem polityki zagranicznej Unii Europejskiej. W ramach
tej służby nasze zróżnicowane stanowiska będą wyrażane jednym głosem – przekazującym
silny sygnał – i należy udzielić jej naszego poparcia. Aby ESDZ mogła działać skutecznie,
niezbędna jest wydajna kontrola finansowa. Zagwarantowanie najlepszej możliwej kontroli
jest wykonalne jedynie w przypadku, kiedy ESDZ stanie się częścią Komisji. Jasny podział
praw i obowiązków umożliwi jej sprawną pracę. Popieram udane sprawozdanie pani poseł
Gräßle i pana posła Rivelliniego, i oczywiście głosowałam za przyjęciem tego
konstruktywnego wkładu Parlamentu Europejskiego.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie. – (IT) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pani
poseł Gräßle i pana posła Rivelliniego, dotyczącego rozporządzenia finansowego mającego
zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich w odniesieniu do Europejskiej
Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), ponieważ uważam, że wspieranie odpowiedzialności
finansowej ma duże znaczenie dla zapewnienia właściwego i przejrzystego administrowania
instytucjami europejskimi. Stworzenie tej nowej służby dyplomatycznej na mocy traktatu
z Lizbony to ogromny sukces Unii Europejskiej, która wreszcie może skorzystać z jednolitej
służby dyplomatycznej odpowiedzialnej za ułatwianie działań służących zapewnieniu
większej spójności, bezpieczeństwa i skuteczności stosunków zagranicznych Unii
Europejskiej. Należy wreszcie podkreślić, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych
będzie samodzielnie zarządzać swoim budżetem administracyjnym i będzie odpowiedzialna
za te części budżetu operacyjnego, które należą do jej kompetencji.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie. – (PT) Nowa Europejska Służba Działań Zewnętrznych,
utworzona po przyjęciu traktatu lizbońskiego, potrzebuje budżetu, aby móc realizować
swoje zadania i cele nakreślone w traktacie. Z tego względu należy zmienić niektóre
postanowienia we właściwych rozporządzeniach finansowych, służących uwzględnieniu
zmian wprowadzonych na mocy traktatu lizbońskiego.

Willy Meyer (GUE/NGL),    na piśmie. – (ES) Głosowałem przeciwko przedmiotowej
rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego, ponieważ ustanowienie służby, której
finansowania dotyczy przedmiotowe rozporządzenie, stanowi kolejny krok ku militaryzacji
polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Oprócz mojego sprzeciwu wobec tej
militarystycznej filozofii polityki zagranicznej, przyczyną głosowania przeciwko jej
przyjęciu jest brak wszelkich podstawowych zasad przejrzystości i demokracji w procesie
tworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). Organizacja i finansowanie
przedmiotowej służby nie obejmuje niezbędnej ścisłej kontroli procesu zatrudniania i
finansowania ze strony Parlamentu Europejskiego, co oznacza, że ESDZ wykazuje
niepokojący brak demokracji i przejrzystości. Dlatego żadnym zaskoczeniem nie może
być fakt, że proponowana struktura ESDZ skazuje Parlament Europejski na odgrywanie
drugorzędnej, nieistotnej roli w polityce zagranicznej UE, czemu zdecydowanie sprzeciwiam
się wraz z moją grupą. Dlatego głosowałem za jej odrzuceniem. Nie mogę poprzeć
proponowanego budżetu dla tego typu służby kierującej się tendencjami militarystycznymi.

Franz Obermayr (NI),    na piśmie. – (DE) Oprócz powielonych struktur, wiążących się z
utworzeniem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), dojdzie także do
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niepotrzebnego i biurokratycznego gwałtownego wzrostu kosztów osobowych, który
jest typowy dla UE. Spośród 1643 stanowisk, z którymi ESDZ zacznie działać od 1 grudnia,
aż 50 – proszę mi wierzyć lub nie – to stanowiska dyrektorów generalnych, a w początkowej
fazie każdemu dyrektorowi generalnemu będzie podlegać niewiele ponad 30 szeregowych
pracowników. Po osiągnięciu struktury docelowej ta liczba nie dojdzie nawet do 80.
Wspomniani dyrektorzy generalni będą zarabiać średnio 17 tysięcy euro miesięcznie.
Poniżej tych dyrektorów generalnych mamy kolejny szczebel, obejmujący 224 dyrektorów
i 235 naczelników wydziałów. Ponadto nadal czekamy na określenie konkretnych zadań
i celów dla pracowników ESDZ. Chcemy, aby głos UE był donośnie słyszany na całym
świecie, ale to z pewnością nie wymaga rozbuchanego aparatu administracyjnego, który
będzie kosztował obywateli europejskich miliardy z uwagi na powielanie się struktur i
pracowników, którzy będą korzystać z niezwykle lukratywnego źródła dochodów. Dlatego
głosowałem przeciwko przyjęciu przedmiotowego sprawozdania.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    na piśmie. – (LT) W trakcie negocjacji z przedstawicielami
Rady Europejskiej i Komisji Parlamentowi, a zwłaszcza negocjatorom z ramienia Grupy
Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, udało się zapewnić przejrzystsze
wykorzystywanie budżetu dla nowej służby dyplomatycznej UE. Co roku Parlament będzie
udzielał absolutorium budżetowego, a Komisja będzie musiała regularnie dostarczać
posłom do PE szczegółowe informacje dotyczące jej wydatków. Głosowałem za przyjęciem
przedmiotowego sprawozdania, ponieważ podkreśla się w nim, że przy zatrudnianiu
obywateli państw członkowskich UE należy zapewnić większy zasięg geograficzny, wraz
z odpowiednim i rozsądnym udziałem obywateli wszystkich państw członkowskich.

Zgadzam się ze sprawozdawcami, że naszym celem musi być zapewnienie wyboru
pracowników na podstawie ich umiejętności oraz z uwzględnieniem zasady
równouprawnienia. Europejska Służba Działań Zewnętrznych, która ma zacząć
funkcjonować 1 grudnia, powinna szybko zacząć działać skutecznie, reprezentując przede
wszystkim interesy UE, a tam, gdzie to konieczne, również interesy narodowe.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie. – (IT) Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)
będzie samodzielnie zarządzać swoim budżetem administracyjnym i ponosić za niego
odpowiedzialność. W rzeczywistości przy powoływaniu nowej służby, a szczególnie przy
opracowywaniu jej zasad finansowych, należy od początku zapewnić właściwe
zabezpieczenia ekonomiczne.

Dlatego w celu wsparcia jej rzetelności finansowej, należy zapewnić płynne współdziałanie
różnych służb odpowiedzialnych za nadzór nad kwestiami finansowymi, zwłaszcza w
przedstawicielstwach UE. Wzmacniając te zabezpieczenia, mamy nadzieję zwiększyć
zaufanie obywateli europejskich do instytucji europejskich. Dlatego usprawnienia
strukturalne zaproponowane w niniejszym wniosku mają służyć wymuszeniu
odpowiedzialności finansowej, która jest niezbędna, by pozyskać zaufanie do płynnego i
uczciwego funkcjonowania ESDZ.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie. – To był trudny okres, ale dzięki wysiłkom
Parlamentu Europejska Służba Działań Zewnętrznych ma obecnie potencjał, by stać się
siłą napędową dla skuteczniejszej i opartej na prawie polityki zagranicznej UE. Cieszymy
się, że w znacznej mierze uwzględniono uwagi Zielonych, na przykład dotyczące
równouprawnienia czy wspólnych szkoleń w celu powstania „ducha solidarności”, a
Parlament będzie miał większą kontrolę demokratyczną nad funkcjonowaniem ESDZ,
zwłaszcza dzięki ustanowieniu odrębnych pozycji budżetowych na najważniejsze działania
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zamorskie UE. Parlamentowi Europejskiemu udało się też zagwarantować stosowanie
metody wspólnotowej oraz – dzięki naciskom ze strony Zielonych – priorytety polityki
rozwojowej.

Angelika Werthmann (NI),    na piśmie. – (DE) Jeżeli chcemy skuteczniej reprezentować
interesy państw europejskich na arenie międzynarodowej, należy z wyprzedzeniem
omawiać działania polityki zagranicznej, a następnie jednym głosem informować o nich
świat zewnętrzny. Obecnie za pomocą Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ)
podejmuje się próbę ujęcia instrumentów polityki zewnętrznej Unii w spójnych ramach
– zbiera się istniejące zasoby i uzupełnia je nowymi. Ze względu na nowatorski charakter
przedmiotowej struktury należy ustanowić ambitne postanowienia dotyczące przejrzystości
oraz odpowiedzialności budżetowej i finansowej. Ponieważ uprawnienia budżetowe
Parlamentu obejmują również ESDZ, to należy włączyć tę służbę do struktury Komisji. W
przeciwnym razie udzielenie absolutorium w rozumieniu traktatów będzie niemożliwe.
Władze budżetowe otrzymują również roczne sprawozdania z działalności.

Sprawozdanie: Bernhard Rapkay (A7-0288/010)

George Becali (NI),    na piśmie. – (RO) Podobnie jak moje koleżanki i moi koledzy uważam,
że należy zapewnić ESDZ autonomię w ramach regulaminu pracowniczego funkcjonariuszy
europejskich. Popieram przepisy określające, że funkcjonariusze UE oraz pracownicy
tymczasowi pochodzący z państw członkowskich i służb dyplomatycznych powinni mieć
jednakowe prawa i mieć prawo aplikowania na nowe stanowiska. Mam nadzieję, że
przeprowadzona rekrutacja faktycznie uwzględni możliwie jak najszerszy zakres
geograficzny – nawiązuję do nowych państw członkowskich.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie. – (PT) Europejska Służba Działań Zewnętrznych to dla UE
niezwykle istotny instrument, umożliwiający jej szersze otwarcie się na świat i nawiązanie
owocnych kontaktów z wieloma różnymi regionami i krajami. Aby ta służba mogła działać,
należy obsadzić jej funkcjonariuszy we właściwych rolach oraz wyjaśnić ich status, jak
również status pracowników tymczasowych z krajowych służb dyplomatycznych, którzy
mają do odegrania pewną rolę w służbie. Przedmiotowa zmiana Regulaminu pracowniczego
urzędników Wspólnot Europejskich i warunków zatrudnienia innych pracowników
Wspólnot Europejskich pokazuje zatem, że jest to w pełni uzasadnione. Mam nadzieję, że
służba będzie działała wspólnie z krajowymi służbami dyplomatycznymi i stanie się
korzystnym czynnikiem zwiększającym ich skuteczność. Mam nadzieję, że w głównych
priorytetach polityki europejskiej nie będzie się lekceważyć jej czynnika zagranicznego,
a w trakcie swoich działań służba nie pominie kluczowej roli języków europejskich w
uniwersalnej komunikacji, ani też globalnych języków europejskich, które są najwłaściwsze
dla ustanowienia bezpośredniej komunikacji z dużymi częściami świata.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie. – (PT) Europejska Służba Działań Zewnętrznych
jest obecnie integralną częścią administracji europejskiej: jest otwarta, skuteczna i
niezależna, o czym mowa w art. 298 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
W ramach zmiany regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia innych
pracowników chciałbym zwrócić uwagę na jednakowy status przyznany urzędnikom UE
oraz pracownikom tymczasowym, oddelegowanym ze służb dyplomatycznych państw
członkowskich, zwłaszcza pod względem prawa do podejmowania wszystkich zadań w
jednakowych warunkach oraz wspierania jednakowych szans dla mniej licznie
reprezentowanej płci.
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Tunne Kelam (PPE),    na piśmie. – Wstrzymałem się od głosu w trakcie ostatecznego
głosowania nad przyjęciem sprawozdania pana posła Rapkaya w dniu 20 października
2010 r. W pełni popieram utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i wysoko
cenię wysiłki pana posła Elmara Broka i innych posłów do PE, którym udało się dobrze
wyważyć oryginalny projekt przedstawiony przez Wysoką Przedstawiciel. Chciałem
zwrócić uwagę na fakt, że poprawka dotycząca reprezentacji geograficznej, poparta przez
komisje AFET i BUDG, nie została przyjęta przez komisję JURI. W efekcie pojawiły się
wątpliwości, czy ostateczna wersja sprawozdania może być dla Parlamentu Europejskiego
podstawą prawną zapewnienia równowagi geograficznej.

Andrey Kovatchev (PPE),    na piśmie. – (BG) Chciałbym życzyć wszelkiego powodzenia
pani, pani baronowo Ashton, oraz nowej ESDZ, z którą wiążemy ogromne nadzieje, że
oto uda się zrealizować jeszcze jedno marzenie europejskie. Mam też nadzieję, że Europa
będzie zwracać się do świata silnym, zdecydowanym, jednym głosem. Tego domaga się
znaczna część naszego Parlamentu. Może być pani pewna, że udzielimy pani naszej
pomocy.

Chciałbym wyjaśnić, dlaczego powstrzymałem się od głosu w trakcie głosowania nad
zmianą regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich. Uważam, że
sprecyzowane cele równowagi geograficznej są korzystne dla nowej instytucji.
Potrzebujemy wysoko wykwalifikowanej służby dyplomatycznej, do której należeć będą
obywatele wszystkich państw członkowskich, aby mogli poprawić reprezentację UE na
świecie.

Jestem pewien, że służba odniesie sukces, jeżeli będzie w stanie wykorzystać doświadczenia
wszystkich państw członkowskich. Zdaję sobie sprawę, że od rozpoczęcia procesu integracji
europejskiej liczba państw członkowskich wzrosła ponad czterokrotnie. To zrozumiałe,
że niedawno przyjęte państwa są na obecnym etapie niedostatecznie reprezentowane.
Jednakże dla pokonania tego problemu konieczne są determinacja oraz jasno określone
teksty prawodawcze.

Wierzę w wielokrotnie nam okazywane przez panią wolę i upór w pracy na rzecz
prawdziwej, odpowiedniej reprezentacji geograficznej w nowej służbie, aby mogła pani
być Wysokim Przedstawicielem całej UE. Będziemy dokładnie obserwować jej działania.

Edvard Kožušník (ECR),    na piśmie. – (CS) Doceniam fakt, że za pomocą poprawek udało
się nam zawrzeć w sprawozdaniu pewne zabezpieczenia, które zapewnią, że w procesie
rekrutacji na stanowiska w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych niektóre państwa
członkowskie nie będą miały przewagi nad urzędnikami z innych państw. Polityka
zagraniczna Unii Europejskiej jest przecież tylko jedną konkretną dziedziną, zatem oprócz
kwalifikacji i szerokiej reprezentacji geograficznej należy stosować zasadę, zgodnie z którą
urzędnicy państwowi ze wszystkich państw członkowskich będą należycie reprezentowani
wśród pracowników Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Dlatego uważam za
niezwykle istotne, że Parlament zaproponował skreślenie postanowień umożliwiających
przeniesienie urzędników z Rady lub Komisji do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
bez przeprowadzania konkursu na wolne stanowisko.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie. – (PT) Europejska Służba Działań Zewnętrznych
współpracuje ze służbami dyplomatycznymi państw członkowskich i składa się z
urzędników właściwych służb Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji oraz pracowników
oddelegowanych z krajowych służb dyplomatycznych państw członkowskich. Dlatego
w rozumieniu regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia innych pracowników

20-10-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL74



należy traktować ESDZ jako instytucję UE. Z tego względu urzędnicy UE i pracownicy
tymczasowi ze służb dyplomatycznych państw członkowskich powinni mieć jednakowe
prawa i obowiązki oraz być jednakowo traktowani, szczególnie w zakresie możliwości
obejmowania wszystkich stanowisk na równych warunkach. Dlatego konieczna jest zmiana
zawarta w przedmiotowej rezolucji.

Alajos Mészáros (PPE),    na piśmie. – (HU) Poparłem przedmiotowe sprawozdanie,
poprzedzone bardzo poważnymi dyskusjami, zwłaszcza dotyczącymi rekrutacji na
stanowiska w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. Główną przyczyną tych dyskusji
była zasada równowagi geograficznej, która – wraz z priorytetami równowagi między
instytucjami i płciami – została ostatecznie uwzględniona w sprawozdaniu w mocno
złagodzonej wersji.

Z pewnością nowe państwa członkowskie nie są w pełni usatysfakcjonowane, ale mimo
wszystko dobrze się stało, że udało się dojść do kompromisu, i wierzymy, że w przyszłości
być może uda się to zmienić na rzecz zapewnienia jeszcze większej sprawiedliwości. W
tym celu musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić porównywalne i
wysokie kwalifikacje dyplomatów desygnowanych przez poszczególne państwa
członkowskie. Powinniśmy jednak być zadowoleni, że uczyniliśmy ważny krok na rzecz
zjednoczonej i skutecznej zagranicznej reprezentacji UE, ponieważ − uwzględniając obecne
i przyszłe wyzwania − jest to jednym z najważniejszych aspektów polityki UE.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie. – Ogromną większością głosów
przyjęliśmy pakiet kompromisowy zgodny ze stanowiskiem Zielonych, do czego w
znacznej mierze przyczyniła się nasza grupa.

György Schöpflin (PPE),    na piśmie. – Tych spośród nas, którzy pochodzą z nowych
państw członkowskich, rozczarowuje pominięcie jakiegokolwiek wiążącego zobowiązania
do zachowania równowagi geograficznej w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych.
To prawda, że pojawiło się wiele oświadczeń politycznych obiecujących uwzględnienie
interesów nowych państw członkowskich. Jednakże bez względu na to, jak cenne może
być zobowiązanie polityczne, należy ubolewać nad brakiem przepisów prawnych. Bez
nich trudno wyobrazić sobie, jak wyborcy z nowych państw członkowskich mogą uznać
to za swoją służbę. Właśnie dlatego wielu z nas miało wątpliwości, czy powinniśmy w
pełni poprzeć sprawozdanie pana posła Rapkaya.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    na piśmie. – (PL) Zbliżamy się do końca burzliwych
prac nad kształtem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, do którego przybliża nas
dzisiejsze głosowanie. Dużo mówimy o zrównoważonym rozwoju w ujęciu płci, geografii,
wskazujemy na przejrzystość naboru w oparciu o znane zasady i reguły, ale najważniejszą
sprawą jest jakość oraz skuteczność SDZ, stąd tak ważne są kryteria merytoryczne związane
z rekrutacją personelu. Chcę wskazać na potrzebę, wręcz konieczność, udziału w tych
służbach osób pochodzących z odpowiednich merytorycznych Dyrekcji Komisji
Europejskiej, a także Rady UE i Parlamentu.

Nie chodzi tu o przedstawicielstwo unijnych instytucji, lecz o merytoryczne przygotowanie
tych osób w różnych obszarach działania Unii, np. trudne kwestie energetyczne, handlowe,
rolne, nie mówiąc już o prawach człowieka czy terroryzmie. Obawiam się bowiem dużego
udziału w tej Służbie osób o ogólnej wiedzy dyplomatycznej, ale bez znajomości złożonych
problemów merytorycznych.
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Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    na piśmie. – (PL) Wstrzymywanie się
od głosu nie jest rozwiązaniem. Nieobecni nie mają racji. Uważam, że w całej rezolucji jest
dużo więcej dobrych rozwiązań niż tych mniej korzystnych. Potrzebujemy Europejskiej
Służby Działań Zewnętrznych. Powinna ona zacząć działać jak najszybciej, aby zwiększyć
znaczenie Europy na świecie.

Przyjęta rezolucja mówi o tym, że w Służbie reprezentowane będą wszystkie kraje
członkowskie. Teraz musimy zadbać, żeby to rzeczywiście było zrealizowane. Procesowi
tworzenia Służby Działań Zewnętrznych daje kredyt zaufania. Trzeba pamiętać, że to na
wzajemnym zaufaniu została zbudowana Unia Europejska, z czego Polska bardzo korzysta.
Będę się temu procesowi bacznie przyglądać.

Rafał Trzaskowski (PPE),    na piśmie. – (PL) Jeszcze rok temu wprowadzenie pojęcia
równowagi geograficznej do debaty nad Europejską Służbą Działań Zewnętrznych spotkało
się z ogromnym sprzeciwem, także w Parlamencie Europejskim. Dziś już nikt nie ma
wątpliwości, że jest to problem, i że należy go rozwiązać. Sukcesem jest zobowiązanie,
które znalazło się w każdym najważniejszym dokumencie związanym z ESDZ, do podjęcia
działań na rzecz równej reprezentacji wszystkich narodów Unii Europejskiej w nowej
unijnej dyplomacji. Przegląd zaplanowany na rok 2013 pozwoli nam ocenić, czy zostaną
one spełnione.

Traian Ungureanu (PPE),    na piśmie. – Wyniki głosowania nad przyjęciem sprawozdania
pana posła Rapkaya pokazują, że znaczna liczba posłów do PE z nowych państw
członkowskich albo wstrzymała się od głosu, albo głosowała za jego odrzuceniem. Byłem
jednym z tych, którzy wstrzymali się od głosu. Głównym powodem moich obaw było
niedostatecznie ambitne brzmienie w odniesieniu do zasady równowagi geograficznej w
polityce zatrudnienia oraz kadrach przyszłej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
(ESDZ). W sprawozdaniu zabrakło ustanowienia prawnie wiążącego obowiązku
zapewnienia równowagi geograficznej w ESDZ, wskutek czego opiera się ona jedynie na
politycznych obietnicach złożonych przez najważniejszych decydentów UE w zakresie
polityki zagranicznej. Właśnie dlatego większość nowych państw członkowskich nie
zaznaje spokoju, że zasada równowagi geograficznej będzie właściwie stosowana w
przyszłej ESDZ. Godny ubolewania jest fakt, że sprawozdawca zdecydował się przyjąć tak
minimalistyczną linię, podczas gdy niechęć Rady do jednoznacznego zaakceptowania
tego wiążącego zobowiązania budzi dalsze obawy. Wzywam Radę i Komisję do dokładnego
przeanalizowania wyników głosowania nad przyjęciem przedmiotowego sprawozdania
i spełnienia ich obietnic dotyczących przestrzegania zasady równowagi geograficznej przy
rekrutacji przyszłych pracowników ESDZ. Dokładne monitorowanie tego procesu w
przyszłości będzie jednym z najważniejszych priorytetów posłów do PE.

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

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie. – (PT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji
Parlamentu, ponieważ zgadzam się, że kluczowe znaczenie ma możliwość wykorzystania
przez UE jej wszystkich instrumentów zewnętrznych w ramach spójnej struktury, a
politycznym celem przedmiotowego sprawozdania jest zapewnienie środków budżetowych
w 2010 roku, aby na wstępnym etapie stworzyć tę strukturę.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    na piśmie. – (EL) Głosowałem za odrzuceniem
sprawozdania dotyczącego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, powołanej na
mocy traktatu z Lizbony. Jakakolwiek forma pomocy finansowej lub innego rodzaju dla
tej służby jest niedopuszczalna, ponieważ wykorzystuje ona środki polityczne i wojskowe
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do nietrafionych działań w ramach polityki zagranicznej Unii, co ostatecznie powoduje
dalszą militaryzację Unii Europejskiej. Jednocześnie oddala ona Europę od niezależnej i
pokojowej roli, jaką powinna odgrywać w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych.
Sprawia to, że jest ona elementem napięć i uczestnikiem interwencji wojskowych w strefach
wojennych, co powoduje powstawanie podziałów.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie. – (PT) Konieczne staje się dostosowanie instrumentów
budżetowych do nowych realiów Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ).
Uważam jednak, że zasadniczo usprawiedliwione są wysiłki służące zapewnieniu
odpowiednich środków finansowych na jej obowiązki oraz skuteczne i wydajne działanie,
zgodne z zamierzeniami, wraz ze skuteczną kontrolą jej kosztów.

W pierwszych dniach jej faktycznego istnienia instytucje europejskie i państwa
członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na ESDZ, aby mogły prawidłowo
monitorować jej działania i zidentyfikować związane z nią najważniejsze problemy.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie. – (PT) Przedmiotowy wniosek dotyczący
budżetu korygującego wynika z wdrażania traktatu lizbońskiego i służy ułatwieniu
stworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) i podjęcia przez nią działań.
Z tego względu popieram przedmiotową inicjatywę, a trzeba zapewnić jej realizację zgodnie
z zasadami skutecznego zarządzania zasobami europejskimi, przy jednoczesnym zwróceniu
uwagi na dobry stosunek między kosztami a korzyściami, wraz z wymogiem ograniczeń
budżetowych wynikających z wpływu kryzysu gospodarczego na finanse publiczne.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie. – (PT) Nasze głosowanie przeciwko przyjęciu
przedmiotowego sprawozdania, będącego kolejnym krokiem ku utworzeniu i
wykorzystaniu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), jest zgodne z naszym
sprzeciwem wobec tworzenia tej służby. Jest to jeden z głównych punktów traktatu
lizbońskiego i zasadniczy element federalizmu w Unii Europejskiej, który obejmie ponad
5 tysięcy osób w przyszłych 130 ambasadach UE w różnych krajach.

Będziemy mieć do czynienia z wielgachną strukturą dyplomatyczną, która w nieunikniony
sposób podporządkuje sobie przedstawicieli i interesy państw członkowskich, narzucając
im również w tym przypadku interesy mocarstw, które wyznaczają kierunek rozwoju Unii
Europejskiej. Ponadto nie ma żadnej gwarancji, że ESDZ nie zostanie połączona ze
strukturami wojskowymi i wywiadowczymi. Dlatego istnieje niepokojąca perspektywa
militaryzacji UE i jej stosunków międzynarodowych, przeciwko czemu będziemy
żywiołowo walczyć.

Wobec niezwykłego zmniejszenia budżetu UE należy również zapytać, skąd będą pochodzić
środki na sfinansowanie tych wydatków? To wszystko dzieje się w okresie, kiedy mamy
do czynienia z coraz gorszymi skutkami kryzysu, a tak zwana polityka oszczędności
wywiera ogromną presję na budżety krajowe; kiedy ogranicza się wynagrodzenia i pakiety
socjalne oraz podnosi się obciążenia podatkowe nakładane na dochody.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie. – (PT) Po zmianie regulaminu pracowniczego i nowelizacji
rozporządzenia finansowego, co pozwoliło uwzględnić w tych dokumentach stworzenie
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, obecnie pojawiła się konieczność zatwierdzenia
budżetu umożliwiającego jej właściwe funkcjonowanie. Dlatego, aby ta służba mogła
prawidłowo funkcjonować i realizować cele, z uwagi na które ją stworzono, konieczne
jest zapewnienie jej budżetu wystarczającego do pozyskania kadr i zasobów materialnych
niezbędnych jej do dobrego wykonywania zadań.
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Willy Meyer (GUE/NGL),    na piśmie. – (ES) Głosowałem przeciwko przedmiotowej
rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego, ponieważ ustanowienie służby, której
finansowania dotyczy przedmiotowa rezolucja, stanowi kolejny krok ku militaryzacji
polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Oprócz mojego sprzeciwu wobec tej
militarystycznej filozofii polityki zagranicznej, przyczyną głosowania za jej odrzuceniem
jest brak wszelkich podstawowych zasad przejrzystości i demokracji w procesie tworzenia
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). Organizacja i finansowanie
przedmiotowej służby nie obejmuje niezbędnej ścisłej kontroli procesu zatrudniania i
finansowania ze strony Parlamentu Europejskiego, co oznacza, że ESDZ wykazuje
niepokojący brak demokracji i przejrzystości. Dlatego żadnym zaskoczeniem nie może
być fakt, że proponowana struktura ESDZ skazuje Parlament Europejski na odgrywanie
drugorzędnej, nieistotnej roli w polityce zagranicznej UE, czemu zdecydowanie sprzeciwiam
się wraz z moją grupą. Dlatego głosowałem za jej odrzuceniem. Nie mogę poprzeć
proponowanego budżetu dla tego typu służby kierującej się tendencjami militarystycznymi.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie. – (DE) Z pewnością należy zastanowić się nad konkretną
formą planowanej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). System, w którym
każdemu z 50 dyrektorów generalnych podlega pierwotnie 30, a następnie około 80
pracowników, oznacza rozdmuchaną i kosztowną administrację.

Analogicznie utworzenie ESDZ wiąże się z oczekiwaną falą awansów. Jak dotąd, nie udało
się dostatecznie wyjaśnić kilku zagadnień. Należy uprzednio skontrolować możliwe skutki
w zakresie kosztów nieruchomości. Zignorowano inne czynniki, na przykład faktyczne
nadanie odpowiedniej rangi językowi niemieckiemu, będącemu jednym z języków
roboczych, o czym mowa w traktatach. Z powyższych względów uważam, że należy
odrzucić obecną formę finansowania ESDZ.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie. – (PT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji
Parlamentu, ponieważ zgadzam się, że kluczowe znaczenie ma możliwość wykorzystania
przez UE jej wszystkich instrumentów zewnętrznych w ramach spójnej struktury, a
politycznym celem przedmiotowego sprawozdania jest zapewnienie środków budżetowych
w 2010 roku, aby na wstępnym etapie stworzyć tę strukturę.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie. – Utworzenie Europejskiej Służby Działań
Zewnętrznych (ESDZ) pociąga za sobą konieczność nowelizacji budżetu na 2010 rok i
proponowanego budżetu na 2011 rok. W budżecie należy stworzyć nową sekcję X oraz
dokonać nowelizacji budżetu na 2010 rok, aby zapewnić 100 dodatkowych stanowisk w
schemacie organizacyjnym ESDZ i utworzyć kopertę finansową przeznaczoną na
sfinansowanie dodatkowych 70 pracowników kontraktowych. Znaczna część niezbędnych
zasobów zostanie po prostu przesunięta z sekcji Rady Europejskiej, Rady i Komisji. W
Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) dominuje przekonanie, że Wysoka Przedstawiciel,
pani baronowa Ashton, nie do końca zrealizowała obietnice, jakie składała Parlamentowi
Europejskiemu przy tworzeniu ESDZ. Zdaniem AFET należało przeprowadzić konsultacje
z PE dotyczące priorytetów zatrudnienia w tej służbie (np. w odniesieniu do równowagi
geograficznej) oraz lepszego uwzględnienia kwestii równouprawnienia w procedurze
rekrutacji do ESDZ. Z punktu widzenia Grupy Verts/ALE istotnym niedociągnięciem jest
fakt, że jak dotąd pani baronowa Ashton nie przeniosła do ESDZ pracowników Komisji
zatrudnionych w DG RELEX, zajmujących się procesem pokojowym i zarządzaniem
kryzysowym, szczególnie wobec składanych Parlamentowi przez Wysoką Przedstawiciel
zapewnień odnośnie do tego przeniesienia.
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Sprawozdania: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010), Bernhard
Rapkay (A7-0288/2010), Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Bruno Gollnisch (NI),    na piśmie. – (FR) Zdecydowanie sprzeciwiamy się utworzeniu
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Sprawy zagraniczne i dyplomacja są elementem
suwerenności narodowej, i z tego względu głosowaliśmy przeciwko przyjęciu sprawozdania
w tej sprawie.

Wspólna polityka zagraniczna, prowadzona wyłącznie w interesie Unii Europejskiej, w
nieuchronny sposób wcześniej lub później stanie w sprzeczności z podstawowymi
interesami jednego, kilku lub wszystkich państw członkowskich. Na przykład w razie
wybuchu konfliktu, w którym państwa członkowskie są proszone o zaangażowanie, ale
ich obywatele się temu sprzeciwiają. Lub w przypadku wspierania polityki, która byłaby
szczególnie wroga lub przyjazna jakiemuś państwu lub jakiejś grupie państw, a sprzeczna
z odwiecznymi tradycjami niektórych służb dyplomatycznych lub żywotnymi interesami
niektórych państw członkowskich.

Co gorsza, w traktatach już obecnie zakłada się, że bez względu na to, co się wydarzy,
będzie to podlegać zobowiązaniom lub ograniczeniom nawet w jeszcze większej skali:
NATO, ONZ i Bóg raczy wiedzieć, co jeszcze. Dlatego mamy do czynienia nie tyle z
propozycją silnej i niezależnej służby dyplomatycznej, co z instrumentem
podporządkowania pozaeuropejskiemu przywództwu.

Sprawozdanie: László Surján (A7-0281/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie. – (PT) Uwzględniając, że roczne środki na pomoc
finansową przeznaczoną na środki towarzyszące w sektorze bananów wyniosły w 2010
roku 75 milionów euro, gdzie znaczna część tej pomocy finansowej pochodziła z
przegrupowania w ramach działu 4 budżetu, co dało kwotę 55,8 miliona euro, a w 2011
roku wartość tego nagłówka wynosi zaledwie 875 530 euro, zgadzamy się z przedstawioną
przez Parlament propozycją zwrócenia się do Komisji o przedłożenie nowego wniosku
dotyczącego zastosowania instrumentu elastyczności w odniesieniu do pozostałej kwoty
74 124 470 euro. Uzasadnieniem tego wniosku jest potrzeba udzielenia pomocy finansowej
na środki towarzyszące w sektorze bananów, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę, że
należy zagwarantować pomoc finansową państwom AKP będącym dostawcami bananów,
objętych liberalizacją zgodnie z klauzulą najwyższego uprzywilejowania w ramach
Światowej Organizacji Handlu (WTO), jeżeli UE chce utrzymać swoje wpływy jako partner
globalny. Musimy też wspomnieć, że realizacja tego wniosku jest całkowicie uzasadniona,
biorąc pod uwagę fakt uwzględnienia tych środków w ust. 27 porozumienia
międzyinstytucjonalnego, dotyczącego stosowania instrumentu elastyczności.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie. – (PT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji,
ponieważ uważam, że nie należy kwestionować pomocy finansowej UE dla państw AKP
będących dostawcami bananów, objętych liberalizacją zgodnie z klauzulą najwyższego
uprzywilejowania w ramach WTO, oraz że nie powinno się opóźniać działań budżetowych.
Dlatego zgadzam się z wnioskiem Komisji dotyczącym zmiany rozporządzenia (WE,
Euratom) nr 1905/2006, aby umożliwić finansowanie środków towarzyszących w sektorze
bananów (BAM) w latach 2010−2013, z całkowitego budżetu w kwocie 190 milionów
euro oraz ewentualną dodatkową kwotą w wysokości 10 milionów euro, o ile pozwolą
na to marginesy.
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Marielle De Sarnez (ALDE),    na piśmie. – (FR) Sektor bananów ma kluczowe znaczenie
dla niektórych regionów UE, szczególnie dla francuskich departamentów i regionów
zamorskich; właśnie dlatego, wobec konkurencji ze strony krajów Ameryki Łacińskiej,
dodatkowo zaostrzonej obecnie negocjowanymi porozumieniami, Parlament przyjął
środki finansowe służące wsparciu tego osłabionego sektora.

Posłowie do PE domagają się uruchomienia instrumentu elastyczności w wysokości 74,12
milionów euro. W ten sposób Parlament wysyła silny sygnał Komisji i Radzie, które
przewidziały środki wyłącznie w wysokości 18,3 miliona. To również szansa dla
Parlamentu, aby zwrócić uwagę, że należy zakończyć sięganie do budżetu UE na działania
zewnętrzne w celu finansowania środków towarzyszących w sektorze bananów. Obiecana
na lata 2010−2013 pomoc w wysokości 190 milionów euro powinna zostać sfinansowana
z nowych środków, czego Parlament będzie domagał się w ramach nowej perspektywy
finansowej.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie. – (PT) Komisja proponuje zmianę
rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1905/2006, aby umożliwić finansowanie środków
towarzyszących w sektorze bananów (BAM) w okresie 2010–2013 z całkowitego budżetu
w kwocie 190 milionów euro. W proponowanym rocznym podziale środków na rok
2010 przewidziano kwotę 75 milionów euro. Należy zauważyć, że margines dostępny w
dziale 4 wynosi jedynie 875 530 euro. Przeważającą część tej pomocy finansowej w
2010 roku uzyskano w wyniku przegrupowania w dziale 4 budżetu, a dokładnie
55,8 milionów euro z kwoty 75 milionów euro, co ma wpływ na instrumenty i działania,
które UE, a zwłaszcza Parlament uznaje za niezwykle istotne. Ponadto przy uchwalaniu
aktualnych wieloletnich ram finansowych nie przewidziano konieczności udzielenia
pomocy finansowej dla BAM. Nie należy jednak kwestionować pomocy finansowej UE
dla państw AKP będących dostawcami bananów, objętych liberalizacją zgodnie z klauzulą
najwyższego uprzywilejowania w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), oraz nie
powinno się opóźniać działań budżetowych. Dlatego zgadzam się na proponowaną przez
sprawozdawcę zmianę projektu budżetu korygującego nr 3/2010.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie. – (PT) Celem sprawozdania jest ustanowienie
środków niezbędnych na udzielenie pomocy finansowej państwom AKP (Afryki, Karaibów
i Pacyfiku), objętych liberalizacją handlu bananami między UE a 11 krajami Ameryki
Łacińskiej, na mocy której UE zobowiązała się do niestosowania ograniczeń liczbowych
ani analogicznych środków wobec importu bananów na swoje terytorium.

Przy podpisywaniu porozumienia genewskiego, ustanawiającego przedmiotową
liberalizację, UE zobowiązała się przekazać kwotę 200 milionów euro państwom AKP,
będącą rekompensatą za skutki, jakie ten środek będzie miał na ich eksport do UE. Wówczas
wyraziliśmy krytykę wobec przedmiotowego porozumienia, ponieważ będzie ono
korzystne przede wszystkim dla amerykańskich przedsiębiorstw ponadnarodowych,
odgrywających dominującą rolę na rynku światowym w tym sektorze.

Kilka państw AKP oraz kilku producentów bananów w tych krajach wyraziło swoje obawy
związane ze skutkami porozumienia, ponieważ ich zdaniem kwota 200 milionów euro
nie zrównoważy wszystkich skutków. Obecnie w sprawozdaniu mówi się o „całkowitym
budżecie w kwocie 190 milionów euro oraz ewentualnej dodatkowej kwocie w wysokości
10 milionów euro, o ile pozwolą na to marginesy”. Ponadto nie wydano stosownego
ostrzeżenia o skutkach dla krajów i regionów UE będących producentami bananów, na
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przykład Autonomicznego Regionu Madery. Z powyższych względów wstrzymaliśmy
się od głosowania nad przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie. – (IT) W projekcie rezolucji Parlamentu Europejskiego
dotyczącej stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej
nr 3/2010 na rok budżetowy 2010, sekcji III – Komisja, przyznaje się nowe środki na
finansowanie środków towarzyszących w sektorze bananów dla państw AKP (Afryki,
Karaibów i Pacyfiku). We wniosku Komisji, który faktycznie został złożony bez udziału
jakichkolwiek władz budżetowych, przewiduje się przesunięcie środków w wysokości 75
milionów euro do rezerwy, w oczekiwaniu na przyjęcie odpowiedniego rozporządzenia
korygującego. Moim obowiązkiem jest zwrócenie uwagi, że Parlamentowi i Radzie nie
udało się dojść do porozumienia w tej sprawie. W rzeczywistości Parlament rozważał
zastosowanie instrumentu elastyczności, który okazał się doskonałym narzędziem
rozwiązywania tego typu problemów, ponieważ przedmiotowe środki są gotowe do
uruchomienia i mają podstawy prawne. Z drugiej strony Rada miała inny pomysł z uwagi
na niechęć niektórych państw członkowskich do stosowania instrumentu elastyczności,
który spowodował wzrost ich składek. Z tych powodów Komisja Budżetu stwierdziła, że
dojście do porozumienia w zakresie budżetu na rok 2010 jest niemożliwe.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie. – (PT) UE zawsze koncentrowała się na udzielaniu pomocy
krajom rozwijającym się, zwłaszcza państwom AKP. Przedmiotowy projekt budżetu
korygującego dotyczy szczególnego przypadku państw AKP produkujących banany. Ta
szczególna pomoc ma formę liberalizacji handlu między UE a 11 krajami Ameryki
Łacińskiej będących producentami bananów. Taka forma pomocy jest naszym zdaniem
lepsza i skuteczniejsza niż pomoc bezpośrednia, w której fundusze przyznaje się w sposób
bezwarunkowy. Udzielając pomocy sektorowi bananów w tych krajach pomagamy im w
rozwoju ich gospodarki, tworzeniu miejsc pracy i walce z ubóstwem.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie. – (DE) Uważa się, że aby pokonać kryzys gospodarczy
konieczne jest zapewnienie możliwie jak największych środków na finansowanie
priorytetów UE na 2010 rok. Było to możliwe dzięki przegrupowaniu środków
budżetowych. Przy opracowywaniu obecnych wieloletnich ram finansowych nie
przewidziano pomocy finansowej na środki towarzyszące w sektorze bananów.

Mówi się nam, że dla złagodzenia liberalizacji handlu na szczeblu WTO i związanego z
nią ograniczenia ceł wynikających z klauzuli najwyższego uprzywilejowania obecnie
należy utrzymać pomoc finansową UE dla państw AKP będących dostawcami bananów.
Szczególnie w okresie, kiedy sama UE zmaga się z kryzysem gospodarczym, należy odrzucić
takie zastosowanie instrumentu elastyczności.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie. – Ze względu na zmieniające się warunki
handlowe, zwłaszcza liberalizację handlu w ramach WTO, ograniczenie preferencyjnego
traktowania państw AKP będących dostawcami bananów wywołało negatywne skutki.

Dlatego Komisja Europejska proponuje wsparcie najważniejszych państw AKP będących
eksporterami bananów poprzez ustanowienie środków towarzyszących w sektorze
bananów (BAM), których budżet w okresie 4 lat (2010−2013) ma wynieść 190 milionów
euro. Celem tej pomocy jest wsparcie uruchamiania programów dostosowawczych przez
państwa AKP eksportujące banany. Chociaż problem sektora bananów nie jest nowy, to
finansowanie BAM jest w dalszym ciągu problemem.
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Komisja i Rada nie uwzględniły go w dziale 4 wieloletnich ram finansowych na lata
2007−2013, a Komisja Rozwoju uważa, że wniosek jest niezgodny z limitem działu 4
wieloletnich ram finansowych i zwraca się do Komisji o wprowadzenie istotnych zmian
lub zastąpienie go innym tekstem.

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie. – (PT) Z zadowoleniem przyjmuję projekt
budżetu na 2011 rok, który był dzisiaj przedmiotem dyskusji, ponieważ koncentruje się
on dokładnie na omawianych priorytetach. Po raz pierwszy status Parlamentu w tych
zagadnieniach jest równy statusowi Rady. To pierwszy budżet po wejściu w życie traktatu
lizbońskiego. Z tego względu, jak również z uwagi na odczuwany przez Europę kryzys
gospodarczy istotne jest zakończenie procesu pojednawczego sukcesem. Zapewnienie UE
budżetu na realizację obszarów priorytetowych oraz nowe uprawnienia, przyznane jej na
mocy traktatu, ma kluczowe znaczenie. Trzeba walczyć o nasze przekonania i o wizjonerski
budżet w okresie kryzysu. Projekt Parlamentu odzwierciedla to dążenie. Z drugiej strony
wartości proponowane przez Radę odzwierciedlają oszczędnościowy charakter budżetów
przyjętych na szczeblu krajowym w państwach UE. Jednakże UE musi mieć możliwość
reagowania na zmiany polityki spowodowane dużymi wyzwaniami. Obowiązkiem UE
jest przedstawienie ambitnego budżetu europejskiego, który może wesprzeć proces naprawy
gospodarczej. Jedynie wzmacniając takie dziedziny, jak nauka i innowacje, oraz
przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy
możemy uczynić Europę atrakcyjniejszym miejscem życia i pracy.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose i Britta Thomsen (S&D),
na piśmie. – (DA) My, duńscy socjaldemokraci w Parlamencie Europejskim, głosowaliśmy
za przyjęciem poprawek nr 700, 701 i 706 do budżetu. Uczyniliśmy to pomimo zawarcia
w uwagach stwierdzenia, że UE powinna iść w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.
Doskonale wiemy, że zwolennicy energetyki jądrowej próbują wykorzystać ten zwrot do
ukrycia faktu, że mówią o gospodarce, w której istotne znaczenie jako źródło energii ma
energetyka jądrowa. Chcielibyśmy podkreślić, że naszym zdaniem bardzo złym pomysłem
jest przeznaczanie zasobów UE na energetykę jądrową, i przy takim założeniu głosowaliśmy
za przyjęciem poprawki.

Anne E. Jensen (ALDE),    na piśmie. – (DA) W głosowaniu nad budżetem UE na 2011
rok Duńska Partia Liberalna głosowała przeciwko przyjęciu szeregu poprawek odnoszących
się do likwidacji środków na dopłaty eksportowe. Wydatki na dopłaty eksportowe wynikają
z postanowień prawa i dlatego muszą być ponoszone bez względu na to, jaką kwotę na
nie przeznaczy się w budżecie. Jeżeli jednak w budżecie UE nie przewidziano takich
wydatków, to będą musiały zostać sfinansowane przez poszczególne państwa
członkowskie. W okresie ograniczania budżetów krajowych obciążanie państw
członkowskich tymi znacznymi kosztami świadczyłoby o braku odpowiedzialności
gospodarczej. Duńska Partia Liberalna cieszy się ze znacznego zmniejszenia unijnych
dopłat eksportowych w ubiegłych latach i nadal będzie starać się zmienić właściwe
prawodawstwo, aby ta likwidacja mogła być kontynuowana. Duńska Partia Liberalna
głosowała również przeciwko oświadczeniu uniemożliwiającemu wypłatę specjalnych
premii wołowych w przypadku byków wykorzystywanych do walk byków.

Powodem, dla którego Duńska Partia Liberalna głosowała przeciwko temu wnioskowi,
jest fakt, że premia jest wypłacana wyłącznie w Danii, Szwecji i Słowenii, gdzie – jak
wiadomo – nie organizuje się walk byków. Wreszcie Duńska Partia Liberalna głosowała

20-10-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL82



przeciwko przyznaniu 300 milionów duńskich koron na europejski fundusz mleczny. W
ubiegłym roku ceny nabiału wzrosły i w związku z tym Komisja uznała, że przy obecnych
zasadach wypłacanie środków z takiego funduszu będzie niemożliwe.

Véronique Mathieu (PPE),    na piśmie. – (FR) Głosowałam za przyjęciem budżetu
korygującego, w którym część środków z budżetu na 2011 rok na Europejskie Kolegium
Policyjne (CEPOL) przesuwa się do rezerwy. Z zadowoleniem przyjmuję wynik głosowania
na sesji plenarnej, w którym padło 611 głosów popierających, 38 głosów sprzeciwiających
się, a 6 osób wstrzymało się od głosu, co wzmacnia stanowisko Parlamentu w odniesieniu
do CEPOL. W rzeczywistości Parlament uruchomi zarezerwowane środki, jeżeli uzyska
od agencji satysfakcjonującą informację dotyczącą kroków podjętych w związku z
absolutorium za 2008 rok.

Te wymogi są jasne: poinformowanie Parlamentu o wynikach dochodzenia prowadzonego
przez OLAF; publikacja listy członków Zarządu; dostarczenie ostatecznego sprawozdania
z audytu dotyczącego środków wykorzystywanych do finansowania wydatków prywatnych;
oraz zapewnienie przeprowadzenia zmian w Zarządzie, które pozwolą zapobiec
powtórzeniu się takiej sytuacji w przyszłości. Mam ogromną nadzieję, że CEPOL podejmie
szybką reakcję i udowodni swoją wolę pełnej współpracy z Parlamentem.

Marit Paulsen, Olle Schmidt i Cecilia Wikström (ALDE),    na piśmie. – (SV) Silna i
nowoczesna Europa potrzebuje takiego budżetu, który byłby ukierunkowany na przyszłość
i na wzrost, podczas gdy sytuacja gospodarcza wymaga zastanowienia się i ograniczeń.
Dlatego zdecydowaliśmy się utrzymać linię ograniczeń budżetowych i skupić się na
szerokich inwestycjach w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji służących napędzaniu
wzrostu i tworzeniu miejsc pracy zgodnie ze strategią Europa 2020. Ponieważ chcemy,
aby Europa była zrównoważona pod względem gospodarki, spraw społecznych i klimatu,
głosowaliśmy za inwestycjami w środowisko naturalne i kapitał ludzki oraz w kontrolę
rynków finansowych, ale zawsze w ramach istniejących zasobów.

W zbyt dużej mierze, której nie da się uzasadnić, budżet w dalszym ciągu wykorzystuje
się na cele polityki rolnej UE, a nie da się sprostać przyszłym wyzwaniom za pomocą
przestarzałej polityki. Dlatego głosowaliśmy przeciwko proponowanemu funduszowi
mlecznemu w wysokości 300 milionów euro i zgłosiliśmy wniosek dotyczący likwidacji
unijnych dopłat eksportowych, na przykład do produktów rolnych, jak również dopłat
do uprawy tytoniu. Ponieważ w tych czasach, trudnych dla gospodarki, każdy musi uczynić
jakiś krok, głosowaliśmy również za zmniejszeniem kosztów administracyjnych UE.

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

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie. – (PT) Uwzględniając delikatny charakter ożywienia
gospodarczego w strefie euro oraz słabość finansów publicznych w wielu państwach
członkowskich, mądre wykorzystanie budżetu mogłoby stanowić impuls dla ożywienia
gospodarczego, ale w tym celu należy wiedzieć, jak można wyciągnąć z niego największe
korzyści. W odniesieniu do obywateli warto odnotować wzrost w dziale „Konkurencyjność
na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz „Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, mimo
zmniejszenia wydatków na kształcenie i szkolenie. Mamy do czynienia ze znacznym
wzrostem środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ale należy
ubolewać, że tylko 1,4 % środków zarezerwowano na realizację polityki społecznej, w
której środki przeznaczone na zdrowie zmniejszono o 15,77 miliona euro w porównaniu
do 2010 roku. W dziedzinie rozwoju regionalnego mamy do czynienia ze wzrostem o
3,2 %, który należy uznać za istotny. W dziedzinie rolnictwa trzeba zwrócić uwagę na
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ogromną zmienność w sektorze mlecznym, co podkreśla potrzebę przyjęcia stałego
podejścia dla rozwiązania tego problemu, mianowicie za pomocą funduszu dla sektora
mlecznego. W dziedzinie rybołówstwa doszło niestety do zmniejszenia kwot
przeznaczonych na wspólną politykę rybołówstwa (WPRyb).

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    na piśmie. – (EL) Budżet UE na 2011 rok został
opracowany z myślą o wzmocnieniu zysków wielkich przedsiębiorstw oraz o dzikim ataku
monopoli i burżuazyjnych rządów na prawa robotnicze i socjalne. Dostarcza jeszcze więcej
kapitału spekulacyjnego, dopłat i ułatwień dla grup monopolistycznych, poza około 5
bilionami już przekazanymi im przez burżuazyjne rządy krajowe, aby wzmocnić ich
pozycję w nieubłaganej konkurencji między imperialistami, w dążeniu do jasnego celu
ożywienia systemu kapitalistycznego. Jego zasadnicze podejście polega z jednej strony na
oddawaniu pieniędzy przedstawicielom kapitału, a z drugiej – na ograniczaniu – i tak już
mizernych – wydatków na robotników, małe przedsiębiorstwa handlowe i rzemieślnicze,
słabe gospodarstwa rolne o średniej wielkości i młodzież, a także na zapewnianiu jeszcze
większych środków na imperialistyczne interwencje podejmowane przez UE i na
mechanizmy, jakich używa się do represjonowania i prześladowania obywateli.

Pierwszy budżet zatwierdzany przez Parlament Europejski, którego uprawnienia rzekomo
wzrosły na mocy traktatu lizbońskiego, jest zgodny z jego reakcyjnym charakterem. Jest
on jeszcze jednym dowodem, że Parlament Europejski jest wiernym sługą potrzeb i
interesów monopoli, a zdecydowanym wrogiem robotników i potrzeb obywateli. Ruchy
klas robotniczych i obywatelskich muszą zaostrzyć swoją walkę, aby robotnicy nie musieli
ponosić kosztów kryzysu kapitalistycznego.

Liam Aylward, Brian Crowley i Pat the Cope Gallagher (ALDE),    na piśmie. – (GA)
W ostatnich latach na międzynarodowym rynku produktów mlecznych występowała
coraz większa zmienność. Nadzwyczajne środki finansowe w wysokości 300 milionów
euro, jakie udało się zapewnić w budżecie na 2010 rok, przyniosły korzyści zwłaszcza
gospodarstwom prowadzącym produkcję mleczną, które ponosiły duże straty wskutek
kryzysu. Zagłosowaliśmy za przyjęciem nowej pozycji budżetowej, służącej ustanowieniu
funduszu mlecznego wspierającego innowacje, dywersyfikację i restrukturyzację oraz
poprawiającego pozycję negocjacyjną gospodarstw mlecznych, co pomoże rozwiązać
problemy związane z brakiem równowagi w łańcuchu dostaw żywności. Ponadto z
zadowoleniem przyjmujemy zawarte w sprawozdaniu stwierdzenia dotyczące wsparcia
udzielanego programowi dopłat do spożycia mleka w szkołach oraz wniosek Komisji
dotyczący zwiększenia finansowania tego programu oraz finansowania programu dopłat
do spożycia owoców w szkołach.

Celem wspólnej polityki rolnej jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw żywności, ochrona
środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej oraz zapewnienie rolnikom
odpowiednich dochodów. W tym kontekście cieszymy się z uwag zawartych w
sprawozdaniu, w których mówi się o zwróceniu się do Komisji o uwzględnienie rezerwy
gotówkowej w 2011 roku na wypadek większej zmienności na rynku w 2011 roku,
ograniczenie biurokracji oraz poprawę i wyjaśnienie dostępu do finansowania.

George Becali (NI),    na piśmie. – (RO) Zgadzam się z moimi koleżankami i kolegami,
którzy nie poparli cięć budżetowych zaproponowanych przez Radę. Najlepszym
argumentem przeciwko takim cięciom jest sytuacja tych państw członkowskich, które na
szczeblu krajowym podjęły takie działania. Mam na myśli szczególnie Rumunię. Nacisk
wywierany na konsumpcję w celu jej ograniczenia nie doprowadził do wyjścia z kryzysu,
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lecz faktycznie spowodował niespotykaną presję społeczną. Zgadzam się też ze
zwiększeniem funduszu mlecznego o 300 milionów euro. W całym okresie kryzysu
europejskiego przyjmowałem właśnie takie stanowisko, popierające przyznanie
dodatkowych środków w tym celu. Zdecydowanie popieram koncepcję europejskiego
mechanizmu stabilizacyjnego i konieczność zapewnienia konkretnego charakteru dwu
nowo utworzonych pozycji budżetowych, które powinny zawierać liczby, a nie puste
miejsca, jak to się dzieje obecnie, aby ten europejski instrument interwencyjny mógł
zaistnieć w sferze rzeczywistej, a nie tylko teoretycznej. Mam nadzieję, że w ramach procesu
pojednawczego uda się utrzymać stanowisko Parlamentu i osiągnąć porozumienie z Radą,
oraz że w listopadzie będziemy w stanie zagłosować za przyjęciem budżetu UE na 2011
rok.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    na piśmie. – (CS) Po raz pierwszy w swojej historii Parlament
Europejski przeprowadził dyskusję na temat projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej
na 2011 r., zgodnie z nowymi przepisami wynikającymi z traktatu z Lizbony. Wiele zmian
przyjętych na sesji plenarnej Parlamentu jasno pokazuje, że zwiększył się stopień kontroli
i demokratycznego funkcjonowania Unii Europejskiej. Z uwagi na tę poprawę procedur
demokratycznych, ale także ze względu na strukturę budżetu poparłam ten wniosek.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie. – (PT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji
Parlamentu, ponieważ zgadzam się z priorytetami horyzontalnymi Parlamentu na 2011
rok w odniesieniu do młodzieży, kształcenia i mobilności, które w ramach polityki w
różnych dziedzinach wymagają konkretnych inwestycji horyzontalnych, będących
sposobem wspierania wzrostu i rozwoju w UE. Zgadzam się z proponowanym
zwiększeniem finansowania wszystkich programów związanych z tymi priorytetami, czyli
programu kształcenia przez całe życie, programu „Ludzie” i Erasmus Mundus. Zgadzam
się też, że mobilność młodych pracowników jest kluczowym sposobem zapewnienia
rozwoju konkurencyjnego i dynamicznego rynku pracy w Europie, i z tego względu trzeba
ją wzmocnić. Cieszę się ze zwiększenia środków przeznaczonych na Europejskie Służby
Zatrudnienia, dlatego zdecydowanie popieram zainicjowanie programu przygotowawczego
„Twoja pierwsza praca z EURES”, którego celem jest udzielenie pomocy młodym ludziom
przy wejściu na rynek pracy lub uzyskaniu dostępu do wykwalifikowanych miejsc pracy
w innym państwie członkowskim, jako pierwszy krok ku konkretnemu
pozaakademickiemu programowi na rzecz mobilności młodych ludzi.

Françoise Castex (S&D),    na piśmie. – (FR) Ten budżet nie odpowiada temu, czego Unia
Europejska potrzebuje, aby wyjść z recesji, doprowadzić do ożywienia i sprostać swoim
zadaniom w zakresie solidarności. W tym kontekście ubolewam, że wniosek Grupy
Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim dotyczący
stworzenia pozycji „środków własnych” finansowanych z podatku od transakcji
finansowych został po prostu odrzucony przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańskich Demokratów). Ten brak spójności między słowami i czynami prawicy
jest skandaliczny, uwzględniając to, co przez wiele miesięcy mówiła obywatelom i mediom
o swoim poparciu dla takiego podatku. Kiedy jednak dochodzi do głosowania i kiedy
Parlament Europejski ma uprawnienia, aby to wprowadzić, to właśnie ci ludzie chcą obalić
ten wniosek. Chociaż UE rozszerza się i powierza się jej coraz więcej uprawnień, to środki
pozostające w jej dyspozycji zmniejszają się. To ogólnie zły sygnał dla ożywienia wzrostu
i zatrudnienia w Europie, a szczególnie dla obywateli europejskich.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark i Anna Ibrisagic
(PPE),    na piśmie. – (SV) Chcielibyśmy, aby priorytety UE w większym stopniu
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koncentrowały się na przyszłości, większej konkurencyjności, inwestycjach w infrastrukturę
i badania, a nie na wspieraniu polityki rolnej. Dzisiaj byliśmy wierni naszym priorytetom,
popierając w głosowaniu pewność prawną, zwiększone wydatki na badania i większe
środki na działania klimatyczne, ale również zmniejszenie środków na dopłaty rolne,
dopłaty eksportowe, uprawę tytoniu i fundusze mleczne. Nawet jeżeli projekt budżetu UE
na 2011 rok nie zawiera wszystkich priorytetów, których się domagaliśmy, to oczywiście
głosowaliśmy za jego przyjęciem.

Marielle De Sarnez (ALDE),    na piśmie. – (FR) Właśnie przyjęliśmy budżet na 2011 rok,
jakiego domagał się Parlament Europejski. Dzięki temu głosowaniu mogliśmy ponownie
potwierdzić nasze priorytety wobec najuboższych, dla których wnioskowano o pakiet w
wysokości 100 milionów euro, a także wobec producentów z sektora mlecznego, którym
chcieliśmy zapewnić dalsze funkcjonowanie funduszu mlecznego.

Przedsiębiorstwa przeżywające kłopoty powinny też w dalszym ciągu otrzymywać wsparcie
z europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji, który powinien mieć trwały
charakter i własny budżet. Wreszcie chcielibyśmy, aby budżet europejski dysponował
swoimi własnymi środkami, i aby wreszcie wprowadzono podatek od transakcji
finansowych.

Christine De Veyrac (PPE),    na piśmie. – (FR) W okresie, kiedy państwa, społeczności
lokalne, podatnicy i przedsiębiorstwa godzą się na poświęcenia finansowe, Unia nie może
wyłączyć się z tego słusznego procesu. Niedopuszczalne są nieproporcjonalne wzrosty w
budżecie Unii, których domagają się niektórzy. To nie oznacza, że nadszedł czas
ograniczania strategicznie ważnych wydatków, na przykład w zakresie wspólnej polityki
rolnej, której zawdzięczamy niezależność w dziedzinie żywności i która jest źródłem
eksportu (a zatem i dochodów).

To byłby z drugiej strony dobry moment, aby zastanowić się nad istniejącymi ze względów
historycznych rabatami w składkach płaconych przez niektóre państwa, a których istnienie
jest obecnie nieuzasadnione. W obecnym kontekście nie można rozważać koncepcji
podatku europejskiego: należy w pierwszym rzędzie ograniczyć presję, jakiej podlegają
państwa członkowskie.

Philippe de Villiers (EFD),    na piśmie. – (FR) Parlament Europejski przyjął stanowisko
w sprawie projektu rezolucji legislacyjnej dotyczącej stanowiska Rady w sprawie projektu
budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011.

Analiza budżetu ogólnego Unii Europejskiej przez Parlament Europejski zawsze była
szansą lepszej obserwacji, w jaki sposób z biegiem lat rozszerzano uprawnienia tej Unii i
jak z kolei państwa członkowskie traciły swoją suwerenność.

W przedmiotowym sprawozdaniu odsłania się presję budżetową, której koszty będą
musieli ponieść podatnicy. Nawet pomimo wyraźnej utraty przez obywateli złudzeń wobec
Unii Europejskiej, zwiększa ona swój budżet o 6 %, aby sfinansować przyjętą przez siebie
politykę. Czemu służy to zwiększenie, skoro od 10 do 15 % środków nie jest
wykorzystywanych, a Komisja wymaga cięć od wszystkich państw członkowskich?

Diane Dodds (NI),    na piśmie. – Uważam każdą propozycję zwiększenia budżetu UE za
niedopuszczalną, ponieważ nie mogę usprawiedliwić przed moimi wyborcami wzrostu
wydatków UE o przeszło 6 % w 2011 roku. W dniu dzisiejszym kanclerz Wielkiej Brytanii
przedstawia drastyczne cięcia w sektorze publicznym – cięcia, do których podjęcia Unia
Europejska nakłaniała państwa członkowskie. A mimo to ta sama UE uznaje, że słuszny
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jest wzrost budżetu tej instytucji o 6 %. Wydaje się, że oficjalna polityka UE brzmi obecnie
„rób to, co mówię, a nie to, co robię”. Moim zdaniem to niedopuszczalne.

Nie mogłabym spojrzeć prosto w oczy moim wyborcom – a niektórzy z nich z pewnością
stracą pracę na skutek cięcia wydatków przeprowadzanego w Wielkiej Brytanii – i
powiedzieć, że posłowie do PE wydają mądrze jeszcze więcej ich pieniędzy – a proszę
pamiętać, że to są ich pieniądze – poprzez napełnianie kieszeni ESDZ, Europolu czy
organów regulacji usług finansowych. A z pewnością nie mogłabym uzasadnić wzrostu
budżetu tej instytucji na rozrywkę. Właśnie dlatego zagłosowałam za odrzuceniem tego
budżetu. To inni muszą wytłumaczyć, dlaczego go poparli.

Lena Ek (ALDE),    na piśmie. – (SV) Silna i nowoczesna Europa potrzebuje takiego budżetu,
który byłby ukierunkowany na przyszłość i na wzrost, podczas gdy sytuacja gospodarcza
wymaga zastanowienia się i ograniczeń. Dlatego zdecydowałam się utrzymać linię
ograniczeń budżetowych i skupić się na szeroko zakrojonych inwestycjach w dziedzinie
badań, rozwoju i innowacji, służących tworzeniu wzrostu i miejsc pracy zgodnie ze strategią
Europa 2020. Ponieważ chcę, aby Europa była zrównoważona pod względem gospodarki,
spraw społecznych i klimatu, głosowałam za inwestycjami w środowisko naturalne i kapitał
ludzki oraz w kontrolę rynków finansowych, ale zawsze w ramach istniejących zasobów.

Budżet wykorzystuje się w znacznym stopniu na cele polityki rolnej UE. Niestety, obecna
struktura wspólnej polityki rolnej rzadko koncentruje się na przyszłych wyzwaniach.
Rozkwit obszarów wiejskich jest bardzo ważny. Jednakże dalsze stosowanie dopłat
eksportowych i dopłat do uprawy tytoniu nie jest dobrym rozwiązaniem. Zamiast tego
potrzebujemy rozsądnych warunków produkcji żywności w Europie, przyzwoitej ochrony
zwierząt i zachęt dla rolników do wytwarzania ekologicznej energii. Ponieważ w tych
czasach, trudnych dla gospodarki, każdy musi uczynić jakiś krok, głosowałam również
za zmniejszeniem kosztów administracyjnych UE.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson i Marita Ulvskog (S&D),    na piśmie. – (SV)
My, szwedzcy socjaldemokraci, głosowaliśmy dziś za przyjęciem projektu budżetu UE na
2011 rok. To skromny budżet, ale zawiera również niezbędne inwestycje w badania,
energetykę i inicjatywy na rzecz młodzieży, a także umożliwia ustanowienie nowej unijnej
Służby Działań Zewnętrznych oraz nowych władz w zakresie nadzoru finansowego.

To jednak również budżet, w którym brakuje rozsądnego finansowania wielu nowych
priorytetów UE, jak na przykład nowej strategii UE na rzecz wzrostu i zatrudnienia (Europa
2020), polityki klimatycznej oraz polityki zagranicznej i pomocowej UE, zwłaszcza pomocy
dla Palestyny.

Aby ograniczyć wysokość budżetu, zaproponowaliśmy dalsze cięcia w unijnej pomocy
rolnej, ale zostały one odrzucone w głosowaniu. Głosowaliśmy również za
przeprowadzeniem analizy systemu środków własnych UE, w tym podatku od transakcji
finansowych. Bez względu na formę ewentualnego nowego systemu dochodów UE
powinien on być neutralny pod względem kosztów i przestrzegać kompetencji państw
członkowskich w dziedzinie opodatkowania.

W odniesieniu do budżetu samego Parlamentu uważamy, że trzeba wzmocnić te komisje,
które zostaną obciążone dodatkową pracą z uwagi na postanowienia traktatu lizbońskiego.
To usprawiedliwia zwiększenie liczby pracowników Parlamentu i sekretariatów grup.
Jednak nie sądzimy, aby posłowie do PE potrzebowali większej liczby pracowników.
Parlament podjął obecnie decyzję, aby środki przeznaczone na wzrost dodatków
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asystenckich utrzymać w rezerwie, i nie należy ich uruchamiać, jeżeli nie zostaną spełnione
wszystkie warunki. Wolelibyśmy, aby środki Parlamentu były zwiększane za pomocą
przegrupowania i działań na rzecz zwiększenia efektywności, a nie za pomocą wzrostu
całkowitego budżetu.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie. – (PT) Budżet UE ma kluczowe znaczenie dla rozwoju
działań UE oraz dla efektywnej alokacji środków związanych z polityką spójności, zwłaszcza
w okresie kryzysu.

Uważam, że Rada nie powinna dokonywać arbitralnych cięć tych środków, czego byliśmy
świadkami w przypadku takich priorytetów, jak środki przeznaczone na innowacje oraz
na cele wzrostu i konkurencyjności. Rada zmniejszyła środki na zobowiązania o 0,55 %
i środki na płatności o 2,77 %, zatwierdzając budżet ostateczny w wysokości 141,8 miliarda
euro na zobowiązania i 126,5 miliarda euro na płatności, co może mieć szczególnie
krytyczne znaczenie, jeżeli będzie to miało wpływ na wzrost i konkurencyjność w Europie.

Dlatego popieram utrzymanie przez Parlament pierwotnej wysokości środków finansowych
przeznaczonych na te dziedziny.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie. – (PT) Wraz z wejściem w życie traktatu z
Lizbony zlikwidowano podział na wydatki obowiązkowe i nieobowiązkowe, co oznacza,
że Parlament i Rada zaczynają wspólnie ponosić odpowiedzialność za wszystkie wydatki
UE i wspólnie podejmują decyzje w ich sprawie. Ponadto coroczna procedura budżetowa
staje się szczególną procedurą legislacyjną, gdzie budżet przyjmuje się w formie
rozporządzenia, które można postrzegać jako szczególną procedurę współdecydowania
lub – dla uniknięcia pomyłek – jako wspólną decyzję Parlamentu i Rady. Proponowany
przez Parlament budżet na rok 2011 jest ambitny i inteligentny, a także rygorystycznie i
realistycznie przestrzega się w nim przyjętych zobowiązań. Naszym priorytetem staje się
polityka w takich dziedzinach, jak młodzież, kształcenie, mobilność, szkolenie, badania,
konkurencyjność i innowacje. Chciałbym zwrócić uwagę na program przygotowawczy,
w którym osobiście uczestniczyłem: „Twoja pierwsza praca z EURES”. Pozwoli to zwiększyć
mobilność młodzieży w UE i pomoże w walce z bezrobociem. Przedmiotowy budżet UE
w dalszym ciągu wynosi około 1 % PKB. Jest to wyraźny sygnał świadczący o konieczności
zmiany wieloletnich ram finansowych, uwzględniając niewielki margines w jego
poszczególnych działach, szczególnie w działach 1A, 3B i 4. Wyraźnie widać też pilną
potrzebę podjęcia debaty w sprawie konieczności zapewnienia nowych środków dla
budżetu Unii.

João Ferreira (GUE/NGL),    na piśmie. – (PT) Zgadzamy się z krytycznymi opiniami
dotyczącymi przyjętych przez Radę arbitralnych cięć i ograniczeń w projekcie budżetu,
przez co w 2011 roku jest on o przeszło 7 miliardów niższy niż uzgodniono w wieloletnich
ramach finansowych na lata 2007−2013. To tym bardziej niedopuszczalne, że kwota
uzgodniona w wieloletnich ramach finansowych jest już niezwykle skromna; od początku
stanowi zagrożenie dla spójności gospodarczej i społecznej. Dlatego też podkreśla to
szkodliwe skutki polityki realizowanej przez UE.

Z tego względu uważamy też, że bezwzględnie konieczne jest dokonanie istotnej ponownej
oceny budżetu, wraz z natychmiastowym przeglądem maksymalnych wartości granicznych
zawartych w obecnych wieloletnich ramach finansowych. Ta krytyka nie może nas jednak
skłaniać do zaakceptowania „lizbonizacji” budżetu, o której mówi się w sprawozdaniu, a
która skazałaby go na podrzędną rolę wobec najistotniejszych filarów traktatu z Lizbony:
neoliberalizmu, federalizmu i militaryzmu. Inaczej mówiąc, zasadniczo skazałby go na
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podrzędną rolę wobec tej samej polityki, która wywołała zasadniczy kryzys, który obecnie
dotyka pracowników i obywateli w Europie. Tym, czego potrzebujemy – zaczynając od
niezbędnego wzmocnienia budżetu Unii, opierającego się na składkach państw
członkowskich, które byłyby proporcjonalne względem ich produktu krajowego brutto
– jest zerwanie z tą polityką i faktyczne działanie na rzecz spójności, postępu społecznego
i ochrony środowiska naturalnego.

Bruno Gollnisch (NI),    na piśmie. – (FR) Traktat z Lizbony wszedł w życie 1 grudnia
ubiegłego roku. Powierza się w nim Unii Europejskiej nowe uprawnienia: stąd wynikają
nowe możliwości wydatkowania środków. Wszystkim lub prawie wszystkim brakuje
przyzwoitości, by zwrócić uwagę na nieco skandaliczny charakter żądań zwiększenia
środków przyznanych Unii Europejskiej lub wprowadzenia nowego podatku, kiedy
państwom członkowskim nakazuje się oszczędzanie i ograniczenie ich ochrony socjalnej.

Francja ponosi ogromne koszty bezpośrednie udziału w projekcie europejskim: 8 miliardów
euro rocznie, a ta kwota stale wzrasta. Inaczej mówiąc, stanowi ona znaczną część na
przykład deficytu systemu zabezpieczenia społecznego. Jeszcze wyższe są związane z
polityką europejską koszty pośrednie w formie bezrobocia, słabego wzrostu gospodarczego,
przenoszenia działalności gospodarczej i tak dalej. Budżet europejski nie pełni funkcji
uzupełniającej wobec budżetów krajowych; raczej z nimi konkuruje i je grabi. Systemy
współfinansowania polityki strukturalnej, które nie są niczym więcej niż ukrytą formą
klientelizmu, również stanowią zachętę do wydawania pieniędzy. Mamy jeszcze obciążającą
okoliczność, że przez 15 lat Trybunał Obrachunkowy nie był w stanie pozytywnie ocenić
sposobu zarządzania tymi dziesiątkami miliardów euro przez Komisję. Uważam, że
nadszedł czas z tym skończyć.

Sylvie Guillaume (S&D),    na piśmie. – (FR) Poparłam rezolucję Parlamentu Europejskiego
w sprawie projektu budżetu ogólnego UE na rok 2011. Jeżeli chcemy być w stanie podjąć
się realizacji priorytetów polityki Unii Europejskiej, nowych wydatków wymuszonych
kryzysem gospodarczym oraz nowych uprawnień przyznanych na mocy traktatu
lizbońskiego, to musimy poprzeć ambitny projekt budżetu, który umożliwi nam
przeprowadzenie inwestycji niezbędnych do stworzenia większej liczby miejsc pracy i
powrotu na ścieżkę zrównoważonego wzrostu; inaczej mówiąc – budżetu zdolnego
sprostać naszym oczekiwaniom wobec Europy.

Rada chciałaby zmniejszyć budżet Unii, ponieważ państwa członkowskie zmagają się ze
znacznymi deficytami. Właśnie dlatego wprowadziliśmy nowy dział w budżecie,
obejmujący środki własne Unii, aby budżet nie był w aż tak wielkim stopniu uzależniony
od składek krajowych. Ubolewamy, że prawica ponownie odrzuciła poprawkę, w której
wzywamy do ustanowienia podatku od transakcji finansowych.

Elisabeth Köstinger (PPE),    na piśmie. – (DE) Popieram propozycje Parlamentu
Europejskiego dotyczące projektu budżetu na rok 2011. W sprawozdaniu uwzględniono
istotne dziedziny polityki i poszczególne opinie. Parlament przyznał, że Unia Europejska
nie będzie w przyszłości w stanie zrealizować swoich obszernych i zróżnicowanych zadań
za pomocą mniejszych środków finansowych. Dotyczy to w szczególności rolnictwa. W
opinii Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie do budżetu na 2011 rok wyrażono już
obawę, że przy planowaniu i wykorzystywaniu niewykorzystanych zasobów założenia
Komisji są zbyt optymistyczne. Duże europejskie projekty badawcze są finansowo
uzależnione od zwrotów, których wielkości nikt z góry nie zna. Wzywa się Komisję do
zapewnienia w przyszłości długookresowego finansowania badań i rozwoju oraz do
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sporządzenia szczegółowych planów finansowych. Zwroty finansowe z dziedziny rolnictwa
należy wykorzystać zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.

Petru Constantin Luhan (PPE),    na piśmie. – (RO) Głosowałem za przyjęciem
przedmiotowego sprawozdania, ponieważ Parlament Europejski właściwie określił
najważniejsze priorytety w prowadzonej przez siebie polityce odnośnie do młodzieży,
kształcenia i mobilności. Ja również wielokrotnie wskazywałem, że są one istotnymi i
potrzebnymi elementami unijnej strategii naprawy gospodarczej i strategii Europa 2020.
Młodzież, kształcenie i mobilność to takie dziedziny, w których potrzeba konkretnych
kompleksowych inwestycji w ramach odpowiedniej polityki, aby wspierać wzrost i rozwój
UE.

Dlatego popieram konieczność zwiększenia środków na wszystkie programy związane z
tymi priorytetami, na przykład program kształcenia przez całe życie, program „Ludzie”
czy Erasmus Mundus. Równie istotne jest zwiększenie środków na europejską sieć służb
zatrudnienia. Z tego względu popieram wprowadzenie programu przygotowawczego
„Twoja pierwsza praca z EURES”, która pomaga młodym ludziom wejść na rynek pracy
lub uzyskać dostęp do wykwalifikowanej pracy w innym państwie członkowskim, będącego
pierwszym krokiem ku pozaakademickiemu programowi mobilności młodzieży.

David Martin (S&D),    na piśmie. – W poszczególnych głosowaniach głosowałem
przeciwko przyjęciu postanowień, które − moim zdaniem − będą miały negatywne skutki
dla obywateli UE i mieszkańców krajów rozwijających się. Obejmuje to finansowanie
przez UE produkcji tytoniu, jak również unijne dopłaty eksportowe do produktów rolnych,
które są szkodliwe dla krajów rozwijających się. Głosowałem również przeciwko
zwiększeniu pozycji budżetowych związanych z wydatkami, podróżami i kosztami
administracyjnymi. Przyjmuję jednak z zadowoleniem korzystne elementy, które pojawiły
się w pierwszym czytaniu w Parlamencie, w tym finansowanie rozwoju gospodarczego
w naszych regionach, wsparcie kluczowych projektów badawczych i rozwojowych oraz
zwiększoną pomoc zagraniczną, zgodną z brytyjskim celem zwiększania pomocy
rozwojowej. Uważam, że budżet UE jest potrzebny dla zapewnienia długoterminowej
stabilności wobec poważnych działań oszczędnościowych podejmowanych przez rządy
krajowe w Europie. Podczas gdy rządy krajowe wprowadziły drastyczne cięcia, w niektórych
przypadkach kierując się perspektywą krótkookresową, budżet UE może zapewnić
stabilność i planowanie długookresowe za pomocą na przykład funduszy strukturalnych
i funduszy spójności, wspierając tworzenie miejsc pracy, zapewniając szkolenia i
wzmacniając gospodarkę europejską w trakcie całego procesu naprawy gospodarczej,
szczególnie dzięki zapewnianiu funduszy strukturalnych najciężej poszkodowanym
regionom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Barbara Matera (PPE),    na piśmie. – (IT) Po raz pierwszy po wejściu w życie traktatu z
Lizbony udało się przyjąć budżet europejski w jednym czytaniu. To również pierwszy raz,
kiedy Parlament skorzystał z większych uprawnień decyzyjnych od Rady. Jednakże tym
zwiększonym uprawnieniom musi towarzyszyć poczucie dużej odpowiedzialności i
realizmu, wynikające z utrzymującego się kryzysu gospodarczego.

W tym kontekście Komisja Budżetu wysłała jasny sygnał, opowiadając się za
przestrzeganiem marginesów wynikających z obecnej sytuacji finansowej i wdrażania
trudnej polityki opierającej się na priorytetach, polegających na napędzaniu wzrostu z
naciskiem na badania, innowacje i młodzież. Z zadowoleniem przyjmuję podjętą przez
tę Izbę decyzję, aby postępować zgodnie z wytycznymi Komisji Budżetu i państw

20-10-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL90



członkowskich, które często popadają w zadłużenie na skutek nadmiernych unijnych
zaliczek gotówkowych.

Niemniej jednak należy ponownie rozważyć budżet Unii w kontekście nowych uprawnień
na mocy traktatu z Lizbony i potrzeby zapewnienia własnych środków. Te zagadnienia
wymagają stanowczości w procesie pojednawczym, aby zapewnić odpowiednie wsparcie
finansowe dla tak ambitnego projektu, jakim jest strategia Europa 2020.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie. – (PT) Wejście w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej spowodowało wzmocnienie polityki UE i stworzenie nowych dziedzin
kompetencji – szczególnie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB),
konkurencyjności i innowacji, przestrzeni kosmicznej, turystyki, przeciwdziałania zmianie
klimatu, polityki społecznej, polityki energetycznej, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Te nowe kompetencje wymagają budżetu, który umożliwi ich realizację w praktyce, zatem
wymaga, aby wszystkie władze budżetowe w sposób spójny i konsekwentny podchodziły
do swoich zwiększonych uprawnień finansowych. Dlatego w budżecie wspólnotowym
musimy zapewnić odpowiednie środki finansowe, aby możliwe było osiągnięcie z jego
pomocą celów nakreślonych na 2014 rok, by nie narażać strategii Europa 2020. Oczywiście
w obecnej sytuacji kryzysowej państwa członkowskie sprzeciwiają się zwiększeniu składek,
ale muszą wziąć pod uwagę zamierzenia UE i potrzebę, by nie przekreślać wszystkiego,
co udało się osiągnąć w zakresie spójności i integracji.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie. – (DE) Jedna ze zmian wprowadzonych na mocy traktatu
z Lizbony dotyczyła struktury finansowej UE, w szczególności wieloletnich ram
finansowych i corocznej procedury budżetowej. W traktacie nadaje się wiążący status
prawny wieloletnim ramom finansowym i stwierdza się, że są one jednogłośnie
przyjmowane przez Radę po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Nie będzie już
rozróżnienia między wydatkami obowiązkowymi i nieobowiązkowymi, bowiem obie
władze budżetowe są obecnie wspólnie odpowiedzialne za podejmowane decyzje, wraz
z odpowiednim uproszczeniem procedury. Fakt, że obecnie Parlament ma prawa
współdecydowania o całym budżecie, oznacza wzmocnienie kontroli demokratycznej.

Przewiduje się podjęcie pewnych dalszych działań służących uproszczeniu biurokracji.
Istotne znaczenie ma zwiększenie uprawnień budżetowych Parlamentu Europejskiego,
będącego jedyną bezpośrednio wybraną instytucją UE, dzięki czemu może on wywierać
wpływ na ważne decyzje UE, na przykład żądania ograniczenia kosztów nowej Służby
Działań Zewnętrznych. Nie mogę jednak poprzeć tendencji centralistycznych.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie. – (IT) Głosowałem za przyjęciem projektu budżetu,
ponieważ popieram zawarte w nim ogólne stanowisko i jego treść. Zgadzam się z
przywróconymi limitami dotyczącymi cięć dokonanych przez Radę. Uważam
przedmiotowe głosowanie za niezwykle istotne i zgadzam się ze stanowiskiem przyjętym
przez Parlament, który faktycznie korzysta ze swoich nowych uprawnień. Za pomocą
nowej procedury budżetowej, wprowadzonej dzięki wejściu w życie traktatu lizbońskiego,
Parlament naprawdę może pokazać swoje znaczenie i swoje uprawnienia wobec Rady,
broniąc silnego i ambitnego, a jednocześnie trudnego budżetu, przy pełnej świadomości,
że ważne inwestycje w kluczowych sektorach, na przykład w badaniach i innowacjach
technologicznych, są niezbędne dla ponownego ożywienia gospodarki Unii Europejskiej,
ciężko doświadczonej niedawnym kryzysem gospodarczym i finansowym.

Georgios Papanikolaou (PPE),    na piśmie. – (EL) Pierwotny projekt budżetu, który Komisja
Budżetu przedłożyła Komisji Kultury i Edukacji, był niewystarczający, ponieważ brakowało
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w nim ambitnych środków służących realizacji najważniejszych celów strategii Europa
2020 w dziedzinie kształcenia, szkolenia i mobilności. Dokładnie rzecz ujmując, właściwa
komisja pierwotnie przyjęła stanowisko Komisji i Rady, i zaproponowała zamrożenie
środków przeznaczonych na kształcenie przez całe życie, kształcenie i programy na rzecz
młodych przedsiębiorców. To jednak pocieszające, że wobec sprzeciwu wyrażonego przez
członków Komisji Kultury i Edukacji w związku z degradacją polityki kształcenia i szkolenia,
szczególnie w okresie wzrastającego bezrobocia, powodującego problemy w wielu
państwach członkowskich Unii Europejskiej, Komisja Budżetu przedstawiła niezbędne
poprawki, które poparłem, i zwiększyła pierwotnie planowane środki (na przykład w
odniesieniu do pozycji 150202 dotyczącej programów kształcenia przez całe życie).

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie. – (PT) Głosowałam za przyjęciem rezolucji
Parlamentu, ponieważ zgadzam się z priorytetami horyzontalnymi Parlamentu na 2011
rok w odniesieniu do młodzieży, kształcenia i mobilności, które w ramach polityki w
różnych dziedzinach wymagają konkretnych inwestycji międzysektorowych, będących
sposobem wspierania wzrostu i rozwoju w UE. Zgadzam się z proponowanym
zwiększeniem finansowania wszystkich programów związanych z tymi priorytetami, czyli
programu kształcenia przez całe życie, programu „Ludzie” i Erasmus Mundus.

Zgadzam się też, że mobilność młodych pracowników jest kluczowym sposobem
zapewnienia rozwoju konkurencyjnego i dynamicznego rynku pracy w Europie, i z tego
względu trzeba ją wzmocnić. Cieszę się ze zwiększenia środków przeznaczonych na
Europejskie Służby Zatrudnienia i zdecydowanie popieram zainicjowanie programu
przygotowawczego „Twoja pierwsza praca z EURES”, której celem jest udzielenie pomocy
młodym ludziom przy wejściu na rynek pracy lub uzyskaniu dostępu do wykwalifikowanej
pracy w innym państwie członkowskim, jako pierwszy krok ku konkretnemu
pozaakademickiemu programowi na rzecz mobilności młodych ludzi.

Frédérique Ries (ALDE),    na piśmie. – (FR) 142 650 miliardów euro – tyle wynosi budżet
na rok budżetowy 2011, przyjęty dziś w południe przez Parlament Europejski. To budżet
skąpy, praktycznie identyczny z propozycją Komisji Europejskiej i przyjęty w kontekście
oszczędności. Jednakże wszyscy wiemy, że Europa nie może podejmować większej liczby
lepszych działań za pomocą mniejszych środków.

Właśnie dlatego, wspólnie z kilkoma innymi posłami, a także wraz z komisarzem
odpowiedzialnym za plany finansowe, panem Lewandowskim, apeluję do Unii Europejskiej
o zapewnienie sobie środków własnych. Mechanizmu finansowego, który zapewniałby
autonomię i margines swobody wobec państw członkowskich, które – bez względu na
to, czy znajdujemy się w sytuacji kryzysowej, czy też nie – już dawno porzuciły myśl o
zapewnieniu Europie środków odpowiadających jej ambicjom. Widzę co najmniej dwa
powody, dla których nie należy ograniczać budżetu europejskiego.

Pierwszy związany jest z wejściem w życie traktatu z Lizbony oraz nowymi uprawnieniami
Europy w dziedzinie polityki zagranicznej, energetyki, nadzoru finansowego – by
wspomnieć tylko kilka z nich. Drugi związany jest z nową strategią Europa 2020, której
celem jest przywrócenie Europy na ścieżkę zrównoważonego wzrostu, dużych projektów
i innowacji. Oznacza to nowe wyzwania i nowe uprawnienia, które trzeba odpowiednio
sfinansować. Prowadzi nas to z powrotem do jedynego możliwego rozwiązania –
bezpośredniego finansowania Unii Europejskiej.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie. – Tegoroczna debata budżetowa po raz
kolejny pokazuje konieczność uzgodnienia rozsądnego system środków własnych dla UE.
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Coroczne ścieranie się instytucji europejskich o budżet prowadzi do podejmowania
chaotycznych decyzji i powoduje zjadliwą dywersję, której tak łatwo można uniknąć za
pomocą systemu środków własnych, na przykład poprzez przyznanie części dochodów
z unijnego podatku od transakcji finansowych, podatku od paliwa lotniczego czy podatku
emisyjnego na sfinansowanie budżetu UE. Niemniej jednak dzisiejsze głosowanie zasadniczo
zapewnia równowagę między reakcją na dodatkowe żądania wynikające z traktatu
lizbońskiego przy jednoczesnym ograniczaniu wzrostu budżetów UE, będącym
odpowiedzią na obecne trudności budżetowe.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL)   , na piśmie. – (SV) Zdecydowałam się wstrzymać się od
głosowania nad przyjęciem parlamentarnego projektu budżetu. Z zadowoleniem należy
przyjąć rozszerzenie programu Daphne, dotyczącego przemocy wobec kobiet. Cieszę się
też, że Parlament odrzucił propozycję Komisji i Rady dotyczącą zmniejszenia pomocy
finansowej dla Autonomii Palestyńskiej. Chciałabym jednak również zwrócić uwagę, że
moim zdaniem Parlament postępuje nieodpowiedzialnie przyznając systemowi UE i sobie
samemu tak wielkie kwoty w formie programów, subsydiów i pomocy biurokratycznej,
podczas gdy państwa członkowskie zmusza się do dokonywania ostrych cięć, aby spełnić
wymogi paktu stabilności – inaczej mówiąc, neoliberalnego paktu, który gorąco popiera
większość Parlamentu.

Głównym zwycięzcą jest rolnictwo, szczególnie wobec ustanowienia funduszu mlecznego
w wysokości 300 milionów euro. Posłowie do PE będą mieli kłopotliwe trudności z
wytłumaczeniem tej decyzji ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji, którzy demonstrują
we wszystkich krajach po kolei. Dlaczego mają cierpieć, skoro wydatki z budżetu systemu
unijnego są całkowicie oderwane od rzeczywistości?

Nuno Teixeira (PPE),    na piśmie. – (PT) To pierwszy budżet UE, który został poddany
pod głosowanie zgodnie z postanowieniami traktatu z Lizbony w trakcie pierwszego
czytania. Chociaż kilka delikatnych kwestii, które uważam za niezwykle istotne, na przykład
środki w dziedzinie spójności i rolnictwa, nadal pozostaje do rozstrzygnięcia w ramach
procedury pojednawczej, to z zadowoleniem przyjmuję przedmiotowy wniosek.

Po zmniejszeniu przyznanych środków przez Radę, w zatwierdzonym dokumencie
przywraca się pierwotną propozycję Komisji dotyczącą sekcji spójności na rzecz wzrostu
i zatrudnienia. Chociaż kwota na rok 2011 została już zapisana w wieloletnich ramach
finansowych z maksymalnym limitem w wysokości 50,65 miliarda euro według cen
obecnych, to należy podkreślić stwierdzenie sprawozdawcy, że ten dział będzie wymagał
wyższego poziomu wypłat.

Z zadowoleniem przyjmuję również wysokość środków w dziale konkurencyjności na
rzecz wzrostu i zatrudnienia, obejmujących środki na finansowanie większości propozycji
Parlamentu, na przykład odnoszących się do małych i średnich przedsiębiorstw oraz
programów na rzecz młodzieży, kształcenia i mobilności.

Głosuję za przyjęciem przedmiotowego dokumentu, chociaż nie uwzględniono w nim
zgłaszanych przez Europejską Partię Ludową propozycji w zakresie środków
interwencyjnych służących magazynowaniu zbóż, mleka i produktów mlecznych oraz
mleka w proszku, które niestety zostały odrzucone przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    na piśmie. – (PL) Wstrzymywanie się
od głosu nie jest rozwiązaniem. Nieobecni nie mają racji. Uważam, że w całej rezolucji jest
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dużo więcej dobrych rozwiązań niż tych mniej korzystnych. Potrzebujemy Europejskiej
Służby Działań Zewnętrznych. Powinna ona zacząć działać jak najszybciej, aby zwiększyć
znaczenie Europy na świecie.

Przyjęta rezolucja mówi o tym, że w Służbie reprezentowane będą wszystkie kraje
członkowskie. Teraz musimy zadbać, żeby to rzeczywiście było zrealizowane. Procesowi
tworzenia Służby Działań Zewnętrznych daję kredyt zaufania. Trzeba pamiętać, że to na
wzajemnym zaufaniu została zbudowana Unia Europejska, z czego Polska bardzo korzysta.
Będę się temu procesowi bacznie przyglądać.

Derek Vaughan (S&D),    na piśmie. – Z zadowoleniem przyjmuję korzystne elementy
budżetu na 2011 rok, w tym finansowanie rozwoju gospodarczego w Walii, wsparcie dla
badań i rozwoju oraz pomoc zagraniczną. Przyjmuję do wiadomości konieczność
zapewnienia dodatkowych środków na finansowanie Europejskiej Służby Działań
Zewnętrznych i nowych europejskich władz nadzorczych, co na forum Rady popierają
wszystkie państwa członkowskie, w tym Wielka Brytania. Jednakże moje obawy budzą
wydatki w wielu dziedzinach, których wartość nie odpowiada kosztom, lub które rodzą
negatywne konsekwencje dla obywateli UE i mieszkańców krajów rozwijających się.
Dotyczy to dofinansowywania przez UE produkcji alkoholu i wyrobów tytoniowych, co
jest sprzeczne z unijnymi celami w dziedzinie ochrony zdrowia, oraz unijnych dopłat do
eksportu produktów rolnych, które są szkodliwe dla krajów rozwijających się, a także
zwiększenia wydatków w ramach tych pozycji budżetowych, które obejmują wydatki,
podróże i inne koszty administracyjne. W obecnej sytuacji gospodarczej bardziej niż
kiedykolwiek należy uzasadniać wydatki na nasze priorytety poprzez likwidację wszystkich
rozrzutnych i nadmiernych wydatków w innych dziedzinach. Nie byłem w stanie sprzeciwić
się przyjęciu przedmiotowego budżetu. W okresie wyzwań gospodarczych głosowanie
przeciwko niezwykle istotnemu finansowaniu szerokiej palety priorytetów byłoby
pozbawione sensu. Uważam jednak, że zwiększenie wydatków było w pewnych
przypadkach nieuzasadnione, dlatego zdecydowałem się wstrzymać się od głosu.

Angelika Werthmann (NI),    na piśmie. – (DE) Kluczowymi elementami budżetu UE na
2011 rok są inwestycje w szkolenia, badania i innowacje, będące koniecznością w obecnej
sytuacji na rynku pracy. Za pomocą każdej decyzji należy dążyć do zmniejszenia obecnej
stopy bezrobocia w Europie – również w ramach rzeczywistego wdrażania ambitnych
celów zawartych w strategii Europa 2020. Uznanie młodzieży za priorytet w połączeniu
z programami szkoleń i zwiększania mobilności to bardzo cenna inwestycja, dająca duże
szanse rozwoju rynku pracy. Mamy do czynienia z pewnymi wzrostami, ale również z
cięciami; budżet ma charakter kompromisowy, podobnie jak każda decyzja podejmowana
przez wiele stron. Jednakże przesunięcie środków na badania jądrowe nie może leżeć w
interesie obywateli Europy, a te środki można by lepiej wykorzystać, na przykład na
odnawialne źródła energii.

Glenis Willmott (S&D),    na piśmie. – Partia Pracy Parlamentu Europejskiego z
zadowoleniem przyjmuje korzystne elementy w stanowisku Parlamentu z pierwszego
czytania, w tym finansowanie rozwoju gospodarczego w naszych regionach, wsparcie
najważniejszych projektów badawczych i rozwojowych oraz zwiększoną pomoc
zagraniczną, zgodną z przyświecającym Wielkiej Brytanii celem zwiększenia całkowitej
zagranicznej pomocy rozwojowej. Przyjmujemy też do wiadomości, że zapewnienie
dodatkowych środków na finansowanie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i
nowych europejskich władz nadzorczych jest konieczne, by wdrożyć te istotne nowe
środki, co na forum Rady popierają wszystkie państwa członkowskie, w tym Wielka
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Brytania. Jednakże nasze obawy budzą wydatki w wielu dziedzinach, których wartość nie
odpowiada kosztom, lub które rodzą negatywne konsekwencje dla obywateli UE i
mieszkańców krajów rozwijających się. Dotyczy to dofinansowywania przez UE produkcji
alkoholu i wyrobów tytoniowych, co jest sprzeczne z unijnymi celami w dziedzinie ochrony
zdrowia, oraz unijnych dopłat do eksportu produktów rolnych, które są szkodliwe dla
krajów rozwijających się, a także zwiększenia wydatków w ramach tych pozycji
budżetowych, które obejmują wydatki, podróże i inne koszty administracyjne. W obecnej
sytuacji gospodarczej bardziej niż kiedykolwiek należy uzasadniać wydatki na nasze
priorytety poprzez likwidację wszystkich rozrzutnych i nadmiernych wydatków w innych
dziedzinach. Partia Pracy Parlamentu Europejskiego głosowała przeciwko przyjęciu
ostatecznego tekstu rezolucji budżetowej na obecnym etapie, aby wysłać silny sygnał przed
negocjacjami między instytucjami.

Artur Zasada (PPE),    na piśmie. – (PL) Z ogromną przyjemnością gratuluję poseł
sprawozdawcy Sidonii Jędrzejewskiej doskonale przygotowanego raportu. Przyjęliśmy
dzisiaj po raz pierwszy wspólnotowy budżet w oparciu o zapisy traktatu lizbońskiego, a
także pierwszy raz nie przekroczyliśmy ram finansowych wyznaczonych przez obecną
perspektywę finansową. Uważam, że zaproponowane przez poseł Sidonię Jędrzejewską
rozwiązania są wyrazem realistycznego i pragmatycznego podejścia w trudnym czasie
kryzysu gospodarczego. Z satysfakcją zauważam również, że przyjęty dzisiaj budżet
wzmacnia finansowo priorytety Parlamentu Europejskiego.

Sprawozdanie: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie. – (PT) Wydłużenie urlopu macierzyńskiego z 14 do
20 tygodni należy uznać za prawo podstawowe. Nie należy postrzegać tego nowego
wymiaru jako zagrożenia, nawet biorąc pod uwagę ustanowienie praw dla ojców. Jego
wpływ na ramy ustawodawcze poszczególnych państw członkowskich jest pomijany, w
tym również wpływ na gospodarkę, kiedy na przykład bierzemy pod uwagę możliwość
tworzenia tymczasowych wakatów na szczeblu europejskim, sprzyjających wspieraniu
mobilności zawodowej, co może być impulsem dla wymiany najlepszych praktyk i
kontynuacji obowiązków zawodowych matek przebywających na urlopie macierzyńskim.
Nie należy kwestionować gwarancji wynagrodzenia w wysokości 100 % w trakcie urlopu
macierzyńskiego, wraz z wydłużeniem okresu zakazu wypowiedzenia z 6 miesięcy do
roku, uwzględniając zarówno kwestie demograficzne, jak i obecny klimat gospodarczy.
Inne proste, acz ważne środki to na przykład możliwość zastosowania elastycznego czasu
pracy po urlopie macierzyńskim, środki zapobiegawcze w zakresie zdrowia i
bezpieczeństwa, oraz rozszerzenie tych praw na pary adoptujące dzieci, co sprzyja
sprawiedliwszym ramom prawnym.

Roberta Angelilli (PPE),    na piśmie. – (IT) W Europie stopa urodzeń niestety różni się
pomiędzy poszczególnymi krajami i często jest uzależniona nie tylko od gwarancji ochrony
praw, ale również od świadczeń społecznych dostępnych dla pracujących matek, na
przykład żłobków. Nadal mamy wiele do zrobienia, aby pogodzić życie zawodowe i
rodzinne.

Istniejący we Włoszech system ochrony macierzyństwa jest zasadniczo zgodny z nowymi
parametrami proponowanymi w dyrektywie, nie tylko pod względem liczby tygodni
obowiązkowego urlopu macierzyńskiego, ale również w zakresie wypłaty rekompensat
w wysokości 100 % dla pokrycia dochodów w okresie nieobecności. Ważnym elementem
wprowadzanym przez dyrektywę jest urlop ojcowski: istotny cel służący zapewnieniu
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równych praw mężczyznom i kobietom oraz wzmocnieniu podziału zadań między
obojgiem rodziców.

George Becali (NI),    na piśmie. – (RO) Zgadzam się z wydłużeniem okresu urlopu
macierzyńskiego do minimum 20 tygodni przy pełnym wynagrodzeniu, wraz z
jednoczesnym zapewnieniem jednak pewnego stopnia elastyczności krajom, w których
już obowiązują przepisy dotyczące tego typu urlopów. Pracownice korzystające z urlopów
macierzyńskich muszą otrzymywać 100 % swojego wynagrodzenia z ostatniego miesiąca
pracy lub średniej ich miesięcznych wynagrodzeń. Przyjęte zmiany uniemożliwią zwolnienie
ciężarnych od początku ciąży aż do sześciu miesięcy po zakończeniu urlopu
macierzyńskiego. Ponadto kobiety muszą mieć prawo do powrotu na to samo stanowisko
lub na stanowisko o takim samym wynagrodzeniu, kategorii zawodowej i ścieżce kariery,
jakie miały przed okresem urlopu macierzyńskiego.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    na piśmie. – (FR) Wydłużenie urlopów macierzyńskich,
poprawa warunków pracy… Kobiety były najważniejszym tematem dzisiejszej debaty w
Parlamencie Europejskim. Osiemnaście lat po ustanowieniu pierwszej dyrektywy w sprawie
pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią z
pewnością zmieniła się sytuacja gospodarcza i demograficzna w Europie. Dlatego dzisiaj
na sesji plenarnej głosowaliśmy nad zmianą obowiązującego prawodawstwa dotyczącego
urlopów macierzyńskich, aby zachęcić do zatrudniania kobiet przy jednoczesnym
umożliwieniu im zakładania rodzin w możliwie najlepszych warunkach.

Umożliwienie kobietom pogodzenia ich życia rodzinnego z życiem zawodowym, ale
również realizacja celów równouprawnienia: właśnie to obejmujemy dzisiaj ochroną na
rzecz wszystkich Europejek. Parlament Europejski swoją większością głosów poparł
pełnopłatny urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni. Z tego względu powinniśmy
obecnie podjąć negocjacje z państwami członkowskimi w celu osiągnięcia kompromisu
w odniesieniu do tego tekstu.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    na piśmie. – (ES) Gdybyśmy musieli znaleźć tytuł
dla tej inicjatywy, opierając się na wynikach głosowania, to brzmiałby on „Bunt na salonach”.
Przed głosowaniem wiedzieliśmy o oporach niektórych posłów z różnych grup wobec
wydłużenia urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni, obowiązku wypłaty 100 %
wynagrodzenia osobom znajdującym się w tej sytuacji, rozszerzenia środków w przypadku
dzieci niepełnosprawnych oraz ustanowienia urlopów ojcowskich. Według wszystkich
sygnałów te środki miały zostać odrzucone, ale tak się nie stało. Fakt, że wielu posłów
zagłosowało niezgodnie z listami głosowań swoich grup, sprawił, że mógł się wydarzyć
cud. Dzisiaj Parlament spełnił oczekiwania Europejek i Europejczyków. To także kolejny
krok na drodze do pełnej równości, od której nadal jesteśmy odlegli, ale którą musimy
urzeczywistnić dzięki współpracy kobiet i mężczyzn.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie. – (LT) Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że po
niecierpliwie wyczekiwanych dyskusjach Parlament Europejski przyjął dzisiaj tę niezwykle
istotną dyrektywę. Na podstawie tej nowej dyrektywy okres urlopu macierzyńskiego
zostanie wydłużony z 14 do 20 tygodni, przy zapewnieniu pełnego wynagrodzenia.
Obecnie, aby możliwie jak najszybciej rozwiązać problemy demograficzne, przed którymi
stoimy ze względu na niską stopę urodzin i starzenie się społeczeństwa, musimy dzielić
obowiązki rodzinne. Dlatego ogromne znaczenie ma ustanowienie w przedmiotowej
dyrektywie podstaw prawnych dla występowania przez mężczyzn o co najmniej
dwutygodniowe urlopy ojcowskie. Także dziecko ma niepodważalne prawo do
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zadzierzgnięcia więzi z obojgiem rodziców. Przedmiotowy wniosek umożliwi nam
wypracowanie lepszej równowagi w rodzinach i usprawni wchodzenie na rynek pracy.
Parlament pokazał, że jest w stanie realizować cele określone w strategii Europa 2020,
polegające na umożliwieniu rodzinom lepszego wyważenia życia zawodowego i osobistego,
przy jednoczesnym dbaniu o wzrost, dobrobyt, konkurencyjność i równouprawnienie.
Naprawdę mam nadzieję, że także Rada możliwie jak najszybciej zatwierdzi przedmiotową
dyrektywę przyjętą przez Parlament.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    na piśmie. – (RO) UE stoi obecnie w obliczu problemów
demograficznych spowodowanych spadającą stopą urodzeń i wzrostem liczby osób
starszych. Poprawa przepisów wspierających równowagę między życiem zawodowym i
osobistym jest jedną z możliwych reakcji na tę pogarszającą się sytuację demograficzną.
Oczywiście w społeczeństwie istnieją stereotypy płciowe, będące przeszkodą utrudniającą
kobietom zatrudnienie, szczególnie na wysoko wykwalifikowanych stanowiskach. Kobiety
nadal uważa się za głównych opiekunów dzieci i innych osób zależnych, co oznacza, że
wielokrotnie stają one przed dylematem wyboru między macierzyństwem a karierą
zawodową.

Kobiety często uważa się za pracowników „wysokiego ryzyka”, „drugiej kategorii” czy
„niepożądanych”, przypisując im wysokie prawdopodobieństwo zajścia w ciążę i
skorzystania z prawa do urlopu macierzyńskiego. Dlatego zasadnicze znaczenie ma to,
aby nowe formy urlopu nie odzwierciedlały czy nie potwierdzały stereotypów obecnie
funkcjonujących w społeczeństwie. Zaangażowanie rodziców, od pierwszych chwil po
urodzeniu, ma najważniejsze znaczenie dla zdrowego fizycznego, emocjonalnego i
psychologicznego rozwoju dziecka.

Vito Bonsignore (PPE),    na piśmie. – (IT) W wielu państwach członkowskich stopa
urodzeń niewątpliwie utrzymuje się nadal na bardzo niskim poziomie. Dlatego instytucje
powinny tworzyć zachęty do rodzenia dzieci za pomocą właściwej polityki wspierania
rodziny. Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pani poseł Estreli, ponieważ dąży się
w nim właśnie w tym kierunku. Faktycznie uważam harmonizację praw macierzyńskich
pomiędzy państwami członkowskimi za słuszną (zawsze biorąc pod uwagę przede
wszystkim zdrowie młodych matek i ich nowonarodzonych dzieci), aby uniknąć
rozbieżności i spadku konkurencyjności krajów, które już jakiś czas temu przyjęły
zaawansowane środki ochrony macierzyństwa.

W tym kontekście doceniam propozycję wydłużenia we wszystkich państwach UE urlopów
macierzystych do 18 tygodni, które są już praktyką obowiązującą w kilku państwach
członkowskich: na przykład we Włoszech istnieje prawo do urlopu w wymiarze 21,5
tygodnia. Wreszcie − moim zdaniem − niezwykle istotne jest zagwarantowanie prawa do
powrotu do pracy na to samo lub równorzędne stanowisko pracy.

David Casa (PPE),    na piśmie. – Sprzeciwiam się koncepcji pełnopłatnych 20 tygodni i
głosowałem przeciwko przyjęciu tej konkretnej poprawki. Niemniej jednak zdecydowałem
się głosować za przyjęciem ostatecznego tekstu w zmienionym brzmieniu, z uwagi na
włączenie do niego klauzuli, o którą zabiegała grupa PPE, dającej pewną elastyczność w
okresie ostatnich 4 tygodni. Dlatego zdecydowałem się poprzeć moją grupę polityczną w
utrzymaniu tego kompromisu.

Françoise Castex (S&D),    na piśmie. – (FR) Cieszę się, że Parlamentowi Europejskiemu
udało się osiągnąć pewien postęp w tej sprawie od czasu debaty w sprawie wyzwań
demograficznych, w odniesieniu do których byłam sprawozdawczynią w 2007 roku.
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Przedmiotowe głosowanie stanowi dowód, że w dzisiejszych czasach nadal możliwe jest
przyjęcie nowego acquis socjalnego: dzięki mobilizacji i działaniom politycznym możemy
chronić efekty zwycięstw odniesionych w przeszłości, ale również uzyskać nowe prawa.
Dzisiaj wzmocniliśmy prawa kobiet, ale również prawa mężczyzn za pomocą
przedmiotowego urlopu ojcowskiego. To prawdziwa zmiana nastawienia, a z biegiem lat
przyczyni się do lepszego podziału ról między rodzicami.

John Bufton, William (hrabia) Dartmouth i Nigel Farage (EFD),    na piśmie. – Odnośnie
do poprawki nr 9: UKIP głosowała za przyjęciem tej poprawki, która brzmiała po prostu
„Wszyscy rodzice mają prawo do opieki nad swoim dzieckiem”. UKIP w żadnej mierze nie
wspiera zasadności przedmiotowej dyrektywy, ponieważ to wybrane rządy krajowe
powinny podejmować decyzje w sprawie polityki dobrobytu i polityki społecznej. Jednakże
rząd brytyjski jest zdecydowanie zbyt nonszalancki przy obejmowaniu dzieci opieką
państwa, zatem głosowanie za przyjęciem tego ustępu będzie dla niego sygnałem
ostrzegawczym. Odnośnie do całego wniosku: UKIP nie zgadza się z zasadnością
przedmiotowej dyrektywy, ponieważ to wybrane rządy krajowe powinny podejmować
decyzje w sprawie polityki dobrobytu i polityki społecznej. Przedmiotowa dyrektywa
obciąży pracodawców i rząd niewyobrażalnie wysokimi kosztami, na które nie możemy
sobie obecnie pozwolić. Przyczyni się do jeszcze większej dyskryminacji kobiet, ponieważ
ich zatrudnienie będzie jeszcze droższe niż obecnie, szczególnie dla małych przedsiębiorstw,
będących filarem gospodarki Wielkiej Brytanii. Ponadto UKIP sympatyzuje z rodzicami
niepełnosprawnych dzieci i osobami decydującymi się na adopcję. Jednakże UE nie ma
prawa stanowić takich praw dotyczących macierzyństwa i nie można jej takiego prawa
przyznać. UKIP głosowała przeciwko przyjęciu przedmiotowej dyrektywy, aby zapewnić,
że odpowiedzialność za stanowione przepisy ponoszą politycy stający do wyborów, a nie
brukselscy biurokraci.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    na piśmie. – (EL) Głosowałem za przyjęciem
przedmiotowego sprawozdania, ponieważ ma ono ogromne znaczenie dla
równouprawnienia i ochrony praw pracowników – kobiet i mężczyzn – w zakresie praw
macierzyńskich i ojcowskich. To ważny krok w kierunku ogólnej ochrony i wspierania
praw kobiet i równouprawnienia w miejscu pracy, biorąc pod uwagę, że według
sprawozdania „Ochrona zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły,
i pracownic karmiących piersią wymaga zagwarantowania im prawa do urlopu
macierzyńskiego wynoszącego co najmniej 20 nieprzerwanych tygodni, udzielanego przed
lub po porodzie, oraz przyjęcia, że co najmniej sześciotygodniowy urlop macierzyński po
porodzie ma charakter obowiązkowy”.

Głosowałem za przyjęciem sprawozdania również z uwagi na jego dodatkowy, niezwykle
istotny element: uznanie prawa ojców do dwutygodniowego urlopu ojcowskiego.

Derek Roland Clark i Paul Nuttall (EFD),    na piśmie. – Odnośnie do całego wniosku,
UKIP nie zgadza się z zasadnością przedmiotowej dyrektywy, ponieważ to wybrane rządy
krajowe powinny podejmować decyzje w sprawie polityki dobrobytu i polityki społecznej.
Przedmiotowa dyrektywa obciąży pracodawców i rząd niewyobrażalnie wysokimi kosztami,
na które nie możemy sobie obecnie pozwolić. Przyczyni się do jeszcze większej
dyskryminacji kobiet, ponieważ ich zatrudnienie będzie jeszcze droższe niż obecnie,
szczególnie dla małych przedsiębiorstw, będących filarem gospodarki Wielkiej Brytanii.

Ponadto UKIP sympatyzuje z rodzicami niepełnosprawnych dzieci i osobami decydującymi
się na adopcję. Jednakże UE nie ma prawa stanowić takich praw dotyczących macierzyństwa
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i nie można jej takiego prawa przyznać. UKIP głosowała przeciwko przyjęciu
przedmiotowej dyrektywy, aby zapewnić, że odpowiedzialność za stanowione przepisy
ponoszą politycy stający do wyborów, a nie brukselscy biurokraci.

Carlos Coelho (PPE),    na piśmie. – (PT) Celem przedmiotowego wniosku jest poprawa
związanych z rodzicielstwem warunków bezpieczeństwa i zdrowia. W tej kwestii uważam,
że należy zmniejszyć asymetrię między mężczyznami a kobietami i wspierać wyważone
godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym i prywatnym. To jedyny sposób
wspierania rodzicielstwa z podziałem obowiązków. Wychodząc z tego założenia zgadzam
się z wnioskiem sprawozdawcy i uważam, że dzięki wydłużeniu urlopu macierzyńskiego
do 20 tygodni, z czego 6 należy przyznać po narodzinach dziecka, i które można dzielić
między rodziców, sprawi, że wymiar tego urlopu będzie odpowiedni.

Z zadowoleniem przyjmuję również zawartą w sprawozdaniu propozycję służącą
zagwarantowaniu wypłacania pełnego wynagrodzenia miesięcznego w okresie urlopu
macierzyńskiego, wynoszącego 100 % ostatniego wynagrodzenia miesięcznego lub średniej
miesięcznych wynagrodzeń. Wreszcie wydaje mi się, że słusznym rozwiązaniem jest
stosowanie analogicznych środków w przypadku adopcji dziecka w wieku poniżej 12 lat
oraz wobec kobiet samozatrudnionych.

Oświadczam, że ze względu na powyższe przyczyny głosowałem za przyjęciem
przedmiotowego sprawozdania.

Lara Comi (PPE),    na piśmie. – (IT) Równouprawnienie to często slogan, pusta deklaracja
praw, której nie zawsze towarzyszy podział obowiązków i rzetelne argumenty. Z drugiej
strony w przedmiotowym projekcie dyrektywy udało się znaleźć odpowiednią równowagę
między biologiczną rolą kobiety a prawami należnymi osobom pełniącym tę rolę w pełnym
wymiarze. Te środki to rozsądna odpowiedź wobec sytuacji demograficznej, która wydaje
się coraz krytyczniejsza, oraz gospodarki, która wymaga coraz większej stopy zatrudnienia
kobiet. Jedynie przy rozszerzeniu pewnych praw na ojców, umożliwiającym najwłaściwszy
podział obowiązków rodzinnych, i przy zapewnieniu każdej rodzinie elastyczności
organizacyjnej można uznać, że istnieje pełna równość.

Corina Creţu (S&D),    na piśmie. – (RO) Głosowałam za poprawą bezpieczeństwa i
zdrowia pracownic w ciąży w miejscu pracy z szacunku dla zasady równouprawnienia i
niedyskryminacji na podstawie płci, jak również dla zachęcenia kobiet do zwiększenia ich
udziału w rynku pracy.

Jednym z celów tego wniosku jest wypracowanie równowagi między życiem zawodowym
a prywatnym kobiet. Ponadto kobiety potrzebują tego wsparcia legislacyjnego, aby chronić
zdrowie swoje i dzieci. Kolejnym istotnym aspektem przedmiotowego wniosku, służącym
zwiększeniu pewności zatrudnienia kobiet, jest zakaz zwalniania ich od chwili zajścia w
ciążę do co najmniej sześciu miesięcy po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Określono
również limity wynagrodzenia w okresie urlopu macierzyńskiego, co również ma na celu
realizację potrzeb bezpieczeństwa socjalnego.

Wreszcie, co nie najmniej ważne, kluczowym argumentem za poparciem tego sposobu
głosowania jest zwiększenie stopy urodzeń, będącej szczególnie palącym problemem, z
którym muszą się zmierzyć państwa członkowskie UE.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    na piśmie. – (RO) Według statystyk stopa urodzeń w
UE spada. Ta niska stopa urodzeń oraz zjawisko starzenia się społeczeństwa staną się dla
nas w przyszłości poważnym problemem z uwagi na wypłatę świadczeń emerytalnych i
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koszty opieki zdrowotnej w Europie. Nie należy karać rodzin, a zwłaszcza kobiet, za chęć
posiadania dzieci. Pracownice w ciąży i pracownice karmiące piersią nie mogą realizować
zadań, które – wedle wszelkich ocen – niosą ryzyko narażenia na pewne czynniki lub
szczególnie szkodliwe warunki pracy, zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu tych
pracownic. Właśnie z tego względu popieram koncepcję wdrożenia środków służących
poprawie bezpieczeństwa i zdrowia pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic
karmiących piersią. Te środki nie mogą stawiać kobiet w gorszej sytuacji na rynku pracy
lub być szkodliwymi wobec dyrektyw dotyczących równouprawnienia.

Michel Dantin (PPE),    na piśmie. – (FR) Francja jest jednym z tych krajów UE, w których
występuje najwyższa stopa urodzeń. Jest to efektem szeregu środków zawartych w
kompleksowej polityce rodzinnej. Rezolucja, w swoim obecnym kształcie po głosowaniach,
nie ma żadnej faktycznej wartości dodanej. Wręcz przeciwnie, wszystko zostanie
zakwestionowane z uwagi na związane z tymi środkami obciążenia budżetowe, których
nie można obecnie sfinansować. Właśnie z tych powodów nie mogłem poprzeć
przedmiotowego tekstu, którego intencje są jednak słuszne.

Mário David (PPE),    na piśmie. – (PT) Zasadniczo zgadzam się ze środkami
proponowanymi w przedmiotowym sprawozdaniu, ponieważ uważam, że przedmiotowa
kwestia jest elementem jednego z najważniejszych wyzwań, z jakimi Europa będzie musiała
się zmierzyć w najbliższych dziesięcioleciach: starzeniem się społeczeństwa. Tak dzieje
się na przykład w Portugalii, gdzie mogę to obserwować bezpośrednio. Jednakże podobnie
jak w innych krajach UE stopa urodzeń nie jest wystarczająco wysoka, aby zapewnić
wymienialność pokoleń, a ta trudna sytuacja stanowi zagrożenie dla przyszłości. Moim
zdaniem elastyczniejsza polityka macierzyństwa i ojcostwa może przyczynić się do
odwrócenia tych trendów. Dlatego należy wysłać rodzinom spójny sygnał wsparcia dla
macierzyństwa i ojcostwa, wraz z konkretnymi działaniami na rzecz lepszego godzenia
życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego. Przeciwstawienie się temu wyzwaniu ma
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zakładanych w strategii Europa 2020 celów
gospodarczych i społecznych oraz jest jednym z możliwych sposobów odwrócenia
demograficznego starzenia się naszego kontynentu. Również w Portugalii urlop
macierzyński jest już pełnopłatny przez 120 dni. Dlatego zgadzam się, że w trakcie urlopu
macierzyńskiego należy zagwarantować kobietom wynagrodzenia w sposób określony
w przedmiotowym sprawozdaniu.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    na piśmie. – (IT) Głosowanie za przyjęciem projektu rezolucji
legislacyjnej zmieniającej dyrektywę 92/85/EWG oznaczało nie tylko poparcie nowych i
lepszych środków na rzecz poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic
w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią, ale również
– szerzej mówiąc – poparcie nowych środków umożliwiających lepsze wyważenie życia
zawodowego i prywatnego. Chociaż włoskie ustawodawstwo jest bardziej innowacyjne,
to zwiększenie wymiaru urlopu macierzyńskiego na szczeblu europejskim jest silnym
impulsem na rzecz pomocy rodzinnej nowonarodzonym dzieciom. Poparcie urlopu
ojcowskiego to również krok w tym samym kierunku, nawet jeżeli nadanie mu
obowiązkowego charakteru nie jest chyba najlepszym sposobem realizacji słusznego celu
zapewnienia większej obecności obojga rodziców w tym trudnym dla rodziny okresie
oraz zagwarantowania większej świadomości i zaangażowania ojców. Poparcie i
rozszerzenie praw adoptowanych dzieci umożliwia wzmocnienie i – jak należy mieć
nadzieję – uproszczenie procesu adopcyjnego. Wreszcie, odnosząc się do lepszego
zrównoważenia życia zawodowego i prywatnego, moim zdaniem należało również poprzeć
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skierowany do państw członkowskich apel o wzmocnienie usług dotyczących okresu
dzieciństwa za pomocą instytucji opiekuńczych do chwili osiągnięcia wieku szkolnego.

Marielle De Sarnez (ALDE),    na piśmie. – (FR) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
pani poseł Estreli dotyczącego praw kobiet w ciąży i młodych matek w miejscu pracy
umożliwi harmonizację minimalnego wymiaru długości urlopów macierzyńskich i
wynagrodzeń w ich trakcie. Parlament Europejski zdecydował się przyjąć silne stanowisko
w negocjacjach z Radą i dlatego poparł zasadę pełnopłatnego urlopu w wymiarze 20
tygodni (chciałabym zwrócić uwagę, że w Szwecji urlop macierzyński może trwać nawet
75 tygodni, przy czym 14 tygodni jest do wyłącznej dyspozycji matki, a pozostały okres
może być współdzielony z ojcem).

To wyrazisty gest na rzecz europejskich rodziców, w efekcie którego kobietom i
mężczyznom łatwiej będzie znaleźć lepszą równowagę między życiem rodzinnym i
zawodowym. Teraz rządy europejskie powinny sprawdzić budżetowe możliwości
dokonania takiej zmiany i zaakceptować ją. W ostatecznym rozrachunku istnieje szansa,
że minimalny wymiar urlopu będzie zgodny z propozycją Komisji Europejskiej i z tym,
co popiera delegacja MODEM, czyli urlopem w wymiarze 18 tygodni, co byłoby zgodne
z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

Anne Delvaux (PPE),    na piśmie. – (FR) Uważam, że wynik tego głosowania, przy dużej
większości głosów, jest silnym sygnałem wysyłanym Radzie: oprócz wydłużenia urlopu
macierzyńskiego z 14 do 20 tygodni przy pełnym wynagrodzeniu zagłosowaliśmy również
za wprowadzeniem dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. Naszym obowiązkiem jest
zapewnienie, aby nikt nie musiał dokonywać wyboru między rezygnacją z pracy na rzecz
dzieci a rezygnacją z dzieci na rzecz pracy.

Co więcej, z zadowoleniem przyjmuję głosowanie w Parlamencie za przyjęciem środków
umożliwiających jednakowe traktowanie przez prawo matek adoptujących dzieci z matkami
je rodzącymi. Mamy wreszcie parlament, który przyznał jednakowe prawa matkom
adopcyjnym i biologicznym. Rodzice adopcyjni są nimi w pełnym tego słowa znaczeniu
i zasługują, aby ich w ten sposób traktować. Prawodawstwo nie może być źródłem
dyskryminacji wobec tego rodzaju rodzicielstwa.

Z tego względu mamy dziś wielki dzień dla wielu rodzin, które nie są w stanie pogodzić
swojego życia rodzinnego i zawodowego. Co więcej, trudne warunki gospodarcze nie były
wymówką do pozostawienia na wiele kolejnych dziesięcioleci na lodzie tych rodzin, które
również wnoszą istotny wkład w nasze społeczeństwo.

Christine De Veyrac (PPE),    na piśmie. – (FR) Zwiększenie wymiaru urlopu
macierzyńskiego do 20 tygodni jest pozornie korzystne. Taki akt prawny będzie szkodzić
możliwościom zatrudniania kobiet w przedsiębiorstwach, które uznają to za zbyt wielkie
obciążenie w przypadku macierzyństwa. Ponadto utrudni to powrót kobiet do pracy
dokładnie na to samo stanowisko, na jakim pracowała przed pójściem na urlop. Wreszcie
zagłosowanie za pełnym wynagrodzeniem przez długi okres stanowi duży koszt dla
systemów zabezpieczenia społecznego (w sytuacji, w której instytucje europejskie
zdecydowanie nakazują państwom zmniejszanie ich deficytów budżetowych).

Z tych powodów nie mogłam poprzeć przedmiotowego sprawozdania i uważam, że
powinniśmy zachować poczucie rzeczywistości, umożliwiając państwom członkowskim
zachowanie pewnej elastyczności w tej kwestii.
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Harlem Désir (S&D),    na piśmie. – (FR) Parlament zagłosował właśnie w pierwszym
czytaniu za wydłużeniem w całej Europie urlopów macierzyńskich do minimum 20
tygodni, przy pełnym wynagrodzeniu, za wyjątkiem osób osiągających duże zarobki, oraz
za możliwością otrzymania przez ojców co najmniej dwutygodniowego urlopu po
narodzinach dziecka. To zwycięstwo zwolenników Europy socjalnej i krok ku większemu
równouprawnieniu w Europie.

Część prawicy wykorzystała przyszłe koszty tego wniosku jako wymówkę do odrzucenia
tego postępu. A przecież ułatwienie rodzicom godzenia życia rodzinnego i zawodowego
ułatwi im powrót do pracy, zwiększy stopę urodzeń w Europie i będzie gwarancją zdrowia
matek i dzieci.

Parlamentarna lewica wraz z reprezentującą portugalskich socjalistów sprawozdawczynią,
panią poseł Estrelą, była zdecydowana, a europejska prawica była podzielona, dzięki czemu
w końcu zwyciężył ruch na rzecz postępu. Teraz trzeba wygrać bitwę w Radzie, gdzie kilka
rządów grozi zablokowaniem przedmiotowej dyrektywy. Posłowie do parlamentów
krajowych powinni zająć się tą sprawą i podjąć interwencję u swoich rządów, aby rządy
nie zniweczyły tego, co Parlament Europejski proponuje Europie chroniącej prawa swoich
obywateli.

Diane Dodds (NI),    na piśmie. – Chociaż popieram prawa ciężarnych, to w obecnej sytuacji
gospodarczej nie mogę poprzeć przedmiotowego sprawozdania. W ocenie wpływu szacuje
się, że w Wielkiej Brytanii koszt wydłużenia urlopów macierzyńskich do 20 tygodni
wyniesie średnio 2,5 miliarda funtów szterlingów rocznie. Oznaczałoby to podwojenie
kosztów urlopów macierzyńskich w Wielkiej Brytanii. Istnieją dowody, że kobiety już
obecnie odnoszą duże korzyści z przepisów już obowiązujących w Wielkiej Brytanii, gdzie
90 % kobiet korzysta z urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni, a 75 % kobiet
bierze cały urlop płatny. Przy tak wysokim stopniu korzystania z praw wyraźnie widać,
że dalsza biurokracja europejska oprócz istniejącego prawodawstwa jest w Wielkiej Brytanii
zbędna.

Ponadto proponowany wymóg pełnego wynagrodzenia przez 20 tygodni spowodowałby
regres społeczny. Wynika to z faktu, że kobiety o najwyższych wynagrodzeniach
otrzymywałyby najwyższe zasiłki. W pełni popieram potrzebę zapewnienia odpowiedniego,
elastycznego urlopu macierzyńskiego, ale uważam, że to wybrany rząd Wielkiej Brytanii
powinien podejmować decyzję, uwzględniając opinie rodziców i ich pracodawców, w
jakim stopniu nasza gospodarka jest w stanie zapewnić prawa związane z macierzyństwem,
i w jaki sposób.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt i Cecilia Wikström (ALDE),    na piśmie. – (SV)
Wysiłki na rzecz zbudowania takiego społeczeństwa, w którym panuje równość kobiet i
mężczyzn, to kwestia niezwykle istotnej zasady – nikt nie powinien być dyskryminowany
tylko dlatego, że jest rodzicem. Powinniśmy dodać, że ma to ogromne znaczenie ze
społeczno-gospodarczego punktu widzenia, jeżeli kobiety i mężczyźni mają być w stanie
łączyć życie rodzinne i zawodowe, aby osiągnąć wysoki poziom zatrudnienia.

Dlatego naszym zdaniem godny ubolewania jest fakt, że sprawozdanie nie oznacza
wyraźnego postępu na rzecz równości w Europie. Odzwierciedla ono staroświecki pogląd
na równouprawnienie, w którym to matka powinna przejąć większość odpowiedzialności
za dziecko zamiast uczestniczyć w podziale obowiązków między oboje rodziców.
Niesłuszna jest również zawarta w sprawozdaniu propozycja, aby przymusowo zakazać
kobietom powrotu do pracy w okresie sześciu tygodni po urodzeniu dziecka.
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Z powyższych względów podjęliśmy decyzję, aby głosować za przyjęciem tych części,
które uważamy za korzystne, na przykład poprawki chroniącej te systemy krajowe, w
których zapewnia się ambitniejsze ubezpieczenia rodzicielskie, zwiększenia minimalnego
wymiaru urlopu macierzyńskiego i włączeniem do dyrektywy urlopu ojcowskiego.
Wstrzymaliśmy się jednak od głosowania w sprawie przyjęcia całego sprawozdania,
ponieważ naszym zdaniem jest ono zbyt ogólnikowe, dwuznaczne i przestarzałe. Główną
przyczyną jest brak jasnej i jednoznacznej perspektywy równouprawnienia.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson i Marita Ulvskog (S&D),    na piśmie. – (SV)
My, szwedzcy socjaldemokraci, zdecydowaliśmy się poprzeć sprawozdanie sporządzone
przez panią poseł Estrelę w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia
środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia
pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią.

Wolelibyśmy, aby dyrektywa koncentrowała się raczej wokół urlopów rodzicielskich niż
macierzyńskich. Chcielibyśmy również, aby była mniej szczegółowa, a elastyczniejsza –
zwłaszcza, że określa ona wymogi minimalne – na przykład w zakresie poziomu
wynagrodzenia i okresu następującego bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Uważamy
jednak, że przedmiotowe sprawozdanie ma duże znaczenie dla ulepszenia obowiązującej
dyrektywy, która w wielu państwach członkowskich zapewnia bardzo ograniczone
możliwości łączenia pracy i rodzicielstwa. Dzięki przedmiotowej decyzji dysponujemy
pierwszą ofertą negocjacyjną, wobec której Rada musi zająć stanowisko.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie. – (PT) Już od dawna Centrum Demokratyczno-Społeczne
– Partia Ludowa uznawało stopę urodzeń za priorytet państwa i twierdziło, że bez ochrony
rodzicielstwa nie można stymulować stopy urodzeń. Rozdziały poświęcone rodzinie i
stopie urodzeń nie są nowym elementem naszego programu. Podobnie niczym nowym
nie jest branie przez nas w obronę praw matek i ojców do stworzenia rodziny bez
postrzegania tego jako dodatkowego obciążenia lub przyczyny problemów w pracy.

Jednakże polityka wspierania rodzin i stopy urodzeń, za którą się opowiadamy, ma
charakter horyzontalny i nie ogranicza się do wydłużenia urlopów macierzyńskich.
Niemniej jednak popieramy ten środek, ponieważ w naszym programie rządowym z 2009
roku opowiadaliśmy się za wydłużeniem urlopu rodzicielskiego do sześciu miesięcy.
Właśnie dlatego chcielibyśmy, aby Partia Socjalistyczna stanęła z nami w jednym szeregu
w Parlamencie, broniąc matek i ojców. Byłoby to czymś całkowicie odmiennym od
stanowiska, jakie ta partia przyjęła w polityce krajowej, zmniejszając świadczenia na dzieci,
zwroty kosztów opieki medycznej dla osób przewlekle chorych i ulgi podatkowe związane
z wydatkami na kształcenie i opiekę zdrowotną, a drastycznie podnosi obciążenie
podatkowe społeczeństwa, zwłaszcza osiągających niskie dochody rodzin z dziećmi.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie. – (PT) UE stoi w obliczu demograficznego
wyzwania związanego z niską stopą urodzeń i zwiększającą się grupą osób starszych.
Ulepszenie przepisów dotyczących równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym
pomaga w rozwiązaniu tego problemu demograficznego. W Portugalii stopa urodzeń nie
wystarcza do zapewnienia wymiany pokoleń, a taka sytuacja stanowi zagrożenie dla
przyszłości. Dlatego uważam, że aby przełamać ten trend, należy wspierać poprawione
warunki bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły,
i pracownic karmiących piersią, co wymaga wspierania wyważonego godzenia życia
zawodowego z życiem prywatnym i rodzinnym. Zgadzam się ze stanowiskiem
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sprawozdawczyni i z wprowadzonymi zmianami, na przykład z wydłużeniem urlopów
macierzyńskich z 14 do 20 tygodni, zasadą zrównania zasiłku z pełnym wynagrodzeniem,
ustanowieniem wymogów zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zakazem
zwalniania. Zgadzam się też, że należy przyznać prawo do podziału okresu urlopu
rodzicielskiego między oboje rodziców, jeżeli zostanie ono zatwierdzone.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie. – (PT) Glosowanie za przyjęciem sprawozdania
dotyczącego poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy pracownic w ciąży,
pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią stanowi zwieńczenie
długiej debaty w Parlamencie Europejskim, która już została przeniesiona z poprzedniej
sesji, a w której aktywnie uczestniczyliśmy, przyczyniając się do przyjęcia sprawozdania.

Chociaż nadal znajdujemy się na etapie pierwszego czytania wniosku dotyczącego
dyrektywy, to stanowi to pozytywny sygnał w dziedzinie praw kobiet, z uwagi na przekaz
wysyłany szczególnie tym państwom, w których nadal nie obowiązuje pełnopłatny urlop
macierzyński w wymiarze 20 tygodni lub dwutygodniowy, również pełnopłatny urlop
ojcowski.

Przyjęcie przedmiotowego wniosku do negocjacji z Radą stanowi potwierdzenie zasadniczej
społecznej wartości macierzyństwa i ojcostwa, przy pełnym poszanowaniu praw pracownic,
które chcą zostać matkami.

Przyjęcie tego wniosku to także zwycięstwo nad najbardziej konserwatywnymi opiniami
nadal utrzymującymi się w Parlamencie Europejskim, oznaczające kontynuację walki w
obronie praw kobiet, praw wynikających z macierzyństwa i ojcostwa oraz praw dzieci.

Mamy nadzieję, że obecnie Rada przyjmie stanowisko Parlamentu Europejskiego, w którym
wydłuża się propozycję Komisji z 18 do 20 tygodni oraz dąży się do zmiany obecnie
obowiązującej dyrektywy, przewidującej urlop macierzyński w wymiarze zaledwie 14
tygodni.

Robert Goebbels (S&D),    na piśmie. – (FR) Poparłem apele mojej koleżanki, pani poseł
Estreli, o poprawę w miejscu pracy zdrowia i bezpieczeństwa pracownic w ciąży, pracownic,
które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią. Jak napisał Louis Aragon, kobieta
jest przyszłością mężczyzny. Dzieci są cenne. Należy je chronić, podobnie jak ich matki.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    na piśmie. – (FR) Głosując za przyjęciem pełnopłatnego
urlopu macierzyńskiego w wymiarze co najmniej 20 tygodni (obecnie wynosi on 14
tygodni), oraz popierając obowiązkowy dwutygodniowy urlop ojcowski w Unii
Europejskiej, Parlament Europejski wykonał krok w kierunku niezaprzeczalnego postępu
społecznego.

Chociaż tak stwierdziłam, to głosowałam za wydłużeniem urlopu macierzyńskiego raczej
do 18, niż do 20 tygodni. Faktycznie wydaje mi się, że choć propozycja okresu wynoszącego
20 tygodni jest niezwykle szczodra, to może się negatywnie odbić na kobietach i być
wykorzystywana jako dodatkowy argument przeciwko zatrudnianiu ich lub utrudniający
im powrót do pracy. Ponadto ubolewam nad odrzuceniem postanowień służących
możliwości wydłużenia urlopu macierzyńskiego w przypadku wystąpienia komplikacji
(przedwczesne narodziny, niepełnosprawność itp.).

Françoise Grossetête (PPE),    na piśmie. – (FR) Ubolewam nad wynikami niniejszego
głosowania. Wszyscy chcielibyśmy umożliwić młodym matkom nawiązanie silnej więzi
z ich dziećmi w okresie rekonwalescencji po porodzie. Jednakże głęboko obawiam się
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gospodarczych skutków takiego środka, który będzie kosztować nasz kraj 1,5 miliarda
euro.

To nie demagogia pokryje rachunek w obecnym okresie kryzysu gospodarczego.
Przedsiębiorstwa nie będą w stanie go spłacić, a tym bardziej budżety państw
członkowskich. Takie środki mogą utrudniać niektóre ścieżki kariery i stanowić przeszkodę
w zatrudnianiu młodych kobiet. Utrwalanie tradycyjnego systemu, w którym mężczyzna
zarabia, a kobieta zajmuje się dziećmi, czego pragną niektóre osoby, to krok wstecz.
Wolność wyboru to również prawo kobiet.

Obecnie rozpoczynające się w Radzie negocjacje między 27 państwami członkowskimi
będą trudne.

Pascale Gruny (PPE),    na piśmie. – (FR) Nie chciałam poprzeć przedmiotowego
sprawozdania z uwagi na katastrofalne skutki finansowe dla kilku państw członkowskich,
wiążące się z wydłużeniem pełnopłatnego urlopu z 14 do 20 tygodni. Na podstawie analizy
sporządzonej przez OECD widać, że będzie to bardzo istotny koszt dla budżetów państw
członkowskich w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

W przypadku Francji roczne koszty wynoszą 1,3 miliarda euro, a Wielkiej Brytanii – 2,4
miliarda funtów szterlingów. W obecnej sytuacji gospodarczej nie da się zamortyzować
wzrostu tych wydatków budżetowych. Co więcej, również przedsiębiorstwa musiałyby
ponieść te dodatkowe koszty, co jest niemożliwe. Jednakże wsparcie dla kobiet w okresie
macierzyństwa ma istotne znaczenie. Wdrożenie tych środków stanowi ogromne
zagrożenie dla zatrudniania kobiet. W analizie OECD pokazano również, że wydłużony
urlop macierzyński spowodowałby wśród kobiet spadek stopy zatrudnienia.

Ta chęć wsparcia kobiet niesie ze sobą ryzyko ukarania ich na rynku pracy. Chciałabym
wspomóc kobiety w zakresie ich zatrudnienia i wesprzeć je w okresie macierzyństwa.
Proponowane przez Komisję wydłużenie urlopu z 14 do 18 tygodni było prawdziwym
krokiem naprzód. Kolejnym etapem postępu byłyby stopniowe działania w zakresie
sposobów opieki nad dziećmi.

Sylvie Guillaume (S&D),    na piśmie. – (FR) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania
pani poseł Estreli i cieszę się, że Parlament przyjął tak postępowe stanowisko wobec matek,
przyszłych matek i ojców. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni to
niewątpliwy postęp społeczny, będący ucieleśnieniem takiej Europy socjalnej, której
szczerze pożądamy. Przedmiotowy tekst służy poprawie równowagi między życiem
rodzinnym i zawodowym.

Ustanowienie obowiązkowego dwutygodniowego urlopu ojcowskiego to również ogromny
krok naprzód w zakresie zmiany podejścia i podziału ról między rodzicami. Argument
dodatkowych kosztów, jakie wiązałyby się z przedmiotowym środkiem, byłby słuszny,
gdyby kobiety już obecnie nie uzupełniały swojego urlopu macierzyńskiego za pomocą
zwolnień lekarskich czy urlopów płatnych. Przedsiębiorstwa i systemy zabezpieczenia
społecznego już obecnie ponoszą te koszty.

Richard Howitt (S&D),    na piśmie. – Jestem dumny, że głosowałem za rozszerzeniem
praw macierzyńskich, i potępiam tych konserwatywnych i liberalno-demokratycznych
posłów do PE, którzy najpierw spiskowali, aby udaremnić porozumienie Parlamentu w
sprawie tej dyrektywy, a dzisiaj głosowali za odmową przyznania pracownicom godnych
praw. Chciałbym odnotować fakt, że zamierzałem głosować za odmiennym kompromisem
w sprawie długości okresu płatnego urlopu macierzyńskiego, ale przyjmuję do wiadomości
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fiasko tej opcji, ponieważ większość Parlamentu poparła 20 tygodni. Chciałbym zauważyć,
że konieczne będą dalsze negocjacje w tej sprawie przed ostatecznym przyjęciem dyrektywy,
a dla Parlamentu kluczowe znaczenie miało przyjęcie wreszcie tekstu umożliwiającego
postęp tego procesu. W pełni zgadzam się z moimi brytyjskimi kolegami z Partii Pracy,
którzy chcą chronić szczególnie kobiety o niskich zarobkach, i z tego względu wzywam
rząd brytyjski do przestrzegania zawartej w dyrektywie klauzuli o niepogarszaniu poziomu
ochrony.

Romana Jordan Cizelj (PPE),    na piśmie. – (SL) Grupa Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańscy Demokraci) wielokrotnie zwracała uwagę, że wiele zgłoszonych propozycji
(poprawek) wykracza poza zakres i cel dyrektywy. Zgadzam się z nimi, ale tym razem
uczyniłam wyjątek, podejmując decyzję o sposobie głosowania. W Europie pozycja kobiet
pod względem zatrudnienia, poziomu wynagrodzeń, narażenia na ubóstwo… jest
zdecydowanie gorsza niż mężczyzn. Uważam równouprawnienie za jedną z podstawowych
zasad mających fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania UE i z tego względu
skorzystam z każdej możliwości, aby zrównać pozycje kobiet i mężczyzn. Dzisiejsze
głosowanie nie jest ostatnim, ale zapewni nam silną pozycję negocjacyjną wobec Rady.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    na piśmie. – (RO) Wydłużenie pełnopłatnego urlopu
macierzyńskiego do 20 tygodni to środek przywrócenia godności matkom. Właśnie dlatego
bez zastrzeżeń głosowałem za przyjęciem propozycji zawartych w sprawozdaniu, wierząc,
że państwa członkowskie zaakceptują naszą decyzję i włączą ją do swojego ustawodawstwa.

Oprócz wsparcia udzielanego matkom w przedmiotowym sprawozdaniu zaleca się
państwom wprowadzenie pełnopłatnego urlopu rodzicielskiego, w ten sposób uznając
rolę obojga rodziców w wychowywaniu dzieci. Za pomocą dzisiejszego głosowania
wysłaliśmy ważny sygnał, będący apelem o godne warunki życiowe, wykraczające poza
ograniczenia ideologiczne i krajowe systemy społeczne.

Philippe Juvin (PPE),    na piśmie. – (FR) Nie chciałem poprzeć przedmiotowego
sprawozdania, ponieważ wydłużenie pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego z 14 tygodni
(przewidzianych w obecnej dyrektywie) do 20 tygodni wiązałoby się ze znacznymi skutkami
finansowymi dla państw członkowskich (w wysokości 1,3 miliarda euro we Francji) w
okresie kryzysu gospodarczego, który nie jest zbyt korzystny dla wzrostu wydatków
budżetowych.

Po drugie, wiązałoby się to z bardzo wysokimi dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorstw
w tych państwach członkowskich, gdzie przedsiębiorstwa po części finansują urlop
macierzyński (na przykład w Niemczech). Po trzecie, wiąże się to z rzeczywistymi
negatywnymi skutkami dla możliwości znalezienia pracy przez kobiety, także w przypadku
powrotu na rynek pracy.

Wreszcie Parlament Europejski niweczy swoją wiarygodność w ramach europejskiego
procesu decyzyjnego, przyjmując środki, które nie są możliwe pod względem finansowym
i które w zakresie udziału kobiet w rynku pracy mogą przynieść skutki nawet odwrotne
od przewidywanych. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 18 tygodni, co proponowała
Komisja, byłoby ważnym krokiem na rzecz poprawy sytuacji kobiet, przy jednoczesnym
uniknięciu pułapek zastawionych w tekście ostatecznie przyjętym przez Parlament
Europejski, kiedy faktycznie należy umożliwić kobietom pogodzenie ich życia zawodowego
i rodzinnego.
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Jarosław Kalinowski (PPE),    na piśmie. – (PL) W obliczu starzenia się społeczeństwa, a
także trudności, z jakimi boryka się europejska gospodarka, należy wykorzystać wszystkie
możliwości, aby zachęcić kobiety do rodzenia dzieci, ale także ułatwić im powrót do pracy.
Wiele kobiet to wybitne specjalistki w swoich dziedzinach, a europejskiej gospodarki nie
stać, aby nie korzystać z usług wysoko wykwalifikowanych pracowników. Podobnie jest
w przypadku kobiet mieszkających i pracujących na wsi. Często nie mają one urlopu
macierzyńskiego w pełnym znaczeniu tego słowa i szybko muszą wrócić do pracy. Jest to
oczywiście zagrożenie zarówno dla ich zdrowia, jak i dziecka. Kobiety te powinny mieć
zatem prawo do takich samych przywilejów, co kobiety pracujące poza rolnictwem.

Sandra Kalniete (PPE)  , na piśmie. – (LV) Głosowałam za wydłużeniem minimalnego
obowiązkowego urlopu macierzyńskiego do 18 tygodni, ale przeciwko wydłużeniu go
do 20 tygodni. W pełni dostrzegam potrzebę zapewnienia właściwych warunków matkom,
które niedawno rodziły. Jednakże w długiej perspektywie wydłużenie minimalnego wymiaru
urlopu do 20 tygodni byłoby niekorzystne dla młodych kobiet planujących założenie
rodziny i karierę zawodową. Co więcej, obecnie państwa członkowskie po prostu nie będą
w stanie ponieść dodatkowych wydatków ze swoich budżetów. Przedsiębiorstwa
sprzeciwiały się obowiązkowemu minimalnemu wymiarowi urlopu macierzyńskiego w
wysokości 20 tygodni, ponieważ spowoduje to dodatkowe koszty, których nie da się
ponieść w obecnej sytuacji gospodarczej. Istnieje zatem ryzyko, że wielu pracodawców
po prostu nie będzie zatrudniać młodych kobiet. Już obecnie możemy dostrzec trudności,
jakie młodzi ludzie mają ze znalezieniem pracy, a wydłużenie urlopu macierzyńskiego
jeszcze bardziej zmniejszy kobietom możliwości konkurowania z mężczyznami na rynku
pracy. Uważam, że nie możemy na to pozwolić i musimy myśleć w perspektywie
długookresowej. Ustalenie wymiaru urlopu macierzyńskiego w wysokości 20 tygodni
oznaczałoby koszty dla budżetów w całej Europie idące w miliardy. Obecnie ani rządy
krajowe, ani podatnicy nie mogą sobie pozwolić na pokrycie tych kosztów. Oczywiście
zostaniemy poddani krytyce ze strony części społeczeństwa, ale jesteśmy tu, by pracować
i podejmować możliwie jak najlepsze decyzje, leżące w interesie wszystkich Europejczyków.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE),    na piśmie. – (EL) Wyraziłam odmienną opinię w
głosowaniach dotyczących urlopu. Wolę przedstawioną przez Komisję propozycję 18
tygodni.

Propozycja jest realistyczna i wyważona w odniesieniu do warunków rynkowych, nie tylko
z uwagi na kryzys gospodarczy, ale również z uwagi na żądania, zobowiązania zawodowe
i ambicje samych pracownic.

Kobiety nie powinny być nadmiernie chronionymi istotami odrzucanymi przez rynek
pracy.

Ponadto, jak stale twierdziłam, wysiłki na rzecz pogodzenia życia rodzinnego z pracą i
wychowaniem dzieci zasadniczo wymagają infrastruktury społecznej i odpowiedzialności
społecznej przedsiębiorstw w okresie całego życia zawodowego kobiet.

Constance Le Grip (PPE)  , na piśmie. – (FR) Głosowałam za odrzuceniem sprawozdania
pani poseł Estreli, ponieważ wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni to w
rzeczywistości dobry pomysł jedynie na pierwszy rzut oka. To wydłużenie faktycznie
przedstawia się jako przyznanie większych praw kobietom, podczas gdy − moim zdaniem
− miałoby negatywne skutki dla kobiet starających się wejść na rynek pracy.
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Należy się obawiać, że jeżeli ten wniosek miałby zostać wdrożony, to mógłby mieć
negatywne konsekwencje dla kobiet i w efekcie zmniejszyć możliwość znalezienia przez
nie pracy. Wbrew temu, co twierdzi sprawozdawczyni i osoby popierające ten tekst, brak
jasnego związku między stopą urodzeń a długością urlopu macierzyńskiego.

Co więcej, propozycja wydłużenia pełnopłatnego wymiaru urlopu z 14 do 20 tygodni jest
dla wielu krajów nie do przyjęcia pod względem finansowym. W rzeczywistości ani
przedsiębiorstwa, ani państwa członkowskie nie są w stanie ponieść kosztów tego
wydłużenia. Pierwotna propozycja Komisji Europejskiej, polegająca na wydłużeniu urlopu
z 14 do 18 tygodni, była już wystarczająco wielkim krokiem naprzód.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    na piśmie. – (PL) Chciałabym podkreślić, że
przy sprawozdaniu pani Edite Estreli głosowałam za zapisami 20-tygodniowego urlopu
macierzyńskiego, za ochroną kobiet przed nieuzasadnionym zwolnieniem przez 6 miesięcy
po powrocie z urlopu macierzyńskiego oraz za poparciem pełnej odpłatności, ochrony
kobiety podczas karmienia piersią, ale w tym przypadku bez szczegółowych rozwiązań,
ponieważ uważam, że określenie tych przepisów powinno pozostać w gestii państw
członkowskich.

W sytuacji porodu mnogiego uważam, że urlopy powinny być odpowiednio wydłużone.
Zawsze popieram wszystkie rozwiązania, które umożliwiają kobietom bezpieczne
macierzyństwo oraz gwarantują lepsze warunki powrotu na rynek pracy.

Toine Manders (ALDE),    na piśmie. – (NL) Delegacja holenderskiej Ludowej Partii
Wolności i Demokracji (VVD) w Parlamencie Europejskim głosowała dzisiaj przeciwko
przyjęciu wniosku w sprawie dyrektywy dotyczącej wydłużenia (płatnego) urlopu
macierzyńskiego do 20 tygodni. Uważamy, że poprzednio obowiązujące minimum w
wymiarze 14 tygodni jest wystarczające. Kobiety, które uważają, że po upływie ich urlopu
macierzyńskiego nadal nie są w stanie wrócić do pracy, mogą wziąć urlop na mocy
krajowego ustawodawstwa dotyczącego zwolnień chorobowych. Przedmiotowy wniosek
wiązałby się z rozszerzeniem zabezpieczenia społecznego, a o tym zagadnieniu państwa
członkowskie powinny móc samodzielnie decydować, szczególnie w takich czasach jak
obecne, kiedy wszystkie państwa członkowskie muszą oszczędzać. Istnieją alternatywne,
elastyczniejsze sposoby ustanowienia środków umożliwiających lepsze wyważenie życia
zawodowego i prywatnego. Wniosek wiąże się z zagrożeniem, że młode, utalentowane
kobiety będą miały mniej możliwości na rynku pracy, ponieważ pracodawcy nie będą
skłonni ryzykować obowiązku płacenia swoim pracownicom przez wiele miesięcy
świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego. Nie ma również potrzeby regulowania na
szczeblu europejskim wzrostu liczby urodzeń w UE, co jest pożądanym rozwiązaniem
problemu starzenia się społeczeństwa. Zdaniem VVD przepisy UE służące uregulowaniu
zwolnień z pracy na karmienie piersią są zbyteczne. Grupa VVD w Parlamencie
Europejskim: Hans van Baalen, Jan Mulder i Toine Manders.

David Martin (S&D),    na piśmie. – Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego
sprawozdania. Ponieważ wszyscy obywatele UE mają prawo mieszkać i pracować w całej
UE, należy zapewnić kobietom minimalne uprawnienia do urlopów macierzyńskich bez
względu na to, gdzie pracują w chwili urodzenia dziecka. Godny urlop macierzyński jest
elementem szerszego zagadnienia udziału kobiet w rynku pracy i sposobem
przeciwdziałania finansowym skutkom starzenia się społeczeństwa. Celem UE jest
wynoszący 75 % udział w rynku pracy do 2020 roku, a kluczowym elementem realizacji
tego celu będzie danie wszystkim matkom prawa do urlopu macierzyńskiego, na który

20-10-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL108



mogą sobie pozwolić i następnie wrócić do pracy. W starzejącym się społeczeństwie, gdzie
zwiększa się zapotrzebowanie na opiekę społeczną, a spada liczba osób zapewniających
tę opiekę, potrzebny jest realistyczniejszy urlop, na przykład urlop macierzyński. Kobiety
nie powinny uważać, że nie da się pogodzić posiadania dzieci z ich pracą, a nasza polityka
powinna zapewniać opiekę osobom młodszym i starszym. Realizacja tych postulatów nie
wejdzie w życie przez co najmniej pięć lat. Ponadto dodatkowy koszt wydłużenia urlopu
macierzyńskiego zostanie zamortyzowany, jeżeli udział kobiet w rynku pracy wzrośnie
zaledwie o 1,04 %.

Clemente Mastella (PPE),    na piśmie. – (IT) Jednym z priorytetów określonych w programie
społecznym UE jest konieczność wspierania polityki ułatwiającej wyważenie życia
zawodowego i prywatnego, z korzyścią tak dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Lepsze wyważenie
życia zawodowego i prywatnego jest również jedną z sześciu priorytetowych dziedzin
działania przyjętych w „Planie działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn (2006−2010)”.

Dlatego ulepszenie tych przepisów jest integralnym elementem polityki europejskiej,
będącej reakcją na odnotowany niedawno spadek liczby ludności. Macierzyństwo i ojcostwo
to z pewnością niezbywalne prawa człowieka dla zapewnienia równowagi społecznej.
Dlatego należy mieć nadzieję, że przegląd przedmiotowej dyrektywy przyniesie korzyści
tak pracownicom, jak i pracownikom, którzy chcą przyjąć odpowiedzialność za swoje
rodziny.

Nie można oddzielić przestrzegania lepszego wyważenia zasady ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa od zasady równego traktowania. Te i inne aspekty skłaniają mnie jednak
do poparcia potrzeby pozostawienia państwom członkowskim dużego marginesu
elastyczności przy ustanawianiu, jeżeli to konieczne, przepisów dotyczących urlopów.
Wynika to wyłącznie z przesłanek zrównoważonego rozwoju gospodarczego, aby pokryć
pojawiające się dodatkowe koszty.

Marisa Matias (GUE/NGL),    na piśmie. – (PT) W przyjętym sprawozdaniu proponuje się
urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni bez jakiejkolwiek utraty wynagrodzenia. Już
ten środek mógłby oznaczać znaczną poprawę sytuacji socjalnej w życiu kobiet w przeszło
dwóch trzecich krajów UE. Tak stanie się w Portugalii, gdzie kobiety są uprawnione tylko
do 16 pełnopłatnych tygodni. Uwzględnienie dwóch tygodni urlopu ojcowskiego także
jest istotnym krokiem w walce o równość między kobietami a mężczyznami. Co ważniejsze,
przedmiotowe sprawozdanie zostało zatwierdzone, chociaż jest sprzeczne z niedawno
przyjętymi środkami w ramach polityki oszczędności, w których preferuje się cięcia
wydatków publicznych i ograniczanie praw socjalnych. Dlatego mam nadzieję, że
przedmiotowe sprawozdanie może przyczynić się do wzmocnienia praw pracowniczych
i socjalnych w całej UE i we wszystkich państwach członkowskich.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie. – (PT) W UE panuje powszechne przekonanie, że jednym
z jej najważniejszych problemów jest niski przyrost ludności ze względu na niską stopę
urodzeń. Dlatego istotne są wszystkie działania, które mogą przyczynić się do zmiany tej
sytuacji. Ochrona kobiet w ciąży i matek karmiących piersią w miejscu pracy oraz
zmniejszenie nierównowagi między kobietami a mężczyznami to ważne kroki w tym
kierunku. Pomimo kryzysu, z jakim obecnie się zmagamy, przyjęte dzisiaj środki mają
ogromne znaczenie dla odwrócenia trendu spadku liczby ludności, z jakim UE będzie
musiała zmierzyć się w najbliższej przyszłości.

Willy Meyer (GUE/NGL),    na piśmie. – (ES) Głosowałem za przyjęciem rezolucji
legislacyjnej Parlamentu Europejskiego w sprawie „wprowadzenia środków służących
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wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży,
pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią”, ponieważ uważam
wzmocnienie praw kobiet w miejscu pracy za faktyczny krok na rzecz równouprawnienia
w dziedzinie, w której niestety istnieje wiele barier. Dyskryminacja, jakiej kobiety
doświadczają na rynku pracy, jest bardzo niepokojąca, ponieważ w większości przypadków
to one muszą realizować obowiązki domowe i godzić je z pracą zawodową. Ta sytuacja
ulega pogorszeniu w miesiącach poprzedzających poród i następujących po nim, co
wymaga większej ochrony dla zapobieżenia dyskryminacji, jakiej obecnie doświadczają
kobiety. Uważam, że wydłużenie okresu nieprzerwanego urlopu macierzyńskiego do co
najmniej 20 tygodni przyznanych przed i/lub po porodzie, wraz z obowiązkowymi
sześcioma tygodniami po urodzeniu dziecka, to krok naprzód w zakresie prawa kobiet
do godzenia życia rodzinnego i zawodowego.

Louis Michel (ALDE),    na piśmie. – (FR) Wydłużenie okresu urlopu macierzyńskiego to
ważny projekt pod względem znaczenia, jakie nadaje się w naszym społeczeństwie dzieciom
i rodzicielstwu. Popieram propozycję przyznania 18 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz
zasadę urlopu ojcowskiego. Musimy uniknąć niekorzystnych skutków zbyt szczodrych
środków i ryzyka spowodowania dyskryminacji przy zatrudnieniu. Ponadto jestem
zwolennikiem większej swobody wyboru dla kobiet w ciąży oraz kobiet, które niedawno
rodziły. Muszą mieć prawo podjęcia decyzji, kiedy chcą skorzystać z nieobowiązkowej
części swojego urlopu macierzyńskiego. To powinno im pozwolić lepiej zrównoważyć
życie zawodowe i prywatne oraz utrzymać szanse znalezienia pracy.

Równie istotne jest zapewnienie odpowiedniego statusu kobietom, które po przerwie w
działalności zawodowej chciałyby wrócić do pracy. Chciałbym też zwrócić uwagę na fakt,
że prawo do urlopu rodzicielskiego i gwarancja powrotu na to samo stanowisko pracy
muszą być wykonalne z punktu widzenia pracodawcy, zwłaszcza w małych i średnich
przedsiębiorstwach; w przeciwnym razie pracodawcy mogą opierać się przed zatrudnieniem
lub awansowaniem kobiet w wieku rozrodczym.

Miroslav Mikolášik (PPE),    na piśmie. – (SK) Z uwagi na dalekosiężne zmiany
demograficzne i starzenie się społeczeństwa europejskiego, Unia Europejska musi aktywnie
przyjąć środki wspierające rodzicielstwo.

Zwiększenie minimalnego wymiaru urlopu macierzyńskiego będzie − moim zdaniem −
odzwierciedleniem faktu, że pierwsze miesiące życia dziecka mają kluczowe znaczenie
dla jego zdrowego wzrostu i równowagi psychicznej. Dlatego popieram wypłatę pełnego
wynagrodzenia w trakcie urlopu macierzyńskiego. Powinno to mieć korzystny wpływ na
kobiety, aby mogły zostać matkami bez obaw o ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Trzeba zagwarantować prawo do powrotu po porodzie na to samo lub równoważne
stanowisko pracy przy jednakowych warunkach pracy. Co więcej, należy przyznać prawo
wystąpienia o zmianę godzin pracy lub warunków pracy, jak również możliwość odmowy
świadczenia pracy w nadgodzinach krótko po porodzie.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE),    na piśmie. – (FR) Jestem przeciwna projektowi
wydłużenia pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni. Przyjęcie tego systemu
miałoby ogromne konsekwencje dla budżetów krajowych i przedsiębiorstw w państwach
członkowskich; w przypadku Francji dodatkowe koszty wyniosłyby rocznie 1,3 miliarda
euro, a takiego obciążenia finansowego nie da się ponieść w okresie cięć budżetowych.
Chociaż to fajny pomysł, to miałby on negatywne skutki dla zatrudnienia kobiet. Nie
chcielibyśmy, aby ten środek oznaczał dla kobiet krok wstecz. Dla kobiet wracających do
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pracy po ciąży i młodych kobiet poszukujących pracy te środki mogłyby okazać się dużym
utrudnieniem. Z kolei propozycja zwiększenia wymiaru do maksymalnie 18 tygodni nadal
miała walor sprawiedliwości społecznej. Wzywam do możliwie jak najszybszego wdrażania
innowacyjnych pomysłów w dziedzinie opieki nad dziećmi i równowagi między życiem
zawodowym a rodzinnym, aby umożliwić zarówno matkom, jak i ojcom pełną realizację
ich zadań rodzicielskich.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie. – (IT) Podjęta przeze mnie decyzja o głosowaniu za
przyjęciem przedmiotowego wniosku wynika z potrzeby poprawy w miejscu pracy
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i
pracownic karmiących piersią. W rzeczywistości zmiana dyrektywy służy wspieraniu
równouprawnienia w sferze zawodowej oraz lepszej równowagi między życiem
zawodowym i prywatnym kobiet. Uważa się często, że kobiety są osobami „ryzykownymi”
lub „drugiej kategorii” ze względu na wysokie prawdopodobieństwo zajścia w ciążę lub
wzięcia urlopu macierzyńskiego. Trzeba wesprzeć pewne formy urlopu w celu
przezwyciężenia niektórych uprzedzeń i stereotypów. Nie możemy jednak zapominać,
że macierzyństwo i ojcostwo to ważne prawa, jeżeli chcemy zapewnić możliwość
wyważenia życia zawodowego i prywatnego. Istnieją pewne oczywiste kwestie, związane
z niektórymi poprawkami, wobec których przedstawiłem odmienne stanowisko. Naprawdę
uważam, że za pomocą prawodawstwa europejskiego należy stworzyć ogólne ramy
zapewniające minimalne gwarancje i zabezpieczenia, w których państwom członkowskim
pozostawi się swobodę samodzielnego decydowania o tym, jakie środki są
najodpowiedniejsze. Faktycznie istnieją różnice wynikające z kultury, dobrobytu i systemów
zabezpieczenia społecznego, które trzeba należycie uwzględnić, ale wynika to także z
przestrzegania zasady pomocniczości.

Georgios Papanikolaou (PPE),    na piśmie. – (EL) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
dyrektywę Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących poprawie w
miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno
rodziły, i pracownic karmiących piersią. O moim sposobie głosowania odnośnie do
niektórych poprawek zadecydowały dwa istotne czynniki: przede wszystkim ogromne
znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia młodych matek lub przyszłych matek,
a ponadto fakt, że w Grecji obowiązują konkretne przepisy służące ochronie kobiet w
ciąży.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie. – (PT) Głosowałam za przyjęciem wniosków
dotyczących ustanowienia środków służących poprawie w miejscu pracy bezpieczeństwa
i zdrowia kobiet w ciąży, kobiet, które niedawno rodziły, i kobiet karmiących piersią,
obejmujących urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni i dwutygodniowy urlop ojcowski,
oba bez jakiejkolwiek obniżki zarobków.

Mamy do czynienia ze środkami społecznymi zgodnymi z tą Europą, jakiej sobie życzymy,
z celem wspierania stopy urodzeń, rodziny, zdrowia dzieci i zatrudnienia rodziców.

To jednak projekt, który jest trudny w realizacji i który przewrotnie może zaostrzyć
dyskryminację kobiet w sferze zawodowej, ponieważ: 1) wywiera dodatkową presję na
systemy zabezpieczenia społecznego, które w wielu przypadkach już obecnie są na granicy
stanu zrównoważonego, oraz 2) ustanawia się w nim nowe ograniczenia na rynku pracy,
który i tak już nie spełnia potrzeb obecnych pracowników. Dlatego obawiam się, że te
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środki służące wsparciu pracujących rodziców mogą spowodować wyższą stopę bezrobocia
lub brak pewności zatrudnienia wśród młodych matek.

Negocjacje Parlamentu z Radą muszą mieć charakter realistyczny i pragmatyczny, ale
również ambitny, jeżeli przyszłe prawodawstwo, po jego wejściu w życie, naprawdę ma
służyć realizacji i wspieraniu wartości tego wniosku, za przyjęciem którego głosowaliśmy
w tym tygodniu na sesji plenarnej.

Aldo Patriciello (PPE),    na piśmie. – (IT) Za pomocą mojego głosowania wzywam do
przyjęcia nowego podejścia światowego, które umożliwi wysłanie przedsiębiorstwom
zdecydowanego sygnału, że w rozmnażanie się ludzi zaangażowani są zarówno mężczyźni,
jak i kobiety. Porozumienie ramowe w sprawie urlopu rodzicielskiego to ważny element
polityki tworzenia szans, która wspiera godzenie życia zawodowego oraz prywatnego i
rodzinnego, ale ogranicza się do określenia minimalnych wymogów i dlatego można ją
uznać tylko za pierwszy krok.

Zgadzam się z komunikatem, w którym uznaje się prawa dzieci za priorytet Unii i wzywa
się państwa członkowskie do realizacji Konwencji ONZ o prawach dziecka i jej
opcjonalnego protokołu, jak również milenijnych celów rozwoju. W odniesieniu do
dyrektywy oznacza to zagwarantowanie wszystkim dzieciom możliwości uzyskania opieki
odpowiadającej ich potrzebom rozwojowym, jak również dostępu do właściwej opieki
zdrowotnej o wysokiej jakości.

Rovana Plumb (S&D),    na piśmie. – (RO) W dniu dzisiejszym Parlament Europejski
zainwestował w przyszłość Unii Europejskiej poprzez wsparcie macierzyństwa w formie
zwiększenia wymiaru pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni. Można to
określić mianem poprawy jakościowej i ilościowej. Uproszczony argument
krótkookresowych korzyści gospodarczych nie utrzymał się, a zwyciężył zrównoważony
rozwój społeczeństwa europejskiego, którego nie da się osiągnąć bez zdrowego bilansu
demograficznego, a zatem bez lepszej ochrony matek i ich dzieci.

Byłam autorką opinii Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych i głosowałam za tym,
aby: nie utrudniać macierzyństwa i przyznać pełne wynagrodzenie; nie zwalniać pracownic
w ciąży w okresie od rozpoczęcia ich ciąży aż do sześciu miesięcy po zakończeniu urlopu
macierzyńskiego; matki były uprawnione do powrotu na swoje lub „równoważne”
stanowisko pracy, co oznacza takie samo wynagrodzenie, kategorię zawodową i ścieżkę
kariery, jakie były ich udziałem przed udaniem się na urlop macierzyński; korzystanie z
urlopu macierzyńskiego nie wpływało na emeryturę kobiet; aby nie obarczanopracownic
obowiązkiem pracy w nocy lub pracy w nadgodzinach na 10 tygodni przed planowanym
terminem porodu i przez pozostałą część ciąży, jeżeli to konieczne dla zdrowia matki lub
płodu, ani w trakcie całego okresu karmienia piersią.

Cristian Dan Preda (PPE),    na piśmie. – (RO) Głosowałem przeciwko przyjęciu
przedmiotowej rezolucji, ponieważ uważam, że zgodnie z zasadą pomocniczości decyzje
w sprawie zasiłków macierzyńskich powinny być podejmowane na szczeblu krajowym.
Ponadto uważam, że w okresie kryzysu przyjmowanie takich środków może mieć skutek
całkowicie odwrotny od zamierzeń, ponieważ będzie czynnikiem zniechęcającym
przedsiębiorstwa, które chcą zatrudniać kobiety.

Evelyn Regner (S&D),    na piśmie. – (DE) Popieram poprawę minimalnego europejskiego
standardu ochrony macierzyństwa. Jednakże w ostatecznym rozrachunku głosowałam
przeciwko przyjęciu przedmiotowego sprawozdania, ponieważ pochodzę z kraju, który
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przyjął szczególne połączenie ochrony macierzyństwa i płatnego/bezpłatnego urlopu
rodzicielskiego. Oprócz pełnopłatnego urlopu w wymiarze 16 tygodni oraz całkowitego
zakazu podejmowania pracy, kobiety mają również prawo do bezpłatnego urlopu
wychowawczego z zasiłkiem na dziecko. Kwota zasiłku na dziecko pobieranego w okresie
bezpłatnego urlopu wychowawczego zależy od jego długości i ostatniego poziomu
dochodów. Zasady obowiązujące w Austrii dalece wykraczają poza określone w
przedmiotowym sprawozdaniu standardy minimalne.

Ponadto opowiadam się również za wprowadzeniem pełnopłatnego urlopu ojcowskiego,
chociaż w tym celu należy przyjąć odmienną podstawę prawną. Uważam, że taki urlop
ojcowski nie powinien być uregulowany w dyrektywie w sprawie ochrony macierzyństwa,
lecz raczej w poświęconej mu dyrektywie, której celem nie będzie ochrona zdrowia matek
i dzieci.

Mitro Repo (S&D),    na piśmie. – (FI) Głosowałem za urlopem macierzyńskim w wymiarze
20 tygodni. Dłuższe urlopy macierzyńskie mają duże znaczenie dla rozwoju i dobrego
stanu dzieci, będących dla społeczeństwa najlepszą formą kapitału. W Finlandii obowiązuje
realistyczny system urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Jednakże nie wszyscy w
Europie mają dostęp do takiego systemu, jak nasz. Dlatego należy zapewnić, by kobiety
nie ponosiły strat finansowych, jeżeli zdecydują się na posiadanie dzieci. Nie wolno obciążać
samych przedsiębiorstw całym ciężarem finansowym urlopów macierzyńskich:
niewątpliwie sektor publiczny musi ponieść część kosztów. W szczególności małe i średnie
przedsiębiorstwa są zagrożone trudnościami. Sektory zdominowane przez kobiety także
nie powinny podlegać zwiększonej presji gospodarczej. Sytuacja kobiet w zakresie
wynagrodzeń jest alarmująca. Nie należy jej dalej osłabiać. Niezwykle istotne jest
dopilnowanie, aby tak się nie stało.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie. – (ES) Parlament wreszcie oddał nieco
sprawiedliwości pracującym matkom w Unii Europejskiej, chociaż to nie wszystko, na co
zasługują. To był długi proces. Pod koniec kadencji Parlamentu byliśmy bliscy przyjęcia
tekstu, który oznaczałby ogromny krok naprzód pod względem praw matek pracujących.
Nie mogliśmy jednak głosować, ponieważ Grupa Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańscy Demokraci) (grupa PPE) oraz Porozumienie Liberałów i Demokratów na
rzecz Europy (grupa ALDE) połączyły siły przeciwko niemu i podjęły decyzję o zwróceniu
sprawozdania do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia.

Po wielu miesiącach pracy w dniu dzisiejszym ponownie głosowaliśmy nad przyjęciem
tekstu, który – chociaż nie jest aż tak ambitny, jak ten poprzednio odrzucony przez grupy
PPE i ALDE – jest dość odważny: umożliwia się w nim matkom zachowanie wynagrodzenia
w trakcie urlopu macierzyńskiego; zwiększa się ich ochronę prawną przed zwolnieniem;
daje się większą elastyczność w zakresie czasu pracy, aby mogły lepiej pogodzić
macierzyństwo z pracą; wydłuża się urlop macierzyński do co najmniej 20 tygodni (chociaż
niektórzy z nas woleliby 24 tygodnie, jak zaleca Światowa Organizacja Zdrowia); ułatwia
się w nim mobilność matek pracujących w ramach UE i czyni się postęp w zakresie
współodpowiedzialności ojców, chociaż nie w tak dużym stopniu, jak chciałaby część z
nas.

Licia Ronzulli (PPE),    na piśmie. – (IT) Dzisiejsze głosowanie stanowi zachętę dla
pracownic chcących zostać matkami i ważny krok naprzód ku większej ochronie, która
pomoże milionom Europejek skuteczniej godzić rolę matki i pracownicy. Nie pomogły
względy ekonomiczne: wchodzimy teraz na ścieżkę wiodącą do realizacji potrzeb nowych
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rodzin. Wynik głosowania kieruje nas w stronę społeczeństwa, dla którego sednem działań
politycznych jest wzrost, szkolenie i kształcenie. Uważam, że nieuzasadnione są obawy,
jakoby zwiększenie wymiaru pełnopłatnych urlopów macierzyńskich z 14 do 20 tygodni
miało być niekorzystne dla kobiet: naszym szczególnym obowiązkiem jest ochrona
najsłabszych pracowników, dając im prawo pozostania w domu z ich dziećmi. Dzisiejsze
zwycięstwo w Parlamencie daje mi również satysfakcję osobistą, z uwagi na podejmowane
przeze mnie wysiłki na rzecz zagwarantowania zwolnienia pracownic karmiących piersią
z wykonywania ciężkich lub niebezpiecznych zadań oraz z pracy w nadgodzinach i
godzinach nocnych. Teraz przekazujemy pałeczkę państwom członkowskim i mam
nadzieję, że w pełni się do tego zobowiążą. Za pomocą dzisiejszej decyzji Parlament
Europejski pokazał, że nie chce, aby kobiety znajdowały się między młotem a kowadłem,
lecz aby były wolne i miały świadomość swojej roli w naszym społeczeństwie.

Oreste Rossi (EFD),    na piśmie. – (IT) W starzejącej się Europie niezwykle istotna jest
polityka korzystna dla kobiet, które decydują się na posiadanie dzieci. Przy tak
rozdrobnionym prawodawstwie, jakie obowiązuje obecnie, istnieją zbyt duże różnice
między państwami członkowskimi w zakresie wspierania macierzyństwa, co sprawia, że
wiele kobiet nie może zostać matkami. W przedmiotowej dyrektywie ustanawia się
minimalny wymiar urlopu macierzyńskiego w wysokości 20 tygodni, z czego co najmniej
sześć jest pełnopłatne.

To oczywiste, że w takim kraju jak Włochy przedmiotowe prawodawstwo jest zbyteczne,
ponieważ obowiązuje w nim o wiele dłuższy okres pełnopłatnego urlopu, niż minimalny
wymiar urlopu przyjęty w przedmiotowej dyrektywie, a kobiety mogą wziąć urlop z pracy
w celu wychowywania swoich dzieci nawet do osiągnięcia przez nie wieku 8 lat. Jednakże
w innych krajach oznacza to ustanowienie wreszcie podstaw zapewnienia godności
matkom. We wniosku przewidziano również możliwość udzielenia ojcom płatnego urlopu
ojcowskiego, aby mogli towarzyszyć swoim żonom w okresie następującym bezpośrednio
po porodzie.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    na piśmie. – Moje dzisiejsze głosowanie służyło poprawie
praw i lepszemu wyważeniu życia zawodowego i prywatnego pracujących rodziców.
Szczególne znaczenie w tym sprawozdaniu mają postanowienia na rzecz kobiet karmiących
piersią w czasie pracy. Przerwy na karmienie dają matkom czas potrzebny na zapewnienie
najlepszej i najbardziej naturalnej formy pożywienia dla ich rosnących dzieci. Pożywienie
jest najważniejszym czynnikiem decydującym o zdrowiu w okresie całego życia. Cieszę
się, że przedmiotowe sprawozdanie jest korzystne dla tych matek, które wróciły do pracy
i nadal decydują się karmić piersią swoje dzieci i zapewniać im korzyści żywieniowe.

Carl Schlyter i Isabella Lövin (Verts/ALE),    na piśmie. – (SV) Uważamy, że dobrze
zakorzeniony w prawie urlop rodzicielski ma ogromne znaczenie dla każdego kraju.
Jednakże w ostatecznym głosowaniu nie chcieliśmy głosować za przyjęciem wniosku
legislacyjnego Parlamentu, ponieważ jest on sprzeczny z szeregiem bardzo istotnych dla
nas zasad. Po pierwsze, we wniosku dąży się do ustanowienia obowiązkowych sześciu
tygodni urlopu wyłącznie dla matki.

Uważamy, że rodzice powinni mieć prawo samodzielnie decydować, w jaki sposób chcą
skorzystać z urlopu rodzicielskiego, i że przedmiotowy wniosek byłby krokiem w złym
kierunku w dziedzinie równouprawnienia w Szwecji. Po drugie nie uważamy, aby rozsądne
było stanowienie, że świadczenie z tytułu urlopu rodzicielskiego powinno być równe całej
pensji. W przypadku Szwecji wymusiłoby to skrócenie okresu ubezpieczenia
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rodzicielskiego, aby sfinansować tak kosztowny system. Naszym zdaniem organizacja
systemów zabezpieczenia społecznego leży w kompetencjach parlamentów krajowych.

Brian Simpson (S&D),    na piśmie. – Partia Pracy w Parlamencie Europejskim (EPLP) w
pełni popiera potrzebę wzmocnienia ochrony kobiet w ciąży, kobiet, które niedawno
rodziły, i kobiet karmiących piersią, dlatego głosowała za przyjęciem szeregu kluczowych
propozycji zawartych w dyrektywie. Obejmują one wydłużenie urlopu macierzyńskiego
do 20 tygodni, wypłatę pełnego wynagrodzenia matkom w trakcie obowiązkowych
pierwszych sześciu tygodni po urodzeniu dziecka oraz pełnopłatny dwutygodniowy urlop
ojcowski. Jednakże EPLP obawia się, że wniosek przyjęty przez Parlament może mieć
niezamierzone skutki w tych krajach, które już obecnie stosują bardziej kompleksowe
przepisy dotyczące macierzyństwa. W szczególności boimy się, że dla wstecznych rządów
wnioski mogłyby stanowić szansę ograniczenia przepisów dotyczących macierzyństwa,
w sposób faktycznie przynoszący straty najmniej zarabiającym kobietom w okresie urlopu
macierzyńskiego. Chociaż niektóre aspekty przedmiotowego sprawozdania zapewnią
bezcenną poprawę w państwach członkowskich, w których obowiązuje bardzo niski
poziom praw z tytułu macierzyństwa, to w innych krajach te poprawki mogą prowadzić
do regresu społecznego.

Bogusław Sonik (PPE),    na piśmie. – (PL) Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie
w sprawie bezpieczeństwa zdrowia kobiet w ciąży i tych, które przebywają na urlopie
macierzyńskim. Przyjmując w takim kształcie wspólne stanowisko daliśmy wyraźny sygnał,
że popieramy zmiany mające na celu podwyższenie europejskich standardów ochrony
młodych matek. Kobietom zagwarantowany został minimalny okres urlopu
macierzyńskiego, który będzie od tej pory pełnopłatny. Zwiększona została też ochrona
miejsc pracy kobiet, które wracają na rynek po okresie urlopu macierzyńskiego, poprzez
uniemożliwienie bezzasadnego zwolnienia.

Zmiany wprowadzone dyrektywą idą w dobrym kierunku, gwarantując kobietom w
Europie minimalny wymiar przysługującego im urlopu macierzyńskiego. Pozytywnie
oceniam też zachęcanie ojców do opieki nad dziećmi poprzez wprowadzenie
dwutygodniowego urlopu ojcowskiego.

Catherine Soullie (PPE),    na piśmie. – (FR) Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania
pani poseł Estreli ma ogromne znaczenie. Przyjęte stanowisko ma czysto demagogiczny
charakter i jest nieodpowiedzialne. Domagając się urlopu macierzyńskiego w wymiarze
20 tygodni dyskredytujemy Parlament Europejski. Jesteśmy „głosem” obywateli;
przyjmowanie stanowisk tak oderwanych od rzeczywistości nie leży w ich interesie.
Spowodowałoby to niezwykle wysokie koszty dla budżetów państw członkowskich na
wydatki socjalne: na przykład we Francji koszt wyniósłby 1,3 miliarda euro.

Obecna sytuacja gospodarcza nie pozwala nam na zamortyzowanie takich kosztów w
ramach krajowych budżetów, nie wspominając o skutkach dla naszych przedsiębiorstw,
które będą musiały ponieść część tych dodatkowych kosztów. Musimy wspierać kobiety
i zachęcać je do lepszego godzenia macierzyństwa i pracy, a nie niweczyć ich szanse na
znalezienie pracy.

Zaproponowane przez Komisję wydłużenie urlopu z 14 do 18 tygodni było prawdziwym
krokiem naprzód; krokiem, który można było rozwijać poprzez rozważenie nowych form
opieki nad dziećmi. Sygnał, jaki wysyłamy za pomocą przedmiotowego tekstu, niesie ze
sobą ogromną odpowiedzialność: macierzyństwo z pewnością stałoby się barierą dla
rozwoju osobistego w miejscu pracy.
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Marc Tarabella (S&D),    na piśmie. – (FR) Cieszę się z przyjęcia przedmiotowego
sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy wprowadzającej środki służące
poprawie bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły,
i pracownic karmiących piersią, a także środki służące ułatwieniu pracownikom wyważenia
życia zawodowego i prywatnego. Wydłużyliśmy urlopy macierzyńskie i poprawiliśmy
wynagrodzenia otrzymywane w ich trakcie oraz – po raz pierwszy w historii Europy –
ustanowiliśmy urlopy ojcowskie. To głosowanie przejdzie do historii praw podstawowych
europejskich matek i ojców.

Wszystkim tym, którzy chcieli poświęcić prawa socjalne na ołtarzu kryzysu gospodarczego,
chciałbym powiedzieć, aby wzięli się do szukania pieniędzy tam, gdzie to możliwe, a nie
karali obywateli jeszcze bardziej. Ulepszone urlopy macierzyńskie i ustanowienie urlopów
ojcowskich: to również walka o bardziej ludzkie społeczeństwo, podczas gdy rodzina w
coraz większym stopniu staje się ostatecznym zabezpieczeniem przed życiowymi
wstrząsami.

Keith Taylor (Verts/ALE),    na piśmie. – Dzisiaj w Parlamencie głosowałem za przyjęciem
wniosku legislacyjnego gwarantującego zwiększoną i wydłużoną wypłatę świadczeń
ojcowskich i macierzyńskich. Uczyniłem to po namowach ze strony tak zwolenników,
jak i przeciwników. Doskonale zdaję sobie sprawę ze stanu finansowego Wielkiej Brytanii,
która jeszcze pogorszy się na skutek niedawno ogłoszonych dalszych cięć wydatków.
Niemniej jednak Parlament Europejski opowiedział się za pełnopłatnym urlopem
macierzyńskim w wymiarze 20 tygodni i dwutygodniowym urlopem ojcowskim, a moim
zdaniem to rozsądna inwestycja w naszą gospodarkę, pomagająca osiągnąć przyjęty w UE
cel udziału w rynku pracy w wysokości 75 % do 2020 roku. Służy ona poprawie stanu
zdrowia dzieci oraz chroni zdrowie i dobrobyt matek. To krok w kierunku zmniejszenia
istniejących różnic w wynagrodzeniach między płciami. W UE kobiety zarabiają średnio
17 % mniej, niż mężczyźni. Jeżeli nie zagwarantujemy godnych wynagrodzeń w trakcie
urlopów macierzyńskich, to pod względem dochodowym kobiety będą karane za posiadanie
dzieci. To również korzystna zachęta dla ojców, by zwiększyli swoje zaangażowanie w
opiekę nad dziećmi. Narodziny są, obok śmierci i podatków, jedyną pewną rzeczą w życiu.
Nasze dzieci to nasza przyszłość, a przegłosowane dziś usprawnienia zapewnią im lepszy
i bezpieczniejszy start w życie.

Marianne Thyssen (PPE),    na piśmie. – (NL) Panie przewodniczący, panie i panowie!
Jeżeli chcemy utrzymać nasz dobrobyt i być w stanie wypłacać nasze emerytury, to musimy
zachęcić większą liczbę kobiet i mężczyzn do podjęcia pracy i zapewnić, by w tej pracy
pozostali. Ponadto w okresie ostrej konkurencji międzynarodowej i napięć budżetowych
musimy z tego względu mieć odwagę przyjmować środki, które będą inwestycją w nasze
rodziny i które zdejmą z nich część tej presji związanej z łączeniem życia zawodowego i
rodzinnego. Jednym z możliwych sposobów jest wydłużenie urlopów macierzyńskich.
Dlatego popieram zwiększenie wymiaru urlopów macierzyńskich. Jednakże w okresie
trudności budżetowych musimy być realistami. Pełnopłatny urlop macierzyński w
wymiarze 20 tygodni nie jest rozwiązaniem wykonalnym dla naszych systemów
zabezpieczenia społecznego i budżetów krajowych. Z tego względu wstrzymałam się od
głosowania nad ostatecznym przyjęciem tekstu, nawet pomimo mojego poparcia dla
wydłużenia urlopów macierzyńskich. Z drugiej strony popieram zgłoszoną pierwotnie
przez Komisję propozycję wydłużenia urlopów macierzyńskich do 18 tygodni, pod
warunkiem wdrożenia obecnego systemu limitowanych świadczeń. Mam nadzieję, że ten
wniosek będzie miał większe szanse przyjęcia w trakcie drugiego czytania w Parlamencie.
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Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    na piśmie. – (RO) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy wprowadzającej środki służące poprawie w
miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno
rodziły, i pracownic karmiących piersią.

Uważam, że dla pracownic przebywających na urlopie macierzyńskim niezwykle istotne
jest wypłacanie im pełnej pensji oraz to, by zasiłek macierzyński wynosił 100 % ich
ostatniego wynagrodzenia miesięcznego lub średniego wynagrodzenia, jeżeli miesięczne
wynagrodzenie jest od niego niższe. Oznacza to, że w okresie wziętego przez siebie urlopu
macierzyńskiego kobiety nie będą ponosić strat emerytalnych.

Uwzględniając trendy demograficzne w UE, konieczne jest zwiększenie stopy urodzeń za
pomocą konkretnych działań legislacyjnych i środków służących wsparciu lepszego
godzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego. Aby pomóc pracownikom
wyważyć ich życie zawodowe i prywatne, konieczne jest zapewnienie dłuższych urlopów
macierzyńskich i ojcowskich, również z tytułu adopcji dzieci w wieku do 12 miesięcy.
Przyjęcie ustawowego wymiaru urlopu macierzyńskiego w wysokości 20 tygodni jest
zgodne z wydanymi przez Światową Organizację Zdrowia 16 kwietnia 2002 r. zaleceniami
w sprawie globalnej strategii żywienia niemowląt i małych dzieci.

Thomas Ulmer (PPE),    na piśmie. – (DE) Głosowałem za odrzuceniem przedmiotowego
sprawozdania, ponieważ jest ono niezgodne z zasadą pomocniczości oraz narusza krajowe
systemy płatności i zobowiązania państw członkowskich. Ponadto zawiera ono takie
elementy, jak aborcja i swoboda rozmnażania się, których nie jestem w stanie
odpowiedzialnie poprzeć ze względów religijnych.

Viktor Uspaskich (ALDE),    na piśmie. – (LT) Panie i panowie! Nie można karać kobiet
za decyzję o założeniu rodziny. To po prostu nie tylko kwestia etyczna, ale również
strategiczna – UE przeżywa obecnie zmiany demograficzne z uwagi na niską stopę urodzeń
i zwiększoną liczbę osób starszych. Szczególnie w tym trudnym okresie nie powinniśmy
odstraszać kobiet od rynku pracy. Potrzebujemy większej liczby pracownic, jeżeli UE chce
zwiększyć swoją konkurencyjność na arenie światowej. Nadszedł czas, aby walczyć ze
stereotypami zakorzenionymi w społeczeństwie. Pracownice często uznaje się za
pracowników „wysokiego ryzyka” lub „drugiej kategorii”. Dlatego kluczowe znaczenie ma
przełamanie tych stereotypów, w czym mogą pomóc zawarte w przedmiotowym
sprawozdaniu nowe przepisy dotyczące urlopów. Powinniśmy również zapewnić większe
wsparcie kobietom, które zostały porzucone przez społeczeństwo. Statystyki unijne
pokazują, że na Litwie najbardziej zagrożone ubóstwem są samotne matki. Ryzyko ubóstwa
dla pracowników należących do tej grupy wynosi 24 %. Wiele potu wylano, zanim UE
prawnie zagwarantowała równouprawnienie. Musimy jednak osiągnąć o wiele więcej i
przekształcić teoretyczne równouprawnienie w coś rzeczywistego i namacalnego, co
znajduje wyraz w życiu na co dzień.

Frank Vanhecke (NI),    na piśmie. – (NL) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pani
poseł Estreli, ponieważ nie chcę, by pojawiła się jakakolwiek niejasność w następującej
kwestii: nie trzeba mówić, że w trakcie ciąży i bezpośrednio po niej kobiety mają szczególne
potrzeby, a w żywotnym interesie całego społeczeństwa jest spełnienie tych potrzeb, zatem
to społeczeństwo musi również ponieść za to znaczną część odpowiedzialności. Chciałbym
jednak zadać kilka pytań o zasadniczym znaczeniu. Po pierwsze, czy naprawdę rozsądne
jest, byśmy – przy naszym europejskim oderwaniu od rzeczywistości – narzucali
obowiązkowe przepisy, które będą miały zastosowanie w całej Unii, również w tych
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państwach członkowskich, które pod względem gospodarczym mają przed sobą wyboistą
drogę?

Kto poniesie koszty takiego działania? To prowadzi mnie do mojej drugiej zasadniczej
uwagi: czy rozsądne jest – jak można powiedzieć – obciążanie tymi działaniami wyłącznie
pracodawców? Czy w ostatecznym rozrachunku nie doprowadzi to do sytuacji dokładnie
odwrotnej od naszych założeń; czyli że młode kobiety będą miały dostęp do mniejszej
liczby miejsc pracy, ponieważ pracodawcy po prostu nie będą skłonni samodzielnie ponosić
wszelkich konsekwencji, na jakie się narażają w przypadku, gdyby ich młode pracownice
zaszły w ciążę? Bardzo łatwo jest głosować „socjalnie” w tej Izbie, ale to nie my będziemy
musieli ponieść koszty tego „socjalnego” głosowania.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    na piśmie. – (FR) Dzisiaj, 20 października,
Parlament Europejski wreszcie przyjął dyrektywę w sprawie urlopów macierzyńskich.
Głosowałam za przyjęciem tego tekstu, stanowiącego dla kobiet faktyczny postęp.

Dyrektywa musi jeszcze zostać przyjęta przez Radę. Celem przyjętego dziś tekstu jest
przyznanie w Unii Europejskiej kobietom prawa do urlopu macierzyńskiego w wymiarze
20 tygodni, co oznacza o 4 tygodnie więcej, niż we Francji, gdzie kobiety mają obecnie
prawo do 16 tygodni urlopu macierzyńskiego.

W przyjętym przez nas tekście znalazło się również prawo do urlopu ojcowskiego w
wymiarze 20 dni (czyli więcej, niż obecnie obowiązujące we Francji 11 dni).

W dyrektywie przewiduje się również, że w okresie urlopu kobiety muszą otrzymywać
swoje całe wynagrodzenie: to istotny sygnał w obecnej sytuacji kryzysu.

Co więcej, w tekście zawarto klauzulę o niepogarszaniu ochrony, co oznacza, że jeżeli
przepisy państw członkowskich są w niektórych aspektach bardziej szczodre, to będą
nadal obowiązywać. Dlatego to z pewnością postęp, który przyjmuję z zadowoleniem.

Sprawozdanie: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie. – (PT) Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania,
ponieważ w wielu państwach istnieją znaczne różnice w warunkach płatności dla
przedsiębiorstw państwowych, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych
przedsiębiorstw. Jesteśmy świadomi, że w dobie obecnego kryzysu gospodarczego i wobec
coraz większych trudności, które powoduje, przedsiębiorstwa coraz częściej borykają się
z problemem płynności i że w wielu państwach członkowskich są one nawet w większym
stopniu narażone na ryzyko upadłości. Dyrektywa, która była próbą uregulowania kwestii
płatności, miała ograniczony wpływ, a obecnie przyjęty przez nas wniosek stanowi ważny
krok w wyznaczaniu i przestrzeganiu terminów płatności nie tylko w stosunkach między
przedsiębiorstwami a władzami publicznymi, ale również we wzajemnych relacjach między
przedsiębiorstwami. Teraz uzyskamy przepisy dające nam możliwość egzekwowania w
sposób bardziej skuteczny przestrzegania terminów płatności, ponieważ mamy do
dyspozycji jasny system kar za opóźnienia w płatnościach, który jest także wyrazem
efektywnego postępu w przeciwdziałaniu częstemu nadużywaniu przez państwo i duże
przedsiębiorstwa ich pozycji dominującej wobec MŚP. Państwa członkowskie powinny
teraz szybko wprowadzić w życie tę dyrektywę, żeby można było w końcu rozwiązać
poważne problemy spowodowane stosowaniem długich terminów płatności i ich
przeciąganiem.
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Roberta Angelilli (PPE),    na piśmie. – (IT) Wypełnienie zobowiązań umownych w
transakcjach handlowych zarówno przez organy administracji publicznej, jak i podmioty
prywatne, nie jest tylko kwestią wywiązywania się z obowiązku obywatelskiego, ale także
przyjęcia odpowiedzialności za zbiór negatywnych warunków, w jakich może się znaleźć
przedsiębiorstwo wierzyciela, w szczególności MŚP. Terminowe regulowanie płatności
jest równoznaczne z zagwarantowaniem tym przedsiębiorstwom stabilności, możliwości
rozwoju, tworzenia miejsc pracy i podejmowania inwestycji.

Niestety według danych Komisji Europejskiej opóźnienia w płatnościach są zjawiskiem
często występującym w Europie i przyczyniają się do niszczenia konkurencyjności. Za
powstawanie trudności winę ponoszą szczególnie władze publiczne, z uwagi na często
nieprawidłowy sposób zarządzania budżetem i przepływem środków pieniężnych lub
nadmierną biurokrację systemów administracyjnych. Czasami podejmuje się również
decyzję o działaniu w oparciu o nowe struktury wydatków, nie biorąc pod uwagę
wcześniejszych zobowiązań, które powinny być honorowane w ramach uzgodnionych
warunków umownych.

Dlatego też uważam, że naszym obowiązkiem jest przyjęcie środków służących
wyeliminowaniu braków w poprzedniej dyrektywie 2000/35/WE, a tym samym stworzenie
warunków zniechęcających do opóźnień w płatnościach poprzez przyjęcie środków, które
motywują dłużników do realizacji płatności bez opóźnień, a także innych środków
pozwalających wierzycielom na pełne i skuteczne korzystanie z ich praw w przypadku
opóźnień w płatnościach.

Liam Aylward (ALDE),    na piśmie. – (GA) Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania,
które zostało opracowane w samą porę, i ustanowieniem docelowego 30-dniowego terminu
płatności rachunków. MŚP są podstawą gospodarki europejskiej; mniejsze przedsiębiorstwa
stanowią 99,8 % wszystkich przedsiębiorstw unijnych i tworzą 70 % wszystkich miejsc
pracy w UE. Działania w zakresie zwalczania opóźnień w płatnościach, określone w
sprawozdaniu, to konkretne przedsięwzięcia służące wspieraniu MŚP i zagwarantowaniu,
by mniejsze firmy nie ponosiły strat z powodu niezapłaconych rachunków.

Nowe przepisy mogą przyczynić się do powstania lepszych warunków dla inwestycji i
powinny stworzyć MŚP możliwości koncentrowania się na innowacjach i rozwoju. Ponadto
z zadowoleniem przyjmuję, że w sprawozdaniu jest mowa o zapewnieniu, by nowe środki
nie wiązały się ze wzrostem obecnego poziomu biurokracji ani z dodatkowymi problemami
dla małych i średnich przedsiębiorstw z powodu formalności lub wymogów
administracyjnych.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie. – (LT) Głosowałem za przyjęciem tego
sprawozdania i cieszę się, że Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udało się osiągnąć to
porozumienie, które jest bardzo ważne, szczególnie dla małych przedsiębiorstw. Chociaż
małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą konkurencyjności Unii Europejskiej i to w
nich tworzy się najwięcej miejsc pracy, kryzys pokazał bardzo wyraźnie, że właściciele
małych i średnich przedsiębiorstw są równocześnie najbardziej narażeni na zagrożenia,
a polityka prowadzona przez państwa członkowskie nie jest szczególnie korzystna pod
względem wspierania i rozwoju tych przedsiębiorstw, ponieważ unijne przepisy, na
przykład program Small Business Act, nie są w pełni wdrażane i stosowane. W czasie
kryzysu zbankrutowało wiele przedsiębiorstw, i jest to ogromna strata. Dlatego bardzo
cieszy mnie ten krok, który – choć niewielki – ma duże znaczenie dla małych
przedsiębiorstw, ponieważ zapewnia jasność w sprawie terminów płatności. Zaczniemy
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naprawdę tworzyć otoczenie, które jest przejrzyste i zrozumiałe dla małych przedsiębiorstw
i dzięki któremu powstaną warunki pomocne do budowania kultury biznesu.

Sergio Berlato (PPE),    na piśmie. – (IT) Przyjmując nową dyrektywę w sprawie zwalczania
opóźnień w płatnościach – środek, który zapewnia konkretne wsparcie dla przedsiębiorstw,
szczególnie małych i średnich – Parlament Europejski wnosi decydujący wkład na rzecz
obywateli i europejskiego systemu produkcji. W przekształconej dyrektywie ustanawia
się rygorystyczne warunki płatności i odpowiednie sankcje w celu skłonienia do
terminowego regulowania płatności w obrębie Unii, co dotyczy zarówno władz
publicznych, jak i przedsiębiorstw prywatnych. Zgodnie z szacunkową kalkulacją, dzięki
temu środkowi do obiegu w gospodarce powinno powrócić około 180 miliardów euro –
jest to rzeczywista kwota zadłużenia władz publicznych wobec przedsiębiorstw w Unii.

Problem opóźnień w płatnościach jest szczególnie dotkliwie odczuwalny we Włoszech,
gdzie termin realizacji płatności przez władze publiczne wynosi średnio 128 dni, w
porównaniu do średniej europejskiej wynoszącej 67 dni. Negatywne skutki opóźnień
płatności w transakcjach handlowych są więc znaczne. Mam nadzieję, że ta dyrektywa
zostanie możliwie szybko wprowadzona w życie przez rządy krajowe w celu
wyeliminowania jednej z największych przeszkód dla rozwoju europejskiego rynku
wewnętrznego.

Mara Bizzotto (EFD),    na piśmie. – (IT) W końcu osiągnęliśmy ten punkt, po wielu
miesiącach zwłoki: głosowaliśmy nad sprawozdaniem, które wnosi prawdziwy powiew
świeżego powietrza dla przyszłości naszych przedsiębiorstw. Opóźnienia w płatnościach
są zjawiskiem, które – zwłaszcza we Włoszech – przyczyniło się do upadku dziesiątek
tysięcy przedsiębiorstw, co według wyliczeń stowarzyszeń zawodowych przełożyło się
dla włoskiego systemu gospodarczego w regionie na koszty w wysokości 30 miliardów
euro. Pomijam szczególne względy i sytuację w kraju i głosuję za przyjęciem tego
sprawozdania, w którym raz na zawsze zostały określone jednoznaczne zasady dla
podmiotów publicznych i prywatnych. Kryzys gospodarczy już przyczynił się do ogromnej
liczby przypadków upadłości, zamykania zakładów i przedsiębiorstw, a także zaprzestania
działalności gospodarczej. Za pomocą tego środka Europa faktycznie może pomóc wielu
małym przedsiębiorstwom, które z powodu kryzysu stale uginają się pod ciężarem kredytów
bankowych i – być może – już zmagają się z lawiną problemów z powodu niezapłaconych
należności, które spływają z opóźnieniem. Stosując tę dyrektywę, unikniemy przynajmniej
wielu przypadków, w których przedsiębiorstwa zmuszone są do zaprzestania działalności
ze względu na zadłużenie spowodowane przez inne podmioty publiczne lub prywatne.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    na piśmie. – (RO) W niestabilnej sytuacji gospodarczej
opóźnienia w płatnościach mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na małe i średnie
przedsiębiorstwa, które potrzebują pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych i
na płatności dla dostawców. Nowe przepisy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach
w transakcjach handlowych, uzgodnione przez Parlament i Radę w dniu 5 października,
powinny ułatwić i przyspieszyć proces odzyskiwania przez przedsiębiorstwa zaległych
płatności. To małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową gospodarki nawet podczas
kryzysu. Dzieje się tak w każdej gospodarce europejskiej. Parlament Europejski zapewnił,
by wszystkie strony miały równe prawa, a zasady obowiązywały wszystkich, przyniesie
to bowiem korzyści wielu europejskim MŚP.

Dzięki temu porozumieniu MŚP przestaną odgrywać rolę banków dla przedsiębiorstw
publicznych lub dużych przedsiębiorstw. Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego,
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żeby MŚP obciążać podatkiem VAT dopiero po uzyskaniu przez nie należności za faktury,
wyznaczenie określonego terminu płatności faktur pomoże tym, którzy obawiają się o
przetrwanie w czasie spadku koniunktury na rynkach.

Vito Bonsignore (PPE),    na piśmie. – (IT) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania,
ponieważ uważam, że ma ono podstawowe znaczenie dla realizacji wszelkich możliwych
działań mających na celu wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw. Ponadto do sprawy zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach
handlowych, stanowiących niedopuszczalne nadużycie, należy przywiązywać najwyższą
wagę, szczególnie w czasie recesji gospodarczej – takiej, z jaką mamy do czynienia obecnie.
Negatywne skutki opóźnień płatności są poważne i wiążą się z nimi znaczne koszty dla
przedsiębiorstw-wierzycieli, przyczyniają się one do ograniczenia przepływów środków
pieniężnych i możliwości inwestycyjnych, mają też niekorzystny wpływ na
konkurencyjność MŚP.

W tej dyrektywie słusznie uwzględniono środki służące zniechęcaniu dłużników do
nieterminowych płatności, środki, które stworzą wierzycielom możliwości korzystania z
ich praw. Określono w niej także specjalne i ściśle określone zasady dotyczące na przykład
ostrzeżeń o niedotrzymaniu zobowiązania, rekompensat za koszty poniesione podczas
odzyskiwania należności i 30-dniowego terminu płatności, chyba że mają zastosowanie
szczególne wyłączenia, w przypadku spłaty zadłużenia. W związku z tym na władze
publiczne nałożono obowiązki, a te środki będą zniechęcać do takich poczynań, które
mogą mieć negatywny wpływ na MŚP i przyczyniać się do podważenia wiarygodności
przyjętej polityki.

Szybkie płatności są także koniecznym i wstępnym warunkiem dla inwestycji, wzrostu
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Françoise Castex (S&D),    na piśmie. – (FR) Ja także jestem zadowolona z wypracowanego
rozwiązania problemu nieterminowych płatności i cieszę się, że w propozycji,
przedstawionej przez Socjalistów i Demokratów, dopuszcza się dłuższy okres płatności
dla publicznej służby zdrowia, ponieważ w tej sferze – w związku ze skomplikowanymi
procedurami budżetowymi – terminy płatności są dłuższe, Co więcej, jeśli będą
przestrzegane prawa podmiotów prywatnych do swobodnego zawierania umów, ważnym
środkiem zabezpieczającym stanie się zakaz wprowadzania zbyt długich terminów płatności
wierzycielom, którymi często są MŚP.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    na piśmie. – (EL) W głosowaniu nad tym sprawozdaniem
wstrzymałem się od głosu, ponieważ w tym dokumencie wzmacnia się pozycję Komisji
w jej dążeniach do wywierania presji na państwa będące dłużnikami, poprzez
zaproponowanie rygorystycznych środków w czasie, gdy sytuacja ich finansów publicznych
jest zła. Presja na natychmiastową spłatę zadłużenia, pod groźbą poważnych kar
pieniężnych w postaci odsetek, służy przede wszystkim interesom przedsiębiorstw
odnoszących korzyści z kryzysu, zabiegających o wprowadzanie cięć w dziedzinie ochrony
socjalnej i zamrażanie lub ograniczanie wynagrodzeń pracowników. Argument, że te
zasady będą pomocne małym i średnim przedsiębiorstwom, nie wytrzymuje krytyki,
ponieważ – jeśli wziąć pod uwagę liczby podane w rozporządzeniu - przedsiębiorstwa te
nie są ani małe, ani średnie. Tego rodzaju działanie byłoby uzasadnione, gdyby zostało
poprzedzone odważnym wsparciem dla realnej gospodarki w sferze wynagrodzeń
pracowników najemnych i działaniami na rzecz spójności społecznej i gospodarczej.
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Lara Comi (PPE),    na piśmie. – (IT) Popieram potrzebę wzmocnienia przepisów dyrektywy
2000/35/WE i określenia instrumentów niezbędnych do wyeliminowania lub zmniejszenia
opóźnień płatności w transakcjach handlowych. Dla mnie najważniejsze są MŚP, które
stanowią znaczną część rynku europejskiego pod względem tworzenia dobrobytu i miejsc
pracy. Ten polityczny wybór, dokonany przez Komisję Europejską, jest krokiem w dobrym
kierunku, w celu stworzenia korzystniejszego klimatu dla MŚP. W związku z odstraszającą
ośmioprocentową stopą procentową w odniesieniu do odsetek jestem trochę zaniepokojona
skutkami tego środka w niektórych regionach mojego kraju i innych państw europejskich,
które naprawdę borykają się z problemami dotyczącymi przestrzegania nowych zasad.
Mam nadzieję, że to nowe podejście może być realną szansą na zmiany. Teraz musimy się
skoncentrować na monitorowaniu wprowadzania w życie dyrektywy w ramach
wewnętrznych systemów prawnych, z udziałem władz regionalnych i lokalnych, by
wszędzie zapewnić jej wdrażanie w standardowy sposób.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    na piśmie. – (RO) Mam nadzieję, że na wejściu w życie
dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych
najbardziej skorzystają w Unii Europejskiej małe i średnie przedsiębiorstwa, które dzięki
temu uzyskają lepszą ochronę i będą mieć do dyspozycji środki na wzrost inwestycji i
tworzenie nowych miejsc pracy. Jednocześnie mam nadzieję, że dyrektywa ułatwi rozwój
mechanizmów windykacyjnych, gdyż wskutek opóźnień w płatnościach ze strony władz
publicznych powstaje nierównowaga w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw,
a co za tym idzie, także rynku.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    na piśmie. – (IT) Opóźnienia płatności w transakcjach
handlowych między przedsiębiorstwami i między przedsiębiorstwami a władzami
publicznymi są jednym z problemów utrudniających obecnie ożywienie wzrostu
gospodarczego. Przyjęcie nowej dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach
w transakcjach handlowych stanowi jedną z najważniejszych innowacji, która będzie
wymagać odpowiedniego przygotowania, przede wszystkim w sektorze publicznym, tak
pod względem politycznym, jak i administracyjnym. W kategoriach politycznych w
planowaniu finansowym i budżetowym należy wziąć pod uwagę nie tylko wpływ przepisów
Unii Europejskiej dotyczących paktu stabilności i wzrostu, ale obecnie również wpływ
nowych przepisów w sprawie opóźnień w płatnościach, ponieważ – bez zadowalającego
zarządzania – mogą powstać bezpośrednie i wtórne ograniczenia pola manewru rządów
na różnych szczeblach. W kategoriach administracyjnych do prawidłowego zarządzania
finansami w instytucjach publicznych konieczne jest odpowiednie przygotowanie do
prawidłowego zarządzania finansami władz publicznych, począwszy od ustalenia stosunku
zobowiązań do wydatków, żeby na wpływy z podatków, a więc na ludzi, nie przenosić
obciążeń, takich jak odsetki, ponieważ mogłoby to mieć poważne skutki dla finansów
publicznych. I wreszcie, ważne jest, jak się zdaje, by istniała szczególna świadomość
specyfiki pewnych sektorów i elastyczność, na przykład w przypadku takich sektorów,
jak ochrona zdrowia, w których władze publiczne ze względu na zobowiązania miały
znaczne opóźnienia w płatnościach za zwykłe towary i usługi.

Diane Dodds (NI),    na piśmie. – W obecnej sytuacji gospodarczej małym i średnim
przedsiębiorstwom i tak dość trudno jest przetrwać, nawet bez dodatkowego obciążenia
w postaci opóźnień płatności w transakcjach handlowych. Dlatego też każdy mechanizm,
który przyczynia się do ochrony tych przedsiębiorstw przed dodatkowymi kosztami i
konsekwencjami finansowymi związanymi z opóźnieniami w płatnościach, należy przyjąć
z zadowoleniem.
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Niemniej jednak w moim przekonaniu to do rządu brytyjskiego, a nie do Unii Europejskiej,
należy uregulowanie tej kwestii, by zapewnić wywiązywanie się przedsiębiorstw i instytucji
rządowych z zobowiązań płatniczych. To sprawozdanie natomiast, choć ma zalety, wymaga
dalszych wyjaśnień dotyczących niektórych aspektów, i dlatego postanowiłam w tym
głosowaniu wstrzymać się od głosu.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie. – (PT) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w
sprawie zwalczania opóźnień płatności w transakcjach handlowych, ponieważ umożliwi
ono przyjęcie zharmonizowanych środków, które mogą być szczególnie ważne dla
efektywnej działalności przedsiębiorstw – zwłaszcza małych i średnich – w obecnej sytuacji
kryzysu gospodarczego. Uważam jednak, że zagwarantowanie systemu zwolnień dla
sektora zdrowia jest rozwiązaniem słusznym.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie. – (PT) Opóźnienia płatności mają bardzo
poważne konsekwencje dla stanu gospodarki światowej, a w szczególności wpływają
destrukcyjnie na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Ich skutki są jeszcze bardziej
szkodliwe w czasie obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego. Zły przykład
administracji publicznej jest naganny, a w Portugalii sytuacja jest szczególnie trudna.
Koniecznie należy podejmować działania mające na celu powstrzymanie opóźnień w
płatnościach w transakcjach handlowych, żeby chronić dobrą kondycję europejskiej
gospodarki i nie dopuszczać do sytuacji, w których struktury produkcji borykają się z
ograniczeniami finansowymi, a narzuca się zbyt wysokie ceny produktów finansowych,
zwiększając tym samym uzależnienie od sektora bankowego. Chciałbym szczególnie
zwrócić uwagę na sytuację producentów rolnych, którzy często mają do czynienia z
opóźnieniami w regulowaniu należnych im płatności ze strony supermarketów i
dystrybutorów. Ustanowiono maksymalny okres rozliczania i regulowania płatności,
wynoszący 30 dni – który może być przedłużony do 60 dni – i jest to termin całkiem
rozsądny, jeżeli chodzi o zachowanie równowagi w stosunkach handlowych. Będzie to
kluczem do tworzenia kultury terminowego wywiązywania się z zobowiązań.

Louis Grech (S&D),    na piśmie. – Przyjęcie w dniu dzisiejszym sprawozdania pani poseł
Weiler jest wyrazem ważnego przesunięcia w sferze płatności w relacjach biznesowych.
Obecnie powszechna– i, co gorsza, przyjęta praktyka – stosowana przez władze publiczne
polega na nakłanianiu małych i średnich przedsiębiorstw do podpisywania umów
dopuszczających opóźnienia w płatnościach rachunków.

Przykładem jest sytuacja na Malcie. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw, które
zapewniają ponad 70 % miejsc pracy w sektorze prywatnym, boryka się z poważnymi
trudnościami z przepływem środków pieniężnych z powodu opóźnionych płatności nie
tylko ze strony przedsiębiorstw, ale zwłaszcza ze strony władz publicznych, także rządu.

W wielu państwach członkowskich wprowadzenie 60-dniowego terminu dla władz
publicznych będzie stanowić ważną klauzulę ochronną dla małych i średnich
przedsiębiorstw i obywateli. Jednakże, żeby przepis ten był naprawdę skuteczny, należy
dokonać prawidłowej transpozycji i wdrożenia dyrektywy w każdym państwie
członkowskim, a tym procesom musi towarzyszyć ścisłe monitorowanie ze strony Komisji.
Dopiero wówczas ten nowy przepis można będzie faktycznie przełożyć na konkretne
korzyści dla obywateli, a w szczególności dla MŚP.

Jarosław Kalinowski (PPE),    na piśmie. – (PL) Terminowe płatności w transakcjach
handlowych są kwestią priorytetową dla prawidłowego funkcjonowania gospodarek
europejskich. Niestety dysproporcje dotyczące przestrzegania terminów w transakcjach
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handlowych w poszczególnych krajach członkowskich są znaczące, dlatego konieczne
jest dokładne zweryfikowanie obowiązującej dyrektywy 2000/35/WE z dnia 8 sierpnia
2002 r.

Brak dyscypliny w transakcjach stanowi bardzo duże zagrożenie zwłaszcza dla średnich
i małych przedsiębiorstw z państw już dotkniętych kryzysem gospodarczym. Nieterminowe
dokonywanie płatności prowadzi często do zaburzeń zarówno na rynku wewnętrznym,
jak i w transgranicznej wymianie handlowej. W związku z powyższym popieram
propozycję sprawozdawcy, aby zaostrzyć przepisy, wprowadzić kolejne instrumenty
chroniące przedsiębiorstwa oraz wprowadzić obowiązkowy charakter odszkodowaniom
używanym do ściągania należności i odsetek wówczas, gdy płatności są spłacane
nieterminowo.

Elisabeth Köstinger (PPE),    na piśmie. – (DE) Jestem zadowolona z podejścia przyjętego
w sprawozdaniu, żeby stanąć zdecydowanie po stronie małych i średnich przedsiębiorstw.
Opóźnienia w płatnościach stanowią ogromny problem ekonomiczny w transakcjach
handlowych w UE. Także w sektorze rolnym sprawa jest poważna, jeśli problemy z
płynnością finansową przenoszą się na przedsiębiorstwa rolne. Dzięki jasno określonym
terminom płatności będzie można położyć kres tym praktykom. Popieram 30-dniowy
termin płatności jako standard zaproponowany w sprawozdaniu, a także wprowadzenie
ogólnego górnego limitu wynoszącego 60 dni. Dla mnie opóźnienia płatności z funduszy
publicznych w związku z transakcjami z udziałem organów administracji publicznej,
mające miejsce w wielu państwach członkowskich, są niezrozumiałe. Opóźnienia w
płatnościach wyrządzają poważne szkody w otoczeniu biznesu i na rynku wewnętrznym,
a te mają bezpośredni wpływ na państwa członkowskie. Zryczałtowana rekompensata, o
którą apelowano i która ma być wypłacana od pierwszego dnia zwłoki w płatności, jest
konkretnym sposobem zapobiegania tym opóźnieniom.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie. – (IT) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pani
poseł Weiler, ponieważ uważam, że jest niezbędne do zabezpieczenia wierzycieli organów
administracji publicznej, a są nimi w głównej mierze małe i średnie przedsiębiorstwa. Ten
środek umożliwi przywrócenie do obiegu około 180 miliardów euro środków płynnych:
tyle wynosi ogólna kwota zadłużenia należnego przedsiębiorstwom w całej UE od organów
administracji publicznej. Jest to naprawdę ważny krok, ponieważ przedsiębiorstwom
zostanie automatycznie przyznane prawo do żądania zapłaty odsetek za zwłokę, a także
uzyskania stałej minimalnej kwoty 40 euro tytułem rekompensaty za koszty odzyskania
długu. Przedsiębiorstwa będą również w każdym przypadku mogły zażądać zwrotu
wszystkich racjonalnie uzasadnionych kosztów poniesionych z tego tytułu. Jestem
przekonany, że inicjatywa ta będzie służyć jako bodziec dla państw członkowskich do
opracowania zasad terminowych płatności. Mogą one w gruncie rzeczy obejmować lub
wprowadzać przepisy ustawowe i wykonawcze, zawierające uregulowania korzystniejsze
dla wierzyciela niż zasady ustanowione w przepisach dyrektywy.

Erminia Mazzoni (PPE),    na piśmie. – (IT) Moim zdaniem wśród wielu wniosków
zawartych w programie Small Business Act najpilniejszy był ten, który dotyczy zmiany
dyrektywy 2000/35/WE. Opóźnienia w płatnościach stały się rutynową praktyką władz
publicznych w wielu państwach (w każdym razie z pewnością we Włoszech). Jeśli średnia
europejska dla opóźnień – licząc od terminu płatności – wynosi 180 dni, możemy tylko
sobie wyobrazić skrajne przypadki opóźnień i ich konsekwencje dla tych, którzy zarządzają
małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
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Powstaje paradoksalna sytuacja polegająca na tym, że państwo wymaga terminowego
regulowania należności celnych i podatkowych, za nieprzestrzeganie tego wymogu
wymierza kary i nalicza odsetki od pierwszego dnia opóźnienia, a ignoruje własne
zobowiązania, gdy samo jest dłużnikiem. Zmiana będąca przedmiotem głosowania jest
bardzo ważna, zwłaszcza teraz, w czasie poważnych trudności gospodarczych, ale ta
zmiana nie wystarczy, by rozwiązać problem. Jeśli poszczególne państwa członkowskie
nie zmienią procedur odzyskiwania należności od władz publicznych w celu skrócenia
czasu trwania i poprawy efektywności, zatwierdzone przepisy będą nieskuteczne.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie. – (PT) Opóźnienia płatności w transakcjach handlowych
między przedsiębiorstwami lub między przedsiębiorstwami a podmiotami publicznymi
przyczyniają się do problemów z przepływem środków pieniężnych w małych i średnich
przedsiębiorstwach (MŚP) i w konsekwencji często powodują dalsze opóźnienia w
płatnościach. Powstaje w ten sposób błędne koło, które trudno przerwać. Jesteśmy
przekonani, że wdrożenie nowych, proponowanych tutaj zasad, będzie stanowić ważny
krok w celu zakończenia tej sytuacji, a tym samym pomoże przedsiębiorstwom w czasie
kryzysu gospodarczego i finansowego. Proponowane kary są proporcjonalne i konieczne,
jest więc nadzieja, że będą zniechęcać podmioty handlowe do stosowania niewłaściwych
praktyk handlowych.

Alajos Mészáros (PPE),    na piśmie. – (HU) Zatwierdzenie rezolucji w sprawie opóźnień
płatności było bardzo ważne i dlatego głosowałem za jej przyjęciem. Z dzisiejszej porannej
debaty wynikało również, że skutki kryzysu, których w niezbyt odległej przeszłości
doświadczyły nasze państwa członkowskie, są przez nie w dalszym ciągu odczuwalne.
Musimy dokonać wielu zmian w celu sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Jedną z nich, zgodnie ze słusznym zaleceniem zawartym w sprawozdaniu, jest przejście
na kulturę terminowych płatności. Będzie można wyciągać konsekwencje za opóźnienia
w płatnościach, a wówczas tego rodzaju praktyki nie będą się opłacać.

Zgodnie z oceną skutków poprzedzającą przegląd, władze kilku państw członkowskich
słyną ze stosowania złych praktyk płatniczych. Mam szczerą nadzieję, że dzisiejsza decyzja
przyczyni się do zmiany także tej sytuacji. I wreszcie, ułatwianie życia MŚP może się znaleźć
wśród najważniejszych spraw, będących przedmiotem naszej troski. Proponowane
alternatywne mechanizmy rozstrzygania sporów mogą przynieść rozwiązanie, tak jak
upublicznianie praktyk stosowanych przez państwa członkowskie. Najbardziej efektywne
wykorzystanie możliwości oferowanych poprzez europejski portal „e-Sprawiedliwość”
może pomóc wierzycielom i przedsiębiorstwom w prowadzeniu działalności przy mniejszej
liczbie powodów do zmartwień.

Miroslav Mikolášik (PPE),    na piśmie. – (SK) Z zadowoleniem przyjmuję propozycję
Komisji dotyczącą rozwiązania problemu opóźnień płatności, które stają się poważnym
utrudnieniem, zwłaszcza w transgranicznych transakcjach handlowych, ponieważ
przyczyniają się do naruszenia bezpieczeństwa prawnego.

Aby konsekwencje za opóźnienia w płatnościach w rezultacie zniechęcały do tego rodzaju
praktyk, w ramach tworzenia kultury terminowego regulowania płatności należy
wprowadzić szybkie procedury odzyskiwania bezspornego zadłużenia z tytułu opóźnień
płatności. Wniosek dotyczący zmiany przepisów, mający na celu egzekwowanie wypłat
tego rodzaju roszczeń od przedsiębiorstw lub instytucji publicznych za pośrednictwem
szeroko dostępnej procedury on-line, będzie pozytywnym krokiem w kierunku
uproszczenia i przyspieszenia procesu odzyskiwania tego typu długu. Będzie to rozwiązanie
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korzystne przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których skutki
opóźnień w płatnościach i żmudne procedury odzyskiwania należności są najbardziej
dotkliwe.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie. – (DE) Niespłacone długi są istotnym zagrożeniem
finansowym, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Brak poczucia moralnego
obowiązku regulowania płatności, zwłaszcza w czasach kryzysu, może przyczynić się do
poważnego ograniczenia płynności. Działania, które prowadzą do większego zrozumienia
sprawy płatności na pewno przyniosą korzyści. Wstrzymałem się jednak od głosu, ponieważ
nie jestem przekonany, że regulowanie tej kwestii na szczeblu ogólnoeuropejskim ma sens
ani że tego rodzaju przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na wywiązywanie się
z moralnego obowiązku regulowania płatności.

Claudio Morganti (EFD),    na piśmie. – (IT) W sprawozdaniu zajęto się problemem
opóźnień w płatnościach, problemu, który powoduje destabilizację rynku, a przede
wszystkim przyczynia się do trudności dla małych i średnich przedsiębiorstwa, które są
dla mnie szczególnie ważne. Mój głos za przyjęciem sprawozdania należy postrzegać jako
wyraz nadziei na powstanie nowej kultury handlowej charakteryzującej się większym
nastawieniem na terminowe regulowanie płatności, w której opóźnienia w płatnościach
uważa się za niedopuszczalne nadużycie pozycji klienta i niedotrzymanie warunków
umowy, a nie za normalną praktykę.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    na piśmie. – (LT) Głosowałem za przyjęciem
tego aktu prawnego, ponieważ uważam, że lepiej obsługiwane płatności są korzystne dla
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i kultury działalności przedsiębiorczej w ogóle.
Uważam, że jeden z przepisów zawartych w tym dokumencie jest szczególnie postępowy:
apel o publikację wykazu dobrych płatników. Środki te nie tylko będą zachętą dla
przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) do terminowego regulowania płatności między nimi,
co pozwoli ograniczyć ryzyko wystąpienia problemów z płynnością, ale także przyczyni
się do zwiększenia wiarygodności, a co za tym idzie konkurencyjności tych przedsiębiorstw.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie. – (IT) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pani
poseł Weiler, ponieważ uważam, że ustalenie maksymalnego pułapu dla regulowania
płatności na rzecz przedsiębiorstwa ma zasadnicze znaczenie. Potrzeba ta jest jeszcze
bardziej nagląca i znacząca w czasach kryzysu. Małe i średnie przedsiębiorstwa, a także
przedsiębiorcy, odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarkach wszystkich naszych państw
i są główną siłą generującą zatrudnienie i dochody, a także stymulującą innowacje i wzrost.
Niestety, ostatnio zbyt często obserwowaliśmy taką sytuację, gdy władze publiczne były
winne kilka milionów przedsiębiorstwom które zostały zmuszone do zamknięcia
działalności lub ogłoszenia upadłości właśnie ze względu na te opóźnienia w płatnościach.
Mam zatem nadzieję, że na etapie wdrażania również inne czynniki będą brane pod uwagę;
rozluźnienie zobowiązań wynikających z paktu na rzecz stabilności dla władz publicznych,
a jednocześnie stopniowe ograniczanie warunków płatności. Będzie można wówczas
połączyć oba wymogi i skorzysta na tym cały system danego państwa. Mam nadzieję, że
państwa członkowskie dokonają szybkiej transpozycji dyrektywy, by mogła ona być
stosowana w możliwie najkrótszym terminie. Taki jest nasz – prawodawców – obowiązek,
i takie jest prawo należne przedsiębiorstwom-wierzycielom.

Robert Rochefort (ALDE),    na piśmie. – (FR) Opóźnienia w płatnościach mogą przyczynić
się do trudności finansowych, a nawet upadłości niektórych przedsiębiorstw, zwłaszcza
MŚP – według Komisji Europejskiej z powodu opóźnień w płatnościach gospodarka
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europejska ponosi koszty w wysokości około 180 miliardów euro rocznie. W innych
badaniach podaje się kwotę 300 miliardów euro rocznie, czyli równą greckiemu długowi
publicznemu. Jestem zadowolony, że w obecnej sytuacji gospodarczej Rada i Parlament
od początku były zgodne w sprawie ambitnego przeglądu prawodawstwa europejskiego
w tej dziedzinie. Parlament Europejski wniósł do tej sprawy znaczący wkład. Udało nam
się zapewnić, by inspiracją przy formułowaniu ostatecznego tekstu były liczne poprawki
przyjęte podczas głosowania w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów,
w szczególności: wyższe odsetki należne w przypadku opóźnień, podstawowa zasada
przestrzegania 30-dniowego terminu płatności w transakcjach i możliwość przedłużenia
go do 60 dni pod pewnymi warunkami, maksymalnie 60-dniowy termin płatności dla
instytucji publicznych, większa elastyczność dla instytucji zdrowia publicznego, dla
publicznych placówek medycznych i socjalnych i wreszcie – uproszczenie procedury
ubiegania się o rekompensatę z tytułu kosztów windykacji (ryczałt w wysokości 40 euro).

Crescenzio Rivellini (PPE),    na piśmie. – (IT) Chciałbym pogratulować pani poseł Weiler
znakomitej pracy. Parlament Europejski zapalił zielone światło dla nowych przepisów w
celu ograniczenia opóźnień w płatnościach ze strony władz publicznych w stosunku do
ich dostawców, z których większość to małe i średnie przedsiębiorstwa. Parlament uznał,
że władze publiczne muszą być zobowiązane do regulowania w ciągu 30 dni należności
za nabyte usługi lub towary. Jeśli tego nie zrobią, będą musiały zapłacić odsetki za zwłokę
w wysokości 8 %.

Zasada terminowego płacenia za pracę jest podstawową zasadą właściwego postępowania,
ale ma również podstawowe znaczenie dla określenia solidności przedsiębiorstwa, funduszy,
które ma do dyspozycji oraz dostępu do kredytów i finansowania. Ta nowa dyrektywa,
która będzie wprowadzana do krajowych systemów prawnych w ciągu 24 miesięcy od jej
przyjęcia, przyniesie więc korzyści całej gospodarce europejskiej.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie. – Ponieważ opóźnienia płatności są
zjawiskiem spowodowanym przez liczne i wzajemnie powiązane przyczyny, można je
zwalczać wyłącznie za pomocą szerokiej gamy środków uzupełniających. Dlatego
Parlament uważa, że w celu ulepszenia środków zaradczych w przypadku opóźnień w
płatnościach konieczne jest czysto legalistyczne podejście, jednak nie jest ono wystarczające.
„Twarde” podejście Komisji, ukierunkowane na stosowanie ostrych sankcji i środków
zniechęcających, musi być poszerzone o środki „miękkie”, polegające na stosowaniu
bodźców zachęcających do zwalczania opóźnień w płatnościach.

Ponadto równolegle z wdrażaniem dyrektywy należy zachęcać do podejmowania działań
praktycznych, takich jak stosowanie faktur elektronicznych.

Marco Scurria (PPE),    na piśmie. – (IT) Włochy są państwem, w którym przedsiębiorstwa
w największym stopniu odczuwają problemy spowodowane opóźnieniami w płatnościach
od władz publicznych. Przeciętny okres regulowania płatności dla dostawców wynosi 180
dni, w porównaniu ze średnią europejską wynoszącą 67 dni. Prowadzi to do problemów
finansowych, drastycznego ograniczenia możliwości inwestycyjnych i utraty
konkurencyjności, zwłaszcza MŚP.

Dyrektywa, nad którą dziś głosowaliśmy, zawiera przepisy zniechęcające dłużników do
opóźniania terminów płatności i umożliwia wierzycielom skuteczną ochronę własnych
interesów przed takim opóźnieniami, wprowadza bowiem prawo do odsetek za zwłokę
w przypadku opóźnień w płatnościach, nawet jeśli nie zostały one określone w umowie.
Nakłada również na władze publiczne obowiązek regulowania płatności w ciągu
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maksymalnie 60 dni od dnia wystawienia wniosku o płatność, pod warunkiem że usługa
została wykonana w sposób zadowalający.

Przyjęcie tej dyrektywy jest naprawdę wielką pomocą dla naszych przedsiębiorstw– obecnie
jedno przedsiębiorstwo na cztery zamyka działalność wskutek problemów związanych z
niedostateczną płynnością finansową. Dzięki tym nowym zasadom płatności
przedsiębiorstwa odzyskają konkurencyjność na rynku i nie stracimy miejsc pracy.

Marc Tarabella (S&D),    na piśmie. – (FR) Przyjmując znaczną większością głosów
sprawozdanie mojej koleżanki, pani poseł Barbary Weiler, w sprawie wniosku dotyczącego
dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach, Parlament Europejski wprowadził
zrównoważone i jasne zasady, które promują wypłacalność, innowacyjność i zatrudnienie.
Ze środków, które proponujemy, skorzystają małe przedsiębiorstwa i szpitale publiczne.

Wymienione w pierwszej kolejności nie będą już miały do czynienia z problemami
finansowymi spowodowanymi opóźnieniami w płatnościach, te drugie natomiast będą
mogły skorzystać z przedłużonego, 60-dniowego terminu płatności ze względu na ich
szczególny status, ze środków finansowych pochodzących z refundacji zgodnie z systemami
zabezpieczenia społecznego. Ponadto porozumienie, które powinniśmy osiągnąć z Radą,
pozwoli na szybkie wprowadzenie w życie tej dyrektywy i jej transpozycję przez państwa
członkowskie już w styczniu 2011 roku. Jestem zadowolony z tego efektywnego
głosowania.

Salvatore Tatarella (PPE),    na piśmie. – (IT) W ciągu ostatnich lat opóźnienia płatności
stają się powodem coraz większych trudności w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw.
Są one poważnym i niebezpiecznym problemem, który przyczynia się do pogorszenia
jakości systemu zamówień, poważnie zagraża przetrwaniu małych przedsiębiorstw i
powoduje utratę konkurencyjności gospodarki europejskiej. Statystyki są alarmujące,
zwłaszcza gdy dotyczą Włoch, gdzie średnio płatności reguluje się w ciągu 186 dni, i gdzie
władze regionalne potrzebowały 800 dni na wywiązanie się z zobowiązań płatniczych
wobec sektora zdrowia. Ta prawdziwie kompromitująca sytuacja bardzo często powoduje,
że wiele małych i średnich przedsiębiorstw zmuszonych jest do zamknięcia działalności.
Dzięki temu sprawozdaniu robimy ogromny krok naprzód, wprowadzając 60-dniowy
termin na regulowanie płatności przez sektor publiczny na rzecz sektora prywatnego.
Oczywiście samo przyjęcie tych przepisów nie rozwiąże problemu jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki, ale na pewno stanowi punkt wyjścia zapoczątkowujący cykl z
dodatnim sprzężeniem zwrotnym, przede wszystkim w relacjach z władzami publicznymi.
Efektywność i szybkość regulowania przez władze publiczne płatności faktur jest ważnym
krokiem, który przyniesie korzyści również gospodarce europejskiej. Mam nadzieję, że
państwa członkowskie, przede wszystkim Włochy, bardzo szybko dokonają transpozycji
przepisów.

Nuno Teixeira (PPE),    na piśmie. – (PT) Sprawozdanie to w znacznym stopniu przyczyniło
się do rozwiązania problemu opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych między
przedsiębiorstwami lub między przedsiębiorstwami a podmiotami publicznymi. Inicjatywa
ma na celu zapewnienie, poprzez harmonizację, większej płynności środków pieniężnych
między przedsiębiorstwami w Unii Europejskiej. Podjęcie działań w celu zwalczania
opóźnień w płatnościach jest szczególnie mile widziane na obecnym etapie kryzysu,
ponieważ duże opóźnienia mają negatywny wpływ na działalność przedsiębiorstw. Środek
ten ma przyczynić się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez pilną
zamianę wymaganych terminów płatności i stosowanie kar, jeśli nie będą one przestrzegane.
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W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuję wniosek legislacyjny, w którym ustanawia
się ogólny 30-dniowy termin płatności w transakcjach między przedsiębiorstwami oraz
między przedsiębiorstwami a podmiotami publicznymi – z możliwością dla wymienionych
w drugiej kolejności skorzystania w wyjątkowych przypadkach z 60-dniowego terminu
płatności – i który znalazł szerokie poparcie w Grupie Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańscy Demokraci), a ja jestem jej członkiem.

Równie pozytywnie oceniam ustanowienie w odniesieniu do opóźnionych płatności stóp
procentowych, opartych na stopie referencyjnej Europejskiego Banku Centralnego plus
8 %. W moim przekonaniu środek ten jest silnym bodźcem dla rozwoju działalności
gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, których przedstawiciele często uważają,
że przeszkody biurokratyczne mają w poważnym stopniu szkodliwy wpływ na ich wyniki
gospodarcze.

Marianne Thyssen (PPE),    na piśmie. – (NL) Panie przewodniczący, panie i panowie!
Głosowaliśmy właśnie nad poprawioną dyrektywą w sprawie zwalczania opóźnień w
płatnościach w transakcjach handlowych. Wyrażam pełne poparcie dla tego porozumienia.
Zbyt długie terminy płatności, a zwłaszcza opóźnienia w płatnościach, stanowią zagrożenie
dla stabilnego zarządzania przedsiębiorstwem, negatywnie oddziałują na konkurencyjność
i rentowność, a ostatecznie mogą zagrozić trwałemu istnieniu przedsiębiorstwa. Ponieważ
teraz obowiązująca dyrektywa okazuje się niewystarczająco skuteczna pod względem
zniechęcania do opóźniania płatności, ja również opowiedziałam się za wzmocnieniem
obecnych przepisów. W przypadku maksymalnych terminów płatności będziemy
wprowadzać dodatkowe gwarancje dla przedsiębiorstw, ponieważ zasadniczo płatności
muszą być dokonywane w ciągu 30 dni. Ma to szczególne znaczenie dla regulowania
płatności pomiędzy przedsiębiorstwami a organami rządowymi. Oprócz tego od teraz
państwa członkowskie i samorządy muszą same dawać przykład. Jest to bowiem kwestia
wiarygodności, jest to kwestia przestrzegania w przyszłości przez instytucje europejskie
takich samych terminów ustanowionych prawem, jakie obowiązują wszystkich innych.
W dyrektywie wyraźnie stwierdza się, że wszelkie odstępstwa od standardowych terminów
płatności będą możliwe jedynie z obiektywnych i racjonalnych powodów i ten przepis
będzie ważnym czynnikiem w jej egzekwowaniu. Podsumowując, chcę wyrazić nadzieję,
że ustalenie rekompensaty z tytułu kosztów windykacji pozwoli sprowadzić spóźniających
się na prostą i wąską ścieżkę, i lepiej, żeby na niej pozostali. Wyszłoby to na dobre naszym
przedsiębiorstwom i byłoby korzystne jeżeli chodzi o miejsca pracy.

Iva Zanicchi (PPE),    na piśmie. – (IT) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania pani poseł
Weiler w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

Działalność przedsiębiorców jest znacznie utrudniona wskutek długów lub opóźnień w
płatnościach, które często są czynnikiem powodującym, że przedsiębiorstwa, które w
innej sytuacji byłyby wypłacalne, upadają wskutek efektu domina. Opóźnienia w
płatnościach są częstym zjawiskiem w Europie, szkodliwym dla przedsiębiorstw,
szczególnie małych.

Co więcej, w większości państw członkowskich władze publiczne w trudnej sytuacji
finansowej zwyczajowo spóźniają się z płatnościami. Dlatego też zaistniała potrzeba
wzmocnienia obecnie obowiązujących środków prawnych poprzez podjęcie działań
służących zwalczaniu opóźnień w płatnościach w celu wspierania przedsiębiorstw,
szczególnie MŚP, oraz ustanowienia ściśle określonych warunków i odpowiednich kar dla
tych, którzy te warunki naruszają.
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Sprawozdanie: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie. – (PT) Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania,
ponieważ ubóstwo jest bardzo poważnym problemem, który dotyka 85 milionów
Europejczyków, i nikt nie powinien pozostać na to obojętny. Ta sprawa musi się znaleźć
na najwyższej miejscu wśród naszych priorytetów i wymaga wspólnej reakcji, która zapewni
odrobinę godności w trudnej sytuacji społecznej. Problem ubóstwa dotyka naszej młodzieży
i osób starszych, ale także w coraz większym stopniu pracowników. Tylko w ciągu ostatnich
dwóch lat zostało utraconych 6 milionów miejsc pracy, nastąpiło także pogorszenie sytuacji
pracowników o niskich zarobkach i w zakresie stabilności zarobków, nawet jeśli osobom
pracującym udaje się utrzymać zatrudnienie. Potrzebne jest nam podejście systemowe,
które pozwoli zajmować się przyczynami problemów i likwidować je w zarodku. Obecnie
nie możemy jednak jednocześnie zapewnić natychmiastowej i pilnej reakcji na ich
konsekwencje. W związku z tym zagwarantowanie ludziom w trudnej sytuacji społecznej
minimalnego dochodu, pozwalającego na utrzymanie, i natychmiastowa reakcja w celu
stworzenia im możliwości wyjścia z tej sytuacji, są nie tylko koniecznością, ale również
wymogiem, który powinniśmy uznać, a jego wypełnienie musi stać się obowiązkiem i
koniecznością.

Roberta Angelilli (PPE),    na piśmie. – (IT) Unia Europejska wykazała się zaangażowaniem
w walkę z ubóstwem w Europie w ramach inicjatyw wspieranych w 2010 roku, który jest
Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, i w realizację
milenijnych celów rozwoju przyjętych przez ONZ. W związku z poważną skalą kryzysu
gospodarczego i społecznego oraz jego konsekwencjami w postaci pogłębienia ubóstwa
i wykluczenia społecznego, niektóre szczególnie zagrożone grupy ludności, takie jak
kobiety, dzieci, ludzie starsi i ludzi młodzi, w sposób bardziej dotkliwy odczuły negatywne
skutki tych zjawisk. Jakkolwiek system minimalnego dochodu może w tej sytuacji stanowić
odpowiedni instrument ochrony tych kategorii osób, nie bierze jednak pod uwagę zasady
pomocniczości, a zatem także tego, że ta sprawa leży w gestii poszczególnych państw
członkowskich.

Ponieważ w Europie istnieją różnice w poziomach wynagrodzenia i ochrony socjalnej,
trudno jest ustalić minimalny wspólny próg dochodów. Moim zdaniem bardziej użyteczne
byłoby zachęcanie poszczególnych państw członkowskich do doskonalenia sposobów
reagowania w ramach polityki walki z ubóstwem, wspierania aktywnej integracji społecznej,
odpowiednich dochodów, dostępu do usług wysokiej jakości i sprawiedliwego podziału
bogactwa. Przede wszystkim jednak należy zachęcać państwa członkowskie do lepszego
wykorzystywania funduszy strukturalnych, które mają do dyspozycji.

Elena Băsescu (PPE),    na piśmie. – (RO) Społeczność międzynarodowa przy różnych
okazjach potwierdzała swoje zaangażowanie na rzecz zwalczania ubóstwa. Takie globalne
podejście jest potrzebne, ponieważ ubóstwo nie ogranicza się do krajów słabo rozwiniętych
w subsaharyjskiej Afryce czy Azji, ale problem ten dotyczy także 17 % ludności UE.

Jestem przekonana, że szczyt ONZ, który odbył się w ubiegłym miesiącu, jest wyrazem
ważnych dokonań prowadzących do przyjęcia konkretnego planu działania na rzecz
osiągnięcia milenijnych celów rozwoju. Ze swej strony UE zaproponowała zmniejszenie
do 2020 roku o 25 % liczby osób żyjących w biedzie i przeznaczenie 0,7 % dochodu
narodowego brutto na pomoc rozwojową. Ponadto Parlament Europejski, poprzez przyjęcie
tego sprawozdania, zachęca do aktywnego włączenia społecznego grup w trudnej sytuacji
i zapewnienia skutecznej spójności gospodarczej i społecznej.
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Chciałabym też wspomnieć o dużym wkładzie Rumunii, który wniosła do programów
ONZ na rzecz zwalczania ubóstwa, wynoszącym 250 milionów euro. Ponieważ pomoc
rozwojowa musi być wzajemna, mój kraj będzie w dalszym ciągu przestrzegać swoich
zobowiązań. Uważam jednak, że należy większą uwagę poświęcać grupom poważnie
zagrożonym, takim jak mieszkańcy wsi i członkowie romskiej mniejszości etnicznej.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    na piśmie. – (ES) Celem tej inicjatywy jest
podejmowanie różnych działań na szczeblu europejskim w celu wyeliminowania ubóstwa
i wykluczenia społecznego. Kryzys gospodarczy przyczynił się do pogorszenia sytuacji
wielu Europejczyków. Wzrosło bezrobocie i w tych okolicznościach sytuacja osób z
najbardziej narażonych grup społecznych, takich jak kobiety, dzieci, młodzi ludzie i osoby
starsze, jest bardziej niepewna. Dlatego też musimy podjąć działania na szczeblu
europejskim i krajowym, a dochody minimalne to dobre narzędzie zapewnienia godnego
życia tym, którym są one potrzebne. Ostatecznym celem jest jednak pełna integracja na
rynku pracy, która umożliwia osiągnięcie rzeczywistej spójności społecznej. W związku
z tym mam nadzieję, że będziemy mogli zapewnić, żeby rozwojowi gospodarczemu
towarzyszył rozwój społeczny, a w szczególności wywierać wpływ na rozwój gospodarki
społecznej. Mam również nadzieję, że zdołamy zrealizować cele strategii Europa 2020 w
zakresie zmniejszenia o 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie. – (LT) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania, ponieważ – pomimo tych wszystkich oświadczeń na temat walki z
ubóstwem – obywatele Europy w dalszym ciągu żyją w nędzy, wzrosła skala nierówności
społecznych i rośnie także liczba ubogich pracowników. Unia Europejska musi podjąć
bardziej aktywne działania w celu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwracając
szczególną uwagę na ludzi najbardziej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
takich jak osoby o niepewnym zatrudnieniu, bezrobotne, samotnie wychowujące dzieci,
osoby starsze żyjące samotnie, kobiety, dzieci będące w niekorzystnej sytuacji, członkowie
mniejszości etnicznych czy osoby chore lub zdrowe inaczej. Minimalny dochód jest jednym
z podstawowych środków zwalczania ubóstwa, który pomaga tym ludziom wydźwignąć
się z biedy i zapewni im prawa do godnego życia. Chciałabym zwrócić uwagę, że system
dochodu minimalnego może osiągnąć swój cel w walce z ubóstwem tylko wtedy, jeżeli
państwa członkowskie podejmą konkretne działania w celu zagwarantowania minimalnego
dochodu i będą realizować krajowe programy zwalczania ubóstwa. Ponadto w niektórych
państwach członkowskich systemy dochodów minimalnych nie uwzględniają względnego
progu ubóstwa. W związku z tym Komisja Europejska powinna odnieść się do dobrych i
złych praktyk w zakresie oceny krajowych planów działania. Dlatego też minimalny
dochód – główny element ochrony społecznej – odgrywa bez wątpienia ważną rolę w
zapewnieniu ochrony ludzi zagrożonych ubóstwem i ich równych szans w społeczeństwie.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    na piśmie. – (RO) Prawie 300 tysięcy rodzin w Rumunii
otrzymuje minimalny gwarantowany dochód od państwa na mocy ustawy, która
obowiązuje od 2001 roku i w związku z którą dostępny wysiłek fiskalny wynosi prawie
300 milionów euro. W warunkach obecnego kryzysu gospodarczego, którego skutki
szczególnie odczuwają obywatele państw mniej rozwiniętych gospodarczo, zalecenie
Parlamentu Europejskiego dotyczące wprowadzenia systemu minimalnych dochodów we
wszystkich państwach członkowskich, jest najodpowiedniejszym rozwiązaniem. Jakkolwiek
nie sposób sprzeciwiać się potrzebie takiego systemu gwarancji dochodu minimalnego,
trzeba mieć świadomość, że oczywiście może on być podatny na nadużycia.
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Konieczne są więc odpowiednie ramy czasowe i ramy kontroli programu, ponieważ istnieje
niebezpieczeństwo, że tego rodzaju system będzie zniechęcał ludzi do pracy. Właśnie
dlatego, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, zaleca się, by osoba otrzymująca taki dochód
mogła również przepracować kilka godzin na rzecz społeczności. Pod koniec 2008 roku
poniżej progu ubóstwa żyło w całej UE 85 milionów osób. Liczba ta wskazuje na potrzebę
wsparcia, zwłaszcza ludzi młodych i osób starszych.

Alain Cadec (PPE),    na piśmie. – (FR) Kryzys gospodarczy w dużym stopniu przyczynił
się do znacznego pogłębienia ubóstwa. Obecnie w Unii Europejskiej poniżej progu ubóstwa
żyje ponad 85 tysięcy osób. Z zadowoleniem przyjmuję polityczne zobowiązanie
Parlamentu Europejskiego, podjęte w czasie trwania Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym, do zapewnienia silnej i skutecznej spójności gospodarczej
i społecznej.

W sprawozdaniu pani poseł Figueiredo stwierdza się, że wprowadzenie dochodu
minimalnego na szczeblu krajowym jest jednym z najskuteczniejszych sposobów
zwalczania ubóstwa. Jestem jednak przeciwny stosowaniu dochodu minimalnego na
szczeblu Unii Europejskiej. Taki środek miałby charakter demagogiczny i byłby zupełnie
niedostosowany do obecnej sytuacji. W walce z wykluczeniem społecznym istotną rolę
odgrywają także fundusze strukturalne. W szczególności Europejski Fundusz Społeczny
jest potężną inwestycją europejską mającą na celu zwiększenie dostępności rynku pracy
w stosunku do osób borykających się z trudnościami. Powinien w dalszym ciągu pozostać
silnym instrumentem polityki spójności w latach 2014-2020.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    na piśmie. – (EL) Głosowałem za przyjęciem tego bardzo
dobrego sprawozdania, ponieważ kładzie się w nim nacisk na potrzebę konkretnych
działań w celu wyeliminowania ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez propagowanie
sprawiedliwego podziału bogactwa i dochodów. i w ten sposób zapewnienie odpowiednich
dochodów oraz nadanie prawdziwego znaczenia Europejskiemu Rokowi Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym. Zawiera ono apel do państw członkowskich, by „na nowo
przeanalizowały” strategie polityczne na rzecz zagwarantowania odpowiedniego dochodu,
mając na względzie, że walka z ubóstwem wymaga tworzenia godziwych i stałych miejsc
pracy. Uznaje się w nim, że cele społeczne winny być integralną częścią strategii
wychodzenia z kryzysu i że tworzenie nowych miejsc pracy, jako pierwszy krok w kierunku
ograniczenia ubóstwa, musi stanowić priorytet dla Komisji Europejskiej i rządów państw
członkowskich. Stwierdza się tam także, że systemy odpowiedniego dochodu minimalnego
muszą wynosić przynajmniej 60 % średniego dochodu w danym państwie członkowskim.
Podkreśla się również znaczenie zasiłków dla bezrobotnych, które umożliwiają
beneficjentom życie w godziwych warunkach, jak również potrzebę ograniczenia okresu
bezrobocia, m.in. poprzez zwiększenie wydajności krajowych urzędów pracy. W
sprawozdaniu zwraca się także uwagę na przyjęcie zasad ubezpieczenia pozwalających
powiązać minimalne emerytury wypłacane w państwach członkowskich z odpowiednimi
progami ubóstwa.

Ole Christensen (S&D),    na piśmie. – (DA) My, członkowie Duńskiej Partii
Socjaldemokratycznej w Parlamencie Europejskim (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose,
Britta Thomsen i Ole Christensen), głosowaliśmy za przyjęciem sprawozdania z inicjatywy
własnej w sprawie roli dochodu minimalnego w walce z ubóstwem i w propagowaniu
społeczeństwa integracyjnego w Europie. Uważamy, że wszystkie państwa członkowskie
UE powinny przyjąć cel, jakim jest zmniejszenie ubóstwa i wprowadzić systemy dochodów
minimalnych. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że te cele i programy należy dostosować
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do uwarunkowań poszczególnych państw członkowskich. Uważamy, że istnieje wiele
sposobów oceny ubóstwa i każde państwo członkowskie powinno znaleźć najlepszy
sposób na zbudowanie systemu dochodu minimalnego, dostosowanego do własnych
potrzeb.

Carlos Coelho (PPE),    na piśmie. – (PT) Obecny kryzys gospodarczy w znacznym stopniu
przyczynił się do rosnącego bezrobocia, ubożenia na niekontrolowaną skalę i wykluczenia
społecznego ludzi w całej Europie. Ubóstwo i wykluczenie społeczne osiągnęły poziom,
na który nie można się godzić: prawie 80 milionów Europejczyków żyje poniżej progu
ubóstwa, a w tej liczbie jest 19 milionów dzieci – czyli niemal dwoje na 10 dzieci – a wiele
innych osób boryka się z poważnymi trudnościami w dostępie do zatrudnienia, edukacji,
mieszkalnictwa oraz usług społecznych i finansowych. Bezrobocie również osiągnęło
bezprecedensowy poziom we wszystkich państwach członkowskich; średnia europejska
wynosi 21,4 %, to znaczy, że jeden na pięciu młodych ludzi pozostaje bez pracy. Takiej
sytuacji nie można tolerować, musimy więc zrobić wszystko, co leży w naszej mocy, by
pomóc tym ludziom w przezwyciężeniu dramatycznych życiowych problemów.

W związku z tym rok 2010 został ogłoszony europejskim rokiem walki z tą tragedią w
celu wzmocnienia politycznego zaangażowania UE i podjęcia działań o decydującym
wpływie na likwidację ubóstwa. Zgadzam się, że potrzebny jest system minimalnego
wynagrodzenia za pracę we wszystkich państwach członkowskich, któremu towarzyszyć
będzie strategia na rzecz ponownej integracji społecznej i dostępu do rynku pracy.

Lara Comi (PPE),    na piśmie. – (IT) Spójność gospodarcza i społeczna jest podstawowym
warunkiem koniecznym dla każdej wspólnej polityki w Europie, a także w kontekstach o
mniejszej skali. Jeżeli istnieją różne interesy, cele także będą różne i nie sposób będzie
wszystko wspólnie zaplanować. Podnoszenie standardu życia osób żyjących poniżej progu
ubóstwa ma znaczenie priorytetowe. Zasoby publiczne udostępniane w tym kontekście
mają bez wątpienia charakter średnioterminowych inwestycji, ponieważ, jeśli są dobrze
rozdysponowane, przyczyniają się do wzrostu, który stymulują. Przekazywanie stałych
kwot pieniężnych jest zawsze przedsięwzięciem niepewnym, jeżeli nie stanowi części
szerszego programu zapewniania bodźców. Dwie sytuacje wymagają innego podejścia.
Pierwsza z nich, wymagająca pomocy społecznej, jest sytuacją występującą wówczas, gdy
pracownik – z powodu niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej bądź z innych
podobnych przyczyn – nie ma możliwości uzyskania z pracy środków wystarczających
do prowadzenia godnego życia. Druga sytuacja, zależna od aspektów prawnych i
ekonomicznych, wiąże się z usztywnieniem rynku pracy, na którym nie ma odpowiednich
relacji między produktywnością a wynagrodzeniem lub brakuje możliwości pracy w takim
zakresie, w jakim by się chciało, albo proporcjonalnych do zarobków, jakie chciałoby się
osiągnąć, by móc prowadzić godne życie. W tych dwóch sytuacjach sektor publiczny może
i musi interweniować, ale bodźce motywujące do ciężkiej pracy muszą tworzyć inni – a
nigdy na odwrót.

Corina Creţu (S&D),    na piśmie. – (RO) Około jednej piątej ludności UE żyje poniżej
progu ubóstwa, a wskaźnik ubóstwa wśród dzieci, młodzieży i osób starszych rośnie.
Odsetek ubogich pracowników wzrasta wraz z przyrostem liczby niepewnych miejsc
pracy i niskimi płacami. W 10 państwach członkowskich wskaźnik niedostatku
materialnego ma zastosowanie do co najmniej jednej czwartej populacji, a w przypadku
Rumunii i Bułgarii do ponad połowy ludności. Wszystkie te czynniki składają się na
następującą sytuację: UE stoi w obliczu problemu ubóstwa, który zaostrza się nie tylko
wskutek recesji, ale także antyspołecznej polityki prowadzonej przez prawicowe rządy.
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Minimalny dochód może zagwarantować ochronę socjalną ogromnym grupom ludzi
obecnie żyjących w ubóstwie. Ten minimalny dochód może odegrać zasadniczą rolę w
zapobieganiu dramatycznym sytuacjom spowodowanym ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. W celu skutecznego zwalczania ubóstwa należy również dążyć do poprawy
jakości pracy i wynagrodzeń, wprowadzić prawo do dochodów, jak również zapewnić
środki na świadczenia pomocy społecznej, emerytury i zasiłki. Rok 2010 jest Europejskim
Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, a zarazem kontynuacją kampanii
na rzecz społeczeństwa integracyjnego, zgodnie z celem przyjętym w traktacie lizbońskim.
Dla mnie jest to dodatkowy powód do głosowania za przyjęciem tej kampanii.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    na piśmie. – (RO) Uważam, że należy podejmować
działania na szczeblu europejskim i krajowym w celu ochrony konsumentów przed
nieuczciwymi warunkami spłaty kredytów i zadłużenia na kartach kredytowych, trzeba
też określić warunki dostępu do kredytów, co pozwoli nie dopuszczać do nadmiernego
zadłużania się gospodarstw domowych, a w rezultacie do pogrążania się w ubóstwie i
wykluczenia społecznego.

Marielle De Sarnez (ALDE),    na piśmie. – (FR) W Europie 20 państw członkowskich ma
ustawodawstwo krajowe, w którym zostało określone minimalne wynagrodzenie, a różnice
między poszczególnymi państwami mogą znaczne. Tak więc płaca minimalna w
Luksemburgu wynosi około 1 682 euro, natomiast w Bułgarii zaledwie 123 euro.

Właśnie dlatego Parlament Europejski ponowił swój apel o ustanowienie minimalnego
dochodu. Ten minimalny dochód mógłby być jednym z rozwiązań do rozważenia, które
można by zastosować w celu niedopuszczenia do pogrążania się w ubóstwie milionów
Europejczyków. Naszym zdaniem należy zwrócić uwagę, że zagwarantowaniu minimalnego
dochodu powinna oczywiście towarzyszyć ogólna strategia społeczna uwzględniająca
dostęp do podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna, do mieszkalnictwa, edukacji,
możliwości uczenia się przez całe życie, i to dla osób ze wszystkich grup wiekowych oraz
w sposób dostosowany do specyfiki każdego państwa.

Posłowie zwrócili uwagę, że prawdziwym celem systemów dochodów minimalnych
powinna być nie tylko pomoc, ale także wsparcie beneficjentów, co umożliwi im przejście
od sytuacji wykluczenia społecznego do uczestnictwa w życiu zawodowym.

Christine De Veyrac (PPE),    na piśmie. – (FR) Wyraziłam poparcie dla tego sprawozdania
po to, żeby podkreślić znaczenie solidarności w społeczeństwach europejskich, zwłaszcza
w trakcie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem.

Niektóre państwa członkowskie, takie jak Francja, odegrały pionierską rolę, tworząc 20
lat temu system „minimalnego dochodu gwarantowanego”. Doświadczenie uczy nas
jednak, że ten system może generować skutki uboczne i – na przykład – zachęcać niektórych
do bezczynności. W związku z tym Unia musi brać pod uwagę środki, które podobnie jak
francuski revenue de solidarité active, czyli dodatek do dochodów, wzbudzą poczucie
odpowiedzialności osób, które go otrzymują i zachęcą je do poszukiwania zatrudnienia
– jest ono bowiem pierwszym faktycznym elementem włączenia społecznego.

Anne Delvaux (PPE),    na piśmie. – (FR) Zawsze apelowałam o wprowadzenie minimalnego
dochodu, w wysokości 60 % średniego dochodu, dla każdego obywatela Unii. Ten postulat
znalazł się także w moim programie wyborczym w wyborach europejskich w 2009 roku.
Dzisiaj jednak w tej Izbie głosowałam, niestety, za odrzuceniem tego wniosku legislacyjnego
na szczeblu wspólnotowym.
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Jestem przekonana, że w roku 2010, który jest Europejskim Rokiem Zwalczania Ubóstwa,
dyrektywa ramowa w sprawie minimalnych dochodów mogłaby posłużyć jako tekst
odniesienia dla polityki krajowej i ustawodawstwa.

Moim zdaniem byłby to najbardziej skuteczny sposób na zmniejszenie ubóstwa i
wydźwignięcie z niego 20 milionów ludzi do 2020 roku. Pragnę przypomnieć, że poniżej
progu ubóstwa żyje w Europie 80 milionów osób.

Ioan Enciu (S&D),    na piśmie. – (RO) Moim zdaniem za wszelką cenę należy unikać
ryzyka zaostrzenia ubóstwa w Europie, ponieważ może ono mieć zdecydowanie negatywne
skutki o charakterze strukturalnym w perspektywie długoterminowej, zarówno społeczne,
jak i gospodarcze. Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania, ponieważ uważam, że
należy zagwarantować rozsądny dochód minimalny, by zapewnić przyzwoity poziom
ochrony socjalnej, w szczególności przede wszystkim grupom osób znajdującym się w
najtrudniejszej sytuacji społecznej, które dotkliwie odczuwają wpływ polityki oszczędności
realizowanej przez rządy państw europejskich w czasie obecnego kryzysu gospodarczego
i finansowego.

Diogo Feio (PPE),    na piśmie. – (PT) Nie jestem nieczuły na poważne konsekwencje
społeczne obecnego kryzysu, ponieważ przyczynia się on do powstawania lub zaostrzenia
ubóstwa wielu Europejczyków, nie podzielam jednak etatystycznego podejścia mającego
na celu rozwiązanie tego problemu poprzez zwiększenie świadczeń socjalnych, na przykład
ustalenie minimalnego dochodu na poziomie europejskim.

Na zwiększenie świadczeń socjalnych niezbędne jest zwiększenie środków pieniężnych
od państwa, a ponieważ tego rodzaju działania nie przyczynią się do tworzenia bogactwa,
niezbędne zasoby trzeba pozyskać w drodze zwiększenia przychodów podatkowych.
Wiąże się to ze wzrostem podatków dla wszystkich i doprowadzi do zubożenia każdego
obywatela oraz jeszcze większego uzależnienia od państwa stosującego politykę drenażu
kieszeni podatników.

Walkę z ubóstwem należy prowadzić poprzez politykę zatrudnienia i konkurencyjności
gospodarczej. Gdyby w Portugalii tydzień po tygodniu nie zamykano firm, nie byłoby tam
tylu bezrobotnych i osób żyjących w ubóstwie. Dlatego uważam, że ubóstwo należy
zwalczać w drodze stymulowania gospodarki i rynku, a nie dotacji, które zawsze trzeba
będzie finansować z podatków, a te – jak wiemy – przytłaczają podatników i gospodarkę,
stanowiąc przeszkodę dla konkurencyjności gospodarczej.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie. – (PT) Mówiłem już w tej Izbie przed rokiem,
że jestem zwolennikiem nowej koncepcji socjalizacji w Unii Europejskiej, która może
zapewnić każdemu podstawowy standard życia. W Europie, która jest społecznie świadoma,
sprawiedliwa, rozwinięta i spójna, należy koniecznie zagwarantować środki zwalczania i
minimalizowania ryzyka dumpingu społecznego i degradacji warunków życia jej obywateli
borykających się z destrukcyjnymi skutkami obecnego kryzysu gospodarczego. Żeby
Europa była silniejsza i bardziej zjednoczona, musimy zapewnić ochronę podstawowych
praw wszystkich jej obywateli. Rozumiem, że potrzebne są minimalne standardy w
dziedzinie ochrony zdrowia, edukacji oraz emerytur i rent z systemów społecznych, a
nawet w przypadku poziomu wynagrodzeń, co pozwoli zapewnić większą jednolitość
warunków zatrudnienia. W Europejskim Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym z zadowoleniem przyjmuję to sprawozdanie, ponieważ stanowi ono zachętę
dla wszystkich państw członkowskich do wypełniania własnych obowiązków na rzecz
aktywnego włączenia społecznego poprzez likwidację nierówności społecznych i
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marginalizacji. Chciałbym zaznaczyć, że należy zachować realistyczną równowagę i
przestrzegać zasady pomocniczości. W związku z tym głosuję za przyjęciem tego
sprawozdania i opowiadam się za odrzuceniem proponowanych poprawek.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie. – (PT) Pragnę zwrócić uwagę na ważne znaczenie
przyjęcia przez Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym tego sprawozdania – za
które byłam odpowiedzialna – zawierającego propozycję wprowadzenia systemów
dochodów minimalnych we wszystkich państwach członkowskich. Zostało ono przyjęte
w tej Izbie 437 głosami przy 162 głosach za jego odrzuceniem i 33 wstrzymujących się,
i w ten sposób stało się specjalnym środkiem ustanowionym w czasie Europejskiego Roku
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Zgodnie ze stwierdzeniem zawartym w tym sprawozdaniu „wprowadzenie systemów
dochodów minimalnych we wszystkich państwach członkowskich UE – obejmujących
szczególne środki wsparcia osób, których dochód przy wkładzie gospodarczym i
ułatwionym dostępie do usług jest niewystarczający – jest jednym z najskuteczniejszych
sposobów zwalczania ubóstwa, zapewnienia odpowiedniego standardu życia i pobudzenia
integracji społecznej”.

W przyjętej rezolucji uznaje się, że systemy odpowiedniego dochodu minimalnego muszą
wynosić przynajmniej 60 % średniego dochodu w danym państwie. Wzywa się w niej
Komisję do opracowania planu działania, który ma towarzyszyć realizacji europejskiej
inicjatywy w zakresie dochodów minimalnych w państwach członkowskich. Wskazuje
się też na rosnącą liczbę osób pracujących, ale żyjących w ubóstwie, oraz na potrzebę
podjęcia tego nowego wyzwania, wzywając do równego podziału bogactwa.

Bruno Gollnisch (NI),    na piśmie. – (FR) Rzadko miałem do czynienia z tak
demagogicznym i pozbawionym realizmu sprawozdaniem. Demagogicznym, ponieważ
jego celem jest wprowadzenie dochodów minimalnych w wysokości co najmniej 60 %
średniego dochodu we wszystkich państwach członkowskich i to dla każdego, bez wymogu
posiadania obywatelstwa. Ma to być średni dochód brutto czy średni dochód netto? Czy
za podstawę ustalenia progu ubóstwa ma być przyjęty przeciętny poziom życia? W moim
kraju jest to równoznaczne z zachęcaniem do wspomaganej bezczynności i tworzeniem
warunków działających na imigrację jak potężny magnes.

Ponieważ, zgodnie z zastosowaną definicją, ten dochód mógłby być wyższy od
minimalnego wynagrodzenia, które otrzymuje 15 % francuskich pracowników, byłby to
rekordowy poziom wśród państw rozwiniętych. Nie takiej pomocy Europejczycy
potrzebują, ale realnej pracy, za którą otrzymają godne wynagrodzenie. Ale w sprawozdaniu
– i to jest element świadczący o braku realizmu – przemilcza się kwestię prawdziwych
przyczyn ubóstwa: presję na wynagrodzenia spowodowaną zewnętrzną konkurencją ze
strony państw o niskich kosztach, gdzie praktykuje się dumping społeczny, oraz
wewnętrzną konkurencję imigrantów spoza Europy, a także gwałtowny wzrost bezrobocia,
przenoszenie i zamykanie działalności gospodarczej z powodu niepohamowanej
globalizacji. W sprawozdaniu nie uwzględniono bardzo niepokojącego zjawiska ubożenia
klasy średniej w Europie. Naszym priorytetem jest eliminowanie tych przyczyn.

Louis Grech (S&D),    na piśmie. – Mimo że Unia Europejska jest jednym z najbogatszych
obszarów na świecie, ma ona wysoki odsetek obywateli europejskich borykających się z
problem ubóstwa z powodu niskich dochodów, co w konsekwencji przyczynia się do
ograniczenia możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb w zakresie żywności,
ochrony zdrowia, zaopatrzenia w energię i w dziedzinie edukacji. Problem ubóstwa dotyka
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85 milionów ludzi w Europie. Co więcej, z powodu obecnego kryzysu finansowego i
gospodarczego istnieje większe ryzyko zagrożenia ubóstwem przede wszystkim dzieci,
ludzi młodych i osób starszych, narażonych na nie jest wiele gospodarstw domowych,
powstaje niebezpieczeństwo ograniczenia dostępu do leków, opieki zdrowotnej, szkół i
zatrudnienia. Musimy zapewnić równy podział bogactwa między zamożne i biedne państwa
członkowskie, małe i duże, i między ich obywateli.

Należy przeznaczyć więcej środków na różne badania i analizy dotyczące ubóstwa i
wykluczenia społecznego, badania porównawcze systemów 27 państw członkowskich i
określenie, jaka polityka sprawdza się najlepiej. Musimy kontynuować walkę z ubóstwem
i wykluczeniem społecznym w Europie oraz na całym świecie poprzez podejmowanie
pilnych działań i, co ważniejsze, solidarną współpracę pomimo różnych nacisków o
charakterze fiskalnym czy politycznym, z którymi, być może, przyjdzie się nam zmierzyć.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    na piśmie. – (FR) Obecnie w Europie 17 % ludności, czyli
około 85 milionów osób, żyje poniżej progu ubóstwa. Za tymi liczbami kryje się ubóstwo,
które – co jest najbardziej niepokojące – wciąż się pogłębia, szczególnie w czasie obecnej
recesji, dlatego też minimalny dochód ma zasadnicze znaczenie.

W roku 2010, który jest Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym, i po Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem, głosowaliśmy w
Parlamencie Europejskim za przyjęciem rezolucji, w której apeluje się o ustanowienie
europejskiego dochodu minimalnego na poziomie 60 % średniego dochodu w każdym
państwie członkowskim.

W naszym sprawozdaniu zwraca się uwagę, że wprowadzenie systemów dochodów
minimalnych we wszystkich państwach członkowskich jest jednym z najskuteczniejszych
środków walki z ubóstwem, zapewnienia godnego standardu życia i zachęt do integracji
społecznej. Jestem zadowolona z przyjęcia tej rezolucji.

Sylvie Guillaume (S&D),    na piśmie. – (FR) Poparłam sprawozdanie zachęcające państwa
członkowskie do walki z ubóstwem poprzez wprowadzenie systemów dochodów
minimalnych na wzór RSA [revenue de solidarité active – dodatku do dochodu uzyskanego
z pracy], dawniej RMI [minimum revenue d'insertion – gwarantowanego dochodu
podstawowego] stosowanego we Francji. Tego rodzaju instrument został wyraźnie uznany
za bardzo użyteczny w rozwiązywaniu problemów wynikających z niepewności
zatrudnienia.

W tekście proponuje się, by tego rodzaju dochód minimalny wynosił do 60 % przeciętnego
wynagrodzenia dla każdego państwa i by przede wszystkim stanowił element kompleksowej
strategii na rzecz integracji społecznej, z uwzględnieniem trwałego powrotu do pracy i
dostępu do usług publicznych, zwłaszcza mieszkalnictwa.

Tekst został przyjęty, ale – niestety – alternatywna wersja, zaproponowana przez lewicowe
grupy polityczne wzywające do ustanowienia dyrektywy ramowej w celu wprowadzenia
w życie minimalnego dochodu w całej Unii, została odrzucona. Stanowisko, które zajęliśmy,
opowiadając się za wprowadzeniem systemów dochodów minimalnych, jest zatem zachętą,
ale może okazać się niewystarczające.

Jarosław Kalinowski (PPE),    na piśmie. – (PL) Aktualne dane wskazują, iż w Unii
Europejskiej poziom ubóstwa wzrasta. W wielu państwach członkowskich bieda doskwiera
w szczególności dzieciom i osobom starszym, a wzrost popularności krótkoterminowych
umów pracy oraz niskich, niepewnych dochodów niesie ze sobą ryzyko pogorszenia
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warunków życia dla całego społeczeństwa. Jeśli dodamy do tego panujący w niektórych
krajach niż demograficzny, otrzymamy receptę na gwarantowany upadek gospodarki.
Naszym zadaniem jest zapewnienie godnego życia wszystkim obywatelom.

Nie możemy dopuścić, aby naszym dzieciom i wnukom groził głód, bezrobocie i
wykluczenie społeczne. Musimy zagwarantować przyszłym pokoleniom odpowiedni
poziom płac, stabilność sytuacji zawodowej, dostęp do usług publicznych i integrację
społeczną przez cały okres życia – od najmłodszych lat aż po wiek emerytalny.

Alan Kelly (S&D),    na piśmie. – Szacuje się, że 85 milionów osób w całej UE boryka się
z problemem ubóstwa lub jest nim zagrożonych. Uważam więc, że na szczeblu europejskim
należy zrobić wszystko, by temu problemowi zaradzić. Ważne jest wprowadzenie takich
procedur, jak ta w celu zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem w UE;
zapewnienia, by cel UE na okres do 2020 roku, polegający na odsunięciu groźby ubóstwa
od 20 milionów obywateli, został osiągnięty.

Petru Constantin Luhan (PPE),    na piśmie. – (RO) Kryzys gospodarczy i finansowy
przyczynił się do pogorszenia sytuacji na rynku pracy w całej Unii Europejskiej. Zupełnie
niedawno zostało utraconych około 5 milionów miejsc pracy, co w konsekwencji
doprowadziło do ubóstwa i wykluczenia społecznego w państwach członkowskich.
Zdecydowanie popieram to sprawozdanie, ponieważ uważam, że pilnie potrzebne są
środki powrotu na rynek pracy osób pokrzywdzonych, jak również zagwarantowanie
minimalnego dochodu w celu zapewnienia stosownych warunków życia i godności
człowieka. Uważam, że trzeba opracować odpowiednie wskaźniki, co pozwoli wprowadzić
systemy dochodu minimalnego w państwach członkowskich i w ten sposób zapewnić
odpowiedni standard życia, wspierać integrację społeczną oraz propagować spójność
społeczną i gospodarczą w całej Unii Europejskiej.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    na piśmie. – (PL) Jednym ze skutecznych
narzędzi w walce z ubóstwem jest zagwarantowanie obywatelom Unii Europejskiej
minimalnych dochodów, w tym płac, emerytur i zasiłków. Minimalne wynagrodzenie
powinno być prawem powszechnym i nie mieć charakteru składkowego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na grupy społeczne w szczególny sposób narażone na
ubóstwo i wykluczenie społeczne, do których zalicza się przede wszystkim osoby
niepełnosprawne, rodziny wielodzietne i niepełne, osoby przewlekle chore oraz osoby
starsze. Analizując doświadczenia niektórych państw Unii Europejskiej, widzimy jak ważną
rolę w walce z biedą oraz wykluczeniem społecznym odgrywają dochody minimalne, z
tego powodu głosowałam za sprawozdaniem pani poseł Ildy Figueiredo.

Clemente Mastella (PPE),    na piśmie. – (IT) Obecnie bardzo ważne jest uwzględnianie
sprawy zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz zwalczania tych zjawisk
w innych obszarach polityki UE w celu zagwarantowania poszanowania podstawowych
praw człowieka, powszechnego dostępu do podstawowych usług publicznych oraz prawa
do ochrony zdrowia, do edukacji i kształcenia zawodowego.

Wszystko to wymaga stabilności społecznej w polityce makroekonomicznej, a to wiąże
się ze zmianą priorytetów i polityki pieniężnej, również paktu stabilności i wzrostu, a także
całej polityki w zakresie konkurencji, rynku wewnętrznego oraz budżetowej i fiskalnej.
W tym sprawozdaniu używa się terminu „dochód minimalny”. Jest to termin
kontrowersyjny, zdefiniowany jako instrument, który umożliwia beneficjentom przejście
od wykluczenia społecznego do aktywnego życia, ale w sprawozdaniu podkreślono również
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znaczenie szerzej zakrojonej polityki, uwzględniającej także inne potrzeby, na przykład
w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji, szkolenia, usług społecznych i mieszkalnictwa.

Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania, ponieważ popieram potrzebę stworzenia
europejskiej strategii koordynacji. Uważam jednak, że dochód minimalny jest sprawą,
która wchodzi w zakres odpowiedzialności poszczególnych państw członkowskich,
zgodnie z zasadą pomocniczości. Trudno jest ustalić minimalny próg dla różnych państw
członkowskich przy ogromnych różnicach w poziomie wynagrodzeń i kosztów
utrzymania.

Barbara Matera (PPE),    na piśmie. – (IT) Zapisy traktatu lizbońskiego, założenia strategii
UE 2020 i zasady określone w milenijnych celach rozwoju nie znajdują tu, jak się zdaje,
odzwierciedlenia, nawet w związku z perspektywami na przyszłość, w budzącej niepokój
rzeczywistości, gdy bardzo wiele osób żyje w nędzy nawet dzisiaj. W samej Europie około
80 milionów obywateli żyje w warunkach ubóstwa, a w tej liczbie jest 19 milionów dzieci.
Ambitna polityka, którą postawiła sobie za cel społeczność międzynarodowa w zakresie
zwalczania ubóstwa zbyt często okazuje się nieskuteczna i trudna do realizacji albo
ogranicza się jedynie do działań o charakterze społecznym.

Tymczasem cele muszą być osiągnięte, a zatem należy zastanowić się nad bardziej
strukturalnym podejściem, poddać ocenie konkretne inicjatywy koordynowane na szczeblu
europejskim, mające wpływ na dochód, usługi społeczne i opiekę zdrowotną w celu
złagodzenia skutków kryzysu finansowego odczuwanych przez osoby najbardziej
zagrożone na rynku pracy, a mianowicie kobiety, w szczególności kobiety starsze, i młodych
ludzi. Uważam, że ocena europejskich inicjatyw mających na celu ustanowienie dochodów
minimalnych może stanowić jeden ze sposobów walki z ubóstwem, pod warunkiem
przestrzegania zasady pomocniczości.

Marisa Matias (GUE/NGL),    na piśmie. – (PT) Wprowadzenie systemu dochodów
minimalnych we wszystkich państwach Unii Europejskiej jest przedsięwzięciem o
zasadniczym znaczeniu w walce z ubóstwem. Dlatego też głosuję za przyjęciem tego
ważnego sprawozdania.

Dochód minimalny oblicza się jednak dla każdego państwa, a wobec tego nie przyczynia
się on do społecznej spójności w Europie. Podtrzymuje się nierówności krajowe w czasie
kryzysu, z którym obecnie mamy do czynienia. Na szczeblu europejskim potrzebna jest
zatem bardziej przekrojowa polityka społeczna w celu zapewnienia sprawiedliwszego
podziału bogactwa. Ona jest ważną częścią roli UE.

Erminia Mazzoni (PPE),    na piśmie. – (IT) Unia Europejska zawsze głosiła, że „integracja
społeczna” jest jedną z jej podstawowych zasad. Trudno jest zwalczać wiele sytuacji, które
prowadzą do marginalizacji, eliminacji i opuszczenia. Ubóstwo z całą pewnością trzeba
umieścić na wysokim miejscu na tej liście. W przeciwieństwie do przyczyn, takich jak
choroba, zachowania antyspołeczne, aspekty rasy czy płci, jest to zjawisko, w związku z
którym cywilizowane kraje powinny przyjmować zwykłe środki zapobiegawcze.

Dochód minimalny jest dla obywateli środkiem zaradczym, a nie rozwiązaniem. W rezolucji
popieram apel Komisji o uwzględnienie działań państw w ramach europejskiej koordynacji
i zapewnienie, by systemowi dochodu minimalnego towarzyszyło zintegrowane podejście
obejmujące opiekę zdrowotną, edukację i mieszkalnictwo. Dodam też własny, osobisty
apel do Komisji, żeby działania dotyczące wspierania integracji w celu przeciwdziałania
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tym zjawiskom traktować priorytetowo w ramach „platformy współpracy w zakresie walki
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie. – (PT) Państwa członkowskie nie mogą być obojętne na
sytuacje skrajnego ubóstwa i muszą dbać, żeby nikt nie był pozostawiony własnemu
losowi, i to w okolicznościach często głęboko upokarzających. W takich szczególnych
przypadkach należy rozważyć nadzwyczajną i wyjątkową pomoc.

Niemniej jednak z doświadczenia Portugalii wynika, że przyznawanie dochodów
minimalnych bez naprawdę skutecznego monitorowania, przy ogromnej liczbie osób
zarejestrowanych jako beneficjenci, które mogłyby i powinny pracować, ale ani tego nie
robią, ani nie starają się o pracę, przyczynia się do wypaczeń tego podejścia, do których
należy się odnieść. W związku z tym wstrzymałem się od głosu, ponieważ kwestie
właściwego monitorowania systemu, które przedstawiłem, stawiają to sprawozdanie pod
znakiem zapytania zarówno z przyczyn finansowych, jak i moralnych.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie. – (PT) Państwa członkowskie nie mogą być obojętne na
sytuacje skrajnego ubóstwa i muszą dbać, żeby nikt był pozostawiony własnemu losowi,
i to w okolicznościach często głęboko upokarzających. W takich szczególnych przypadkach
należy rozważyć nadzwyczajną i wyjątkową pomoc.

Niemniej jednak z doświadczenia Portugalii wynika, że przyznawanie dochodów
minimalnych bez naprawdę skutecznego monitorowania, przy ogromnej liczbie osób
zarejestrowanych jako beneficjenci, które mogłyby i powinny pracować, ale ani tego nie
robią, ani nie starają się podjąć pracy, przyczynia się do wypaczeń tego podejścia, do
których należy się odnieść. W związku z tym wstrzymałem się od głosu, ponieważ kwestie
właściwego monitorowania systemu, które przedstawiłem, stawiają to sprawozdanie pod
znakiem zapytania zarówno z przyczyn finansowych, jak i moralnych.

Willy Meyer (GUE/NGL),    na piśmie. – (ES) Głosowałem za przyjęciem rezolucji
Parlamentu Europejskiego w sprawie roli dochodu minimalnego w walce z ubóstwem i w
propagowaniu społeczeństwa integracyjnego w Europie, ponieważ zgadzam się z
większością wniosków i opinii, które ono zawiera, na przykład, że państwa członkowskie,
Rada i Komisja muszą podjąć „konkretne środki, które wyeliminują ubóstwo i wykluczenie
społeczne” i że „walka z ubóstwem wymaga tworzenia godziwych i stałych miejsc pracy
dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy”. W tej kwestii uważam,
że ustanowienie minimalnego progu dochodów we wszystkich państwach członkowskich
ma ogromne znaczenie, chodzi bowiem o to, żeby każdy, niezależnie od tego, czy ma
pracę, mógł żyć godnie. Poparłem tę rezolucję, ponieważ zasadniczo wymaga się w niej
większej interwencji społecznej w celu zwalczania ubóstwa, z którym borykają się miliony
obywateli. W związku z tym wymaga się w nim od państw członkowskich i instytucji
europejskich podjęcia konkretnych środków w celu poszukiwania rozwiązań
umożliwiających ponowny powrót na rynek pracy ludziom, którzy żyją w biedzie.

Siiri Oviir (ALDE),    na piśmie. – (ET) Jako kobieta-poseł do Parlamentu jestem szczególnie
zaniepokojona tym, że w czasie obecnego kryzysu gospodarczego kobiety w Unii
Europejskiej są zagrożone skrajnym ubóstwem w stopniu większym niż mężczyźni. Z
danych Eurostatu wynika, że obecnie 27 % kobiet, przed transferami socjalnymi, jest
zagrożonych ubóstwem. Utrzymująca się w społeczeństwie europejskim tendencja do
feminizacji ubóstwa dowodzi, że istniejące ramy systemów zabezpieczenia społecznego
i różne działania podejmowane w ramach polityki społecznej, gospodarczej i zatrudnienia,
przyjętej w UE, nie są dostosowane do potrzeb kobiet ani do celów związanych z
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eliminowaniem istniejących rozbieżności w sprawie zatrudnienia kobiet. Dlatego też
popieram sprawozdawczynię, która zwraca uwagę, że ubóstwo i wykluczenie społeczne
kobiet w Europie wymaga konkretnych, zróżnicowanych rozwiązań politycznych
uwzględniających aspekt płci, a zatem ja również, oddając swój głos, opowiedziałam się
za zajęciem się tą kwestią.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie. – (IT) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pani
poseł Figueiredo. Ta praca ma priorytetowe znaczenie dla ludzi. Solidarność, która leży u
podstaw europejskiego modelu społecznej gospodarki rynkowej, i koordynacja krajowych
reakcji są niezbędne. Inicjatywy poszczególnych państw będą bezskuteczne, jeżeli na
szczeblu UE nie będziemy podejmować skoordynowanych działań. Dlatego też Unia
Europejska koniecznie musi mówić jednym silnym głosem i mieć wspólną wizję, a następnie
stwarzać możliwości wyboru każdemu państwu co do konkretnych sposobów stosowania
środków zgodnie z zasadą pomocniczości. W koncepcji społecznej gospodarki rynkowej,
zapisanej i popieranej w Traktacie, władze publiczne mają obowiązek wdrażania środków
rozwiązywania problemów pozwalających na przyspieszenie i ułatwienie osiągnięcia
równowagi w celu niedopuszczania do powstawania trudności dla społeczeństwa lub
przynajmniej ich minimalizacji. Potrzebujemy polityki społecznej w celu ochrony rodzin,
ograniczania nierówności oraz wpływu i skutków kryzysu. Musimy udoskonalić systemy
ochrony socjalnej poprzez wdrożenie długofalowej polityki, także w odniesieniu do miejsc
pracy, która pozwoli zapewnić większą stabilność zatrudnienia, a jednocześnie uniknąć
nadmiernych obciążeń dla naszych budżetów krajowych.

Georgios Papanikolaou (PPE),    na piśmie. – (EL) Głosowałem za przyjęciem projektu
rezolucji – poprawka 3 – (art. 157 ust. 4 regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji
nielegislacyjnej A7-0233/2010 w sprawie roli dochodu minimalnego w walce z ubóstwem
i w promowaniu społeczeństwa integracyjnego w Europie. Przepis ten, szczególnie obecnie,
w dobie kryzysu gospodarczego, nie jest sprzeczny z zasadą społecznej gospodarki
rynkowej, pod którą mogę podpisać się bez zastrzeżeń.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie. – (PT) Ubóstwo jest poważnym problemem
społecznym na całym świecie i, niestety, UE nie jest na niego odporna. Co więcej, trwający
już długo kryzys finansowy i gospodarczy, z jakim mamy do czynienia, przyczynił się do
pogłębienia ubóstwa ludności w Europie i powstawania nowej fali ubogich w niektórych
państwach, na przykład w Portugalii, a nawet dotyka osób zaliczających się do grupy
powszechnie określanej mianem klasy średniej.

Przyznanie minimalnego dochodu jest ważnym środkiem o charakterze społecznym,
mającym istotny wpływ w kategoriach ekonomicznych, co wielu postrzega jako moralny
obowiązek. Bardzo istotne jest to, że dochód minimalny działa jako dźwignia umożliwiająca
wydźwignięcie ludzi żyjących w ubóstwie na akceptowalny poziom życia i że nigdy nie
może służyć jako środek zachęcający do bierności w trudnej sytuacji, to znaczy do
ewentualnego braku zaangażowania w poszukiwania pracy.

Rovana Plumb (S&D),    na piśmie. – (RO) Ubóstwo jest rzeczywistością, która dotyczy
osób o dochodach niewystarczających do zapewnienia akceptowalnych warunków życia,
i liczba osób w takiej sytuacji rośnie wskutek obecnego kryzysu. W 2008 roku 17 %
ludności UE (około 85 milionów osób) było zagrożonych ubóstwem. Na ubóstwo bardziej
niż całe społeczeństwo narażone są dzieci i młodzież do 17 roku życia, a współczynnik
narażenia na ubóstwo w tej grupie wyniósł 20 % w UE-27, przy czym najwyższe wartości
odnotowano w Rumunii (33 %). Współczynnik zagrożenia ubóstwem osób mających
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zatrudnienie wynosił średnio 8 % w państwach UE-27, a najwyższe wartości tego
współczynnika odnotowano także w Rumunii (17 %).

W głosowaniu opowiedziałam się za przyjęciem systemu obliczania dochodu minimalnego
(w wysokości odpowiadającej co najmniej 60 % mediany dochodów w danym państwie
członkowskim) w każdym państwie członkowskim, składającego się ze specjalnych
środków wspierania osób, których dochody są niewystarczające, poprzez zapewnienie
im środków finansowych i ułatwianie dostępu do usług. Ten krok może być jednym z
najbardziej skutecznych sposobów zwalczania ubóstwa, gwarantującym odpowiedni
poziom życia i sprzyjającym integracji społecznej.

Frédérique Ries (ALDE),    na piśmie. – (FR) Wydźwignięcie 20 milionów europejskich
obywateli z ubóstwa do roku 2020 – ambitny cel wyznaczony w strategii UE 2020 –
równie dobrze może pozostać pobożnym życzeniem, jeśli Europa nie upora się z
postępującym ubożeniem, którego obecnie doświadcza ponad 80 milionów obywateli.

Dlatego wprowadzenie na szczeblu europejskim minimalnych dochodów na utrzymanie
lub rozszerzenie tej inicjatywy na wszystkie państwa członkowskie jest ważne. Minimalny
dochód, który ma być „ostatnią deską ratunku” już odgrywa swoją rolę w walce z
wykluczeniem społecznym.

Teraz musimy zwiększyć skuteczność tego środka, mając jednak na względzie trzy
podstawowe kwestie: musimy zachować różnicę między minimalnym dochodem a
gwarantowanym minimalnym wynagrodzeniem za pracę, bo praca musi zachować swoją
atrakcyjność, a zatrudnienie jest nadal najlepszym sposobem unikania ubóstwa; musimy
doprowadzić do tego, żeby dochód minimalny był elementem skoordynowanej i
kompleksowej polityki służącej pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji
społecznej (dostęp do mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, opieki nad dziećmi i opieki
domowej), musimy też zrezygnować z przypisanych mu haseł dotyczących integracji i
wykorzystywać dochód minimalny jako środek przeznaczony na pomoc finansową, w
danej chwili, dla osób lub rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Robert Rochefort (ALDE),    na piśmie. – (FR) W Europie osiemdziesiąt pięć milionów
osób jest zagrożonych ubóstwem. Obecny kryzys gospodarczy powoduje, że młodzi ludzie
(z których jeden na pięciu jest bezrobotny), kobiety i osoby samotnie wychowujące dzieci
są w znacznie większym stopniu zagrożeni trudną sytuacją społeczną niż pozostali. Wzrasta
również liczba pracowników żyjących w niepewnych warunkach: osób zagrożonych
ubóstwem jest obecnie 19 milionów. Ponieważ rok 2010 został ogłoszony Europejskim
Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, niedawno przeprowadzone
badanie na temat opinii obywateli UE Eurobarometru wykazało, że 74 % z nich oczekuje,
że Unia będzie odgrywać ważną rolę w tej dziedzinie. Posłuchajmy ich i podejmujmy
działania. Poparłem rezolucję w sprawie roli minimalnego dochodu w walce z ubóstwem
i propagowaniu społeczeństwa integracyjnego w Europie. Niestety, nie we wszystkich 27
państwach członkowskich istnieje system dochodu minimalnego. W związku z tym
poparłem apel do Komisji o to, żeby skorzystała z prawa inicjatywy w celu zaproponowania
ramowej dyrektywy ustanawiającej zasady dotyczące odpowiedniego dochodu minimalnego
w Europie na podstawie wspólnych kryteriów, ale –niestety – ten apel został odrzucony.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie. – (FR) Dzięki naszemu projektowi ramowej
dyrektywy w sprawie minimalnych dochodów Parlament miał dziś szansę zapewnić
Europie ważne narzędzie faktycznej walki z ubóstwem i przyznać każdemu młodemu
człowiekowi, osobie dorosłej i osobie w podeszłym wieku, prawo do dochodu na poziomie
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wystarczającym do wydźwignięcia ubóstwa i w końcu stworzenia warunków godnego
życia. Wymagało to śmiałości politycznej i odwagi, by położyć kres oburzającej sytuacji
związanej ze skandalicznym długoterminowym ubóstwem.

Niemniej jednak, z powodu tchórzostwa i braku konsekwencji politycznych, europejska
prawica poniesie ogromną odpowiedzialność za niepowodzenie strategii UE 2020 i wywoła
jeszcze większe rozczarowanie wśród naszych obywateli i organizacji każdego dnia
walczących o poprawę losu osób w najtrudniejszej sytuacji społecznej.

Oreste Rossi (EFD),    na piśmie. – (IT) W nowoczesnym społeczeństwie, które tworzą
uczciwi i aktywni obywatele, wprowadzenie minimalnych dochodów dla osób bez pracy
byłoby doskonałym rozwiązaniem. W rzeczywistości jednak zagwarantowanie dochodów
tym, którzy nie pracują, prowadzi do zakłóceń w świecie pracy. Wiele osób w gruncie
rzeczy mogłoby nie szukać pracy i uzupełniać gwarantowany minimalny dochód
wynagrodzeniem z pracy nierejestrowanej lub zyskami pochodzącymi z drobnej
przestępczości.

Tego rodzaju sytuacje z całą pewnością miałyby negatywny wpływ na grupy osób gorzej
przygotowanych do przetrwania, w szczególności rodzin spoza UE, które często muszą
zadowolić się małym i dzielić tanie lokale mieszkalne. Powszechne zagwarantowanie
dobrostanu zdecydowanie doprowadzić do tego, że mieszkańcy najbiedniejszych narodów
świata będą próbowali żyć w Europie, ponieważ tutaj zapewni im się niewiele, ale to z
pewnością lepiej niż nic. Na tej podstawie zdecydowanie sprzeciwiam się temu
sprawozdaniu.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    na piśmie. – (PL) Ubóstwo i wykluczenie społeczne to
przejawy braku poszanowania dla godności człowieka. Przeciwdziałanie temu zjawisku
jest priorytetem Unii Europejskiej, jest także zapisane w celach milenijnych. Co możemy
zrobić i jakie podjąć zadania? Najważniejsza jest edukacja i tworzenie warunków
rozwojowych, a więc takich rozwiązań, które uczyłyby ludzi jak sami mogą pokonać
problem ubóstwa wykorzystując swój potencjał wspierany przez rozwiązania systemowe.
Krótko mówiąc uczyć „know-how” z tego zakresu.

W krajach rozwijających się ważne jest wsparcie budowy infrastruktury, w szczególności
dostępu do wody. Pomoc rozwojowa musi być powiązana z tworzeniem warunków dla
rozwoju handlu. Kreowanie rozwoju i nowych miejsc pracy to najlepsza forma walki z
ubóstwem w różnych regionach świata, tak bogatych, jak i biednych. Z ubóstwem nie da
się skutecznie walczyć, tworząc tylko przepisy administracyjne, nawet te określające
wielkość minimalnego dochodu.

Nuno Teixeira (PPE),    na piśmie. – (PT) Kryzys gospodarczy przyczynia się do pogłębiania
nierówności społecznych w UE. Pod koniec 2008 roku prawie 17 % ludności Europy – to
jest 85 milionów osób – żyło poniżej progu ubóstwa. Skutki kryzysu, a mianowicie wzrost
bezrobocia i spadek liczby miejsc pracy, spowodowały, że wiele osób znalazło się w trudnej
sytuacji. Bardzo ważne jest zaangażowanie Europy we wspieranie bardziej integracyjnego
społeczeństwa za pomocą środków zwalczania ubóstwa. Rok 2010 jest Europejskim
Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, a jeden z celów strategii Europa
2020 polega na zmniejszeniu liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 milionów. Prawda
jest taka, że poziom ubóstwa ma negatywny wpływ nie tylko na spójność społeczną, ale
także na gospodarkę.
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W związku z tym i biorąc pod uwagę zobowiązanie Parlamentu do udziału w walce z
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, uważam, że minimalny dochód, oparty na systemie
60 % mediany dochodów w danym państwie członkowskim, jest ważnym wkładem w
spójność gospodarczą i społeczną. Opowiedziałem się za powyższym uzasadnieniem,
ponieważ moim zdaniem w sprawozdaniu uwypukla się potrzebę podjęcia konkretnych
działań na rzecz bardziej efektywnej spójności społecznej i gospodarczej, przy
przestrzeganiu zasady pomocniczości.

Thomas Ulmer (PPE),    na piśmie. – (DE) Głosowałem za odrzuceniem tego sprawozdania,
ponieważ stawia się w nim na głowie konsolidację budżetową uznaną przez państwa
członkowskie i zawiera ono charakterystyczne dla komunistycznej retoryki pustosłowie
w odniesieniu do transferów międzypaństwowych. Ponadto bardzo wyraźnie narusza
zasady pomocniczości w sferze społecznej. W Republice Federalnej Niemiec pomoc
społeczna i dochód gwarantowany przez państwo w formie długoterminowych zasiłków
dla bezrobotnych Hartz IV są już tak wysokie, że osobom o niskich zarobkach nie warto
pracować. W związku z tym konieczne należy rozgraniczyć od dochodu, przynajmniej
w minimalnym zakresie, pieniężne świadczenia socjalne. Natomiast warunkiem dla
wszelkiej pomyślności jak zawsze jest stabilny rozwój gospodarczy.

Viktor Uspaskich (ALDE),    na piśmie. – (LT) Panie i panowie! Mimo wszystkich deklaracji
na temat zmniejszenia ubóstwa, zwiększyły się nierówności społeczne – około 85 milionów
mieszkańców UE jest zagrożonych ubóstwem. Jest to ogromny problem dla Litwy,
ponieważ 20 % mieszkańców naszego kraju jest zagrożonych ubóstwem. Potrzebujemy
silnej polityki zatrudnienia, która by pozwoliła stymulować wzrost gospodarczy i
konkurencyjność w europejskiej społecznej gospodarce rynkowej oraz uniemożliwiała
powstawanie nierównowagi makroekonomicznej i gwarantowała integrację społeczną.

Nie wystarczy jednak zwalczanie bezrobocia. Samo posiadanie pracy nie jest równoznaczne
z zapewnieniem ochrony przed ubóstwem. Wraz ze wzrostem niepewności zatrudnienia
i utrzymywaniem się płac na niskim poziomie wzrasta bowiem odsetek pracowników
zagrożonych ubóstwem.

Według doniesień w UE dochody ponad 20 % osób zatrudnionych w pełnym wymiarze
czasu pracy na Litwie kształtują się na poziomie poniżej 60 % średnich dochodów, podczas
gdy średnia dla UE wynosi 14 %. Wzrost minimalnego miesięcznego wynagrodzenia
przyczyniłby się do ograniczenia ubóstwa, ale nie zagwarantowałby społeczeństwa wolnego
od zjawiska izolacji. Na ogół młodzi ludzie opuszczają Litwę nie tylko z powodu braku
pieniędzy i pracy (w ubiegłym roku bezrobocie wśród młodych Litwinów wyniosło prawie
30 %), ale również dlatego, że czują się opuszczeni i bezsilni wobec decyzji, które mają
wpływ na ich codzienne życie. Ta sytuacja musi się zmienić.

Derek Vaughan (S&D),    na piśmie. – Pomimo wysiłków na całym świecie i zobowiązań
wielu międzynarodowych instytucji, wśród nich także UE, w walce z ubóstwem wciąż jest
daleko do zwycięstwa. Odsetek osób żyjących w ubóstwie w Europie wzrósł z 16 % do
17 % między rokiem 2005 a 2008. W całej Europie istnieje konsensus między rządem a
obywatelami, że musimy walczyć o wyeliminowanie ubóstwa. Gdy zastanawiamy się nad
zobowiązaniami przyjętymi w strategii Europa 2020, musimy jeszcze raz przemyśleć,
jakie działania można podjąć w celu zwalczania ubóstwa.

Popieram sprawozdanie pani poseł Figueiredo, w którym wzywa ona do ponownej oceny
zobowiązań UE w kwestii walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz do
uwzględnienia ambitnych, ale osiągalnych i jasnych celów strategii Europa 2020. Ja
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natomiast przypominam apel Europejczyków o położenie kresu ubóstwu i nierówności
poprzez wdrażanie skutecznych, integracyjnych i przyszłościowych strategii proaktywnego
zwalczania ubóstwa na świecie.

Angelika Werthmann (NI),    na piśmie. – (DE) Około 85 milionów ludzi w UE jest obecnie
zagrożonych ubóstwem. Są w tej liczbie osoby z różnych grup; dzieci i młodzież do 17
roku życia, które są w większym stopniu niż inni narażone na ubóstwo. W określonych
warunkach oznacza to, że co piąte dziecko i co piąty młody człowiek doświadczają ubóstwa.
Również osoby starsze są bardziej narażone na ubóstwo niż całe społeczeństwo. W 2008
roku współczynnik zagrożenia ubóstwem osób w wieku 65 lat i powyżej wyniósł 19 %.
W grupie osób pracujących – tzw. „ubogich pracowników” – wartość tego współczynnika
kształtowała się średnim poziomie 8 % w 2008 roku. Koncepcja minimalnego dochodu
w znacznym stopniu przyczyni się do integracji społecznej grup zagrożonych. Niemniej
jednak przy opracowywaniu dyrektywy największą uwagę należy zwrócić na maksymalną
kontrolę i unikanie wszelkich ewentualności „wykorzystywania” tej formy pomocy
społecznej. Jeśli przyjrzeć się liczbie osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych, okazuje
się, że 23 miliony osób musi go otrzymywać, by móc żyć godnie.

Sprawozdanie: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie. – (PT) Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania,
ponieważ poparto w nim kontynuacje prac prowadzonych przez Komisję Specjalną ds.
Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego, która, od czasu gdy została powołana,
wyciągnęła konkluzje i przygotowała konkretne rekomendacje w niektórych kwestiach.
Jednakże nadal istnieje potrzeba bardziej dogłębnych prac, by zapewnić wymianę z
parlamentami krajowymi na tej podstawie, by przekształcić te zalecenia we wnioski
legislacyjne i przełożyć określone w ich wyniku cele na program prac. Zakończenie prac
Komisji Specjalnej mogłoby sprawiać wrażenie, że kryzys został pokonany, a tymczasem
sytuacja na rynkach finansowych nie została ustabilizowana i skutki gospodarcze oraz
społeczne tego ogromnego załamania są nadal nieznane i mogą mieć ogromne i
długoterminowe oddziaływanie. Prace nad wszystkimi dossier, które już otwarto lub które
zostaną niebawem otwarte, a mianowicie prace nad strategią Europa 2020 i nowymi
dyrektywami, zarządzaniem gospodarczym, perspektywami finansowymi, regulacją i
nadzorem, reformą zarządzania ogólnoświatowego oraz reprezentowaniem UE, powinny
rozpocząć się od uznania kryzysu obecnego modelu. Tego rodzaju kontynuacja pozwoliłaby
między innymi na dogłębne uzupełnienie tego kompleksowego programu prac, a także
na opracowanie analizy i zaleceń politycznych w oparciu o program prac, który zostanie
przygotowany, i na sporządzenie – na tej podstawie – sprawozdania uzupełniającego na
drugą połowę 2011 roku.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    na piśmie. – (EL) Głosowałem za odrzuceniem
sprawozdania, ponieważ atak na klasę robotniczą przez kapitalistyczny system i jego
politycznych przedstawicieli jest atakiem dywanowym niemającym nic wspólnego ani z
deficytem finansowym, ani nadmiernym zadłużeniem. Potwierdzeniem tego jest stanowisko
przyjęte przez wspólnotowych urzędników oraz w rezolucji Parlamentu Europejskiego.
Nie ma lekarstwa na wewnętrzny konflikt między kapitalistami, który będzie stopniowo
się pogłębiał. UE i G-20 snują prosty plan zmniejszania dochodów najniższych warstw
społecznych, oddania ich własności w ręce dużych przedsiębiorstw i zwiększania ich
zysków, a także pogłębiania wyzysku klasy robotniczej oraz ograniczania ubezpieczeń i
praw pracowniczych. Uzgodnione zmasowane środki wzmacniają monopole i zrzucają
ciężar kryzysu kapitalistycznego na barki pracowników; jednocześnie UE i plutokracja
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starają się osłodzić gorzką pigułkę, promując nowe modele zarządzania gospodarczego i
zielonej gospodarki i obiecując, że na końcu tunelu jest światełko, tak by wzbudzić fałszywe
nadzieje i wyłudzić zgodę społeczeństwa. Masowe demonstracje w Grecji, Francji, we
Włoszech i innych krajach są jawnym dowodem na to, że wybory dokonywane przez
system kapitalistyczny są odrzucane przez pracowników. Odrzucenie to może – i musi –
stać się odrzuceniem monopolu i imperializmu i musi przeistoczyć się w walkę o władzę
obywateli.

Liam Aylward (ALDE),    na piśmie. – (GA) Strategia UE 2020 ma zasadnicze znaczenie
dla konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju oraz społecznego charakteru Unii,
dlatego głosowałem za tymi częściami sprawozdania, w których mowa o skierowaniu w
nadchodzących latach większej uwagi na inicjatywy związane z sektorem energii, badań
i innowacji, a także na zagadnienia zdrowia i edukacji. W stu procentach zgadzam się, że
u podstaw unijnej strategii gospodarczej powinny leżeć kwestie dotyczące kształcenia i
że powinno być większe poparcie dla takich programów jak „Uczenie się przez całe życie”,
„Erasmus” i „Leonardo”, które służą edukacji i szkoleniu się za granicą i że Europejczycy
powinni uzyskać większy dostęp do tych programów. Badania i rozwój mają zasadnicze
znaczenie dla konkurencyjności, a zatem należy wspierać studentów i naukowców, którzy
chcą skorzystać z mobilności transgranicznej, a także sprawić, by dostęp do finansowania
był bardziej przejrzysty i uproszczony.

Popieram również te zapisy sprawozdania, w których mowa o poprawie zdolności małych
i średnich przedsiębiorstw do uzyskania kredytu, ograniczenia biurokracji towarzyszącej
zamówieniom publicznym dla MŚP, a także o stworzeniu „jednego okienka”, które będzie
miało na celu rozwiązanie problemów administracyjnych, z którymi borykają się
przedsiębiorstwa.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)  , na piśmie. – (ES) Jest wiele czynników obecnego
kryzysu: spekulacyjne zachowania na rynkach finansowych, a także wzrost popytu
wewnętrznego w ostatnich latach przypisywany między innymi kredytom konsumpcyjnym.
Istnieje wiele przyczyn, które szeroko omawialiśmy w Parlamencie, ale musimy wybiegać
w przyszłość. Przyszłość to jeden z kluczy do urzeczywistnienia treści tej inicjatywy. Aby
ją zrealizować, Europa musi uporać się z problemem starzejącej się ludności. Musi
uregulować, uporządkować i nadzorować unijny rynek finansowy, poprawić jego
koordynację i wykorzystać jego siłę, by odgrywać aktywną rolę w świecie. Musi przyjąć
środki na rzecz poprawy koordynacji poszczególnych szczebli zarządzania, określić nowy
model wzrostu gospodarczego, który będzie zbieżny z rozwojem ludzkim i społecznym,
a także skupić się na europejskiej solidarności, poprawie konkurencyjności, jakości, na
udoskonaleniu kształcenia, na innowacjach, nowych technologiach i wiedzy. Tylko w ten
sposób będziemy w stanie zapewnić, by Europa stała się ogromną możliwością dla świata.

Mara Bizzotto (EFD),    na piśmie. – (IT) Głosowaliśmy nad ekstremalnie długim i bardzo
skomplikowanym sprawozdaniem, o bardzo zawiłej treści i strukturze. Jest jednak jedna
rzecz, która jest zupełnie nieprzekonywająca: nie poświęcono wystarczającej uwagi
faktycznej, fundamentalnej przyczynie obecnego kryzysu gospodarczego, choć
wspomniano o niej w preambule. Przyczyna ta nie miała charakteru jednorazowego, ale
miała charakter strukturalny – i to nie tylko pod względem gospodarczym. Przyczyną
kryzysu gospodarczego było po pierwsze złudzenie, któremu uległy światowe elity
finansowe i polityczne, że w trzecim tysiącleciu gospodarkę i bogactwo można oprzeć
bardziej na finansach, niż na produkcji towarów, bardziej na zdumiewającym tworzeniu
produktów inżynierii finansowej niż na tym, co jest rzeczywiście tworzone, produkowane

20-10-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL146



i sprzedawane oraz wprowadzane do obrotu przez setki milionów przedsiębiorstw na
całym świecie. O ile nie uznamy gospodarczego i politycznego znaczenia przywracania
gospodarki realnej w miejsce gospodarki wirtualnej, istnieje ryzyko, że poprzez
sprawozdanie to popełnimy fatalną pomyłkę: sugerowania sposobów wyjścia z kryzysu,
które ostatecznie okażą się być rozwiązaniem niewystarczającym. Europa nie potrzebuje
dalszej centralizacji uprawnień gospodarczych na szczeblu UE. Europa potrzebuje
przedsiębiorczości i zmniejszenia biurokracji. Dlatego głosowałam za odrzuceniem
sprawozdania.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    na piśmie  .   –  (LT) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania, ponieważ obecny kryzys finansowy odczuwalny w sektorach gospodarczym
i finansowym doprowadził do powszechnego kryzysu gospodarczo-społecznego, w wyniku
którego europejscy obywatele nadal żyją w ubóstwie, nierówność społeczna jeszcze bardziej
się pogłębia i zwiększa się ponadto liczba ubogich pracowników.

Chciałabym podkreślić, że recesję jeszcze bardziej pogłębiło niewystarczające
skoordynowanie poszczególnych krajowych planów odbudowy gospodarczej, ponieważ
bardzo prawdopodobne jest, że dzięki koordynacji na szczeblu europejskim możliwe
byłoby uzyskanie lepszych efektów niż te, które da się osiągnąć za pomocą większości
programów na szczeblu krajowym. Zgodnie ze strategią 2020 Komisja poświęciła się
walce z bezrobociem i zwiększaniu zatrudnienia oraz ograniczaniu ubóstwa i wykluczenia
społecznego, ale strategia ta musi stanowić działanie wspólne – musi być częścią procesu
zarządzania kryzysem i planowania strategicznego po zakończeniu kryzysu.

Zgadzam się ze stanowiskiem Parlamentu, że ten strategiczny cel Unii Europejskiej powinien
być również realizowany poprzez ścisłą współpracę z rządzami krajowymi, partnerami
społecznymi oraz społeczeństwem obywatelskim, i że Parlament Europejski powinien
być w większym stopniu zaangażowany w jego realizację.

Vito Bonsignore (PPE),    na piśmie.  –  (IT) Przyjęcie tego złożonego sprawozdania stanowi
bardzo ważny krok dla europejskich obywateli, którzy głośno domagają się zdecydowanego
reagowania i szybkich rozwiązań na rzecz zażegnania tego trudnego kryzysu
gospodarczego. Głosowałem za przyjęciem sprawozdania, ponieważ przyjęty dziś tekst
obejmuje zasady, które od zawsze stanowiły podstawę polityki gospodarczej naszej grupy.
Chodzi mi na przykład o potrzebę większej konsolidacji budżetowej, wzmocnienie paktu
stabilności i wzrostu oraz dokończenie tworzenia jednolitego rynku.

Jestem przekonany, że Europa potrzebuje radykalnej transformacji, by podwoić swój
potencjał wzrostu, a to można osiągnąć poprzez większą koordynację polityki gospodarczej
i podatkowej państw członkowskich. Uważam jednak, że najpierw konieczne jest
przeprowadzenie przeglądu w sektorze regulacji finansowej, który nie tylko okazał się być
systemem wadliwym, ale również jedną z głównym przyczyn kryzysu. UE musi ponadto
szybko stawić czoło różnym wyzwaniom, zaczynając od zatrudnienia, problemu
demograficznego i systemu emerytalnego. Jednak w pierwszej kolejności musimy wdrożyć
politykę wspierania MŚP, które są siłą napędową i sercem gospodarczym Europy, przede
wszystkim poprzez promowanie pakietów i zachęt fiskalnych ułatwiających dostęp do
kredytu.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie. – (PT) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania, ponieważ zgadzam się, że Komisja powinna przyjąć na siebie
odpowiedzialność za zapewnienie monitorowania i finansowania projektów w
następujących obszarach: nowe inwestycje w badania i rozwój oraz wprowadzanie
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odnawialnych źródeł energii, w efektywność energetyczną, szczególnie w europejskich
budynkach, a także w efektywność wykorzystywania zasobów w ogóle; wzmocnienie
europejskiej sieci energetycznej poprzez zbudowanie wzajemnych połączeń między
sieciami krajowymi i rozsyłanie do odbiorców energii z głównych ośrodków produkcji
energii odnawialnej, a także wprowadzenie nowych form magazynowania energii i
europejskiej „supersieci” wysokiego prądu stałego napięcia (HVDC); promowanie unijnych
satelitarnych systemów nawigacji radiowej i obserwacji ziemi, by zapewnić lepsze
świadczenie nowych unijnych usług i opracowywanie innowacyjnych aplikacji, a także
ułatwienie wdrażania unijnego ustawodawstwa i polityki; zapewnienie szybkiego dostępu
do internetu w całej UE, zadbanie o szybką realizację unijnej agendy cyfrowej i zapewnienie
wszystkim obywatelom pewnego i bezpłatnego dostępu.

David Casa (PPE),    na piśmie  .  – W niniejszym sprawozdaniu poddano szczegółowej i
wnikliwej analizie przyczyny kryzysu gospodarczego i działania, jakie przeprowadzono
na szczeblu UE, by zapobiegać, przeciwdziałać, a przynajmniej złagodzić oddziaływanie
ewentualnych przyszłych kryzysów. Konkluzje wyciągnięte w sprawozdaniu są dobrze
wyważone i przedstawiają trafny opis przyczyn i skutków kryzysu. Sprawozdanie wzbogaca
również wartość bieżącej debaty dotyczącej możliwych sposobów ruszenia do przodu w
tym zakresie. Tak więc głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania.

Françoise Castex (S&D),    na piśmie. – (FR) Ponieważ recesja, którą odczuwamy od lata
2007 roku, będzie kosztować 60 bilionów dolarów, a odbudowa wcale nie jest pewna,
głosowałam za przyjęciem tego tekstu, ponieważ poprzez to głosowanie, wspólnie z
koleżankami i kolegami posłami do PE, chcieliśmy dowieść, że odpowiedzialność i ambicja
polityczna mogą iść ze sobą w parze. Jako alternatywę dla kakofonii, jaka powstaje z działań
Komisji, grupy roboczej pana Van Rompuya i tandemu Merkel-Sarkozy w zakresie
zarządzania gospodarczego, mamy jasną propozycję: stwórzmy stanowisko „pana lub
pani Euro” odpowiedzialne za zapewnienie wewnętrznej i zewnętrznej konsekwencji
wyborów w ramach unijnej polityki gospodarczej.

Nessa Childers (S&D),    na piśmie  .  – Głosowałam za przyjęciem sprawozdania pani
poseł Berès, ponieważ popieram znakomitą większość jego treści. Istnieje jednak potrzeba
dalszej szczegółowej debaty zwłaszcza w jednej sprawie, a mianowicie w sprawie jednolitej
podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB). Zgadzam się, że konieczne jest
zapewnienie, by różnice pomiędzy systemami podatku od osób prawnych nie umożliwiały
przedsiębiorcom unikania ich obowiązku wspierania społeczeństwa poprzez dzielenie się
zyskami za pośrednictwem sprawiedliwego systemu podatku od osób prawnych.

Należy jednak poświęcić szczególną uwagę negatywnemu oddziaływaniu, jakie CCCTB
może mieć na Irlandię, której poziom dobrobytu i zatrudnienia w znacznym stopniu
zależy od zdolności do przyciągnięcia inwestycji zagranicznych. Pragnę również
odnotować, że Irlandzka Partia Pracy nie popiera wprowadzenia CCCTB.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    na piśmie. – (EL) Głosowałem za odrzuceniem tego
sprawozdania, ponieważ lewica nie może zaakceptować sprawozdania zrodzonego z
kompromisu między socjalistami a europejską prawicą – sprawozdania, które nie sięga
sedna problemu, czyli przyczyn kryzysu gospodarczego i społecznego. Sprawozdanie
zobowiązuje Parlament do wspierania katastrofalnych neoliberalnych propozycji kanclerz
Merkel i prezydenta Sarkozy'ego oraz grupy zadaniowej, by zaostrzyć zapisy traktatów i
paktu stabilności, co doprowadzi do rozmontowania państwa socjalnego i pozbawienia
pracowników ich praw obywatelskich.
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Nasza strona krytykowała antyspołeczny, wymierzony we wzrost pakt stabilności,
instytucjonalne i polityczne słabości unii gospodarczej i walutowej, antydemokratyczny
sposób funkcjonowania EBC i niezrównoważony wzrost w UE, a także zaproponowała
sposoby wyjścia z kryzysu przy jednoczesnym poszanowaniu praw pracowniczych i
społecznych. Niestety jednak duch i litera tekstu pozostają wierne katastrofalnej
neoliberalnej polityce, szkodzącej pracownikom, prowadzącej do recesji i bezrobocia oraz
pogłębiającej kryzys.

Lara Comi (PPE),    na piśmie. – (IT) Kryzys dał nam bolesną nauczkę i nadal ma dla nas
lekcje, których tematem są statyczne i dynamiczne aspekty polityki gospodarczej. Naszym
zadaniem jest odrobienie tych lekcji i ich przełożenie na praktykę, byśmy znów mogli
stanąć na nogi. Musimy uniknąć błędów popełnionych w przeszłości i uznać zjawiska,
których nie zidentyfikowano uprzednio, ale przede wszystkim musimy starannie budować
związki między gospodarką realną a finansami, chronić zatrudnienie i ogólny dobrobyt
przed tego rodzaju wstrząsami. Unia Europejska musi jednak uczynić więcej. Musi tworzyć
wartość dodaną, wzmocnić dobrze funkcjonujące instrumenty (takie jak wspólna waluta),
dopracować te które można dopracować (takie jak koordynacja polityki fiskalnej i
budżetowej) i stworzyć ekonomię skali na rzecz szybkiej i trwałej odbudowy. To bardzo
dobrze, że Parlament zastanawia się nad tymi kwestiami i nadal monitoruje sytuację, tak
długo jak te oznaki jego aktywności przekładają się na namacalne i skuteczne działania.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark and Alf Svensson
(PPE),    na piśmie.  –  (SV) Głosowaliśmy za przyjęciem tego sprawozdania, ale głosowaliśmy
przeciwko zaleceniu dotyczącemu wprowadzenia podatku od transakcji finansowych
oraz rozłożenia długu pomiędzy państwa strefy euro, któremu jesteśmy zdecydowanie
przeciwni.

Corina Creţu (S&D),    na piśmie. – (RO) Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania
z dwóch względów. Pierwszy jest taki, że jego autorzy wykonali doskonałą pracę, której
odzwierciedleniem jest szeroka analiza przyczyn i skutków kryzysu gospodarczego dla
światowej gospodarki, z jednej strony, i dla gospodarki europejskiej, z drugiej strony.
Drugim powodem, dla którego głosowałam za tym sprawozdaniem jest to, że zawiera
ono serię ważnych zaleceń w części zatytułowanej „Przyszłość – Europa wartości dodanej”.
Musimy uznać, że krótkoterminowe, krótkowzroczne nastawienie na zysk doprowadziło
do utraty ogromnej liczby miejsc pracy w Europie w branżach oferujących wysoką wartość
dodaną i jednoczesnego utworzenia miejsc pracy niepewnych i niskiej jakości. Nadeszła
pora na odwrócenie tego trendu i reindustrializację Unii Europejskiej oraz przywrócenie
jej zdolności do bycia innowacyjną i tworzenie miejsc pracy w sektorze związanym z B+R
i nowymi technologiami.

Anne Delvaux (PPE),    na piśmie. – (FR) Z zadowoleniem przyjmuję to głosowanie,
ponieważ ważne jest, by wreszcie wspomnieć o problemie kar za nieprzestrzeganie paktu
stabilności i wzrostu (PSW), który państwa członkowskie nazbyt często i radośnie ignorują.

Musimy stworzyć skuteczny system zachęt i kar w związku z wdrażaniem paktu stabilności
i wzrostu, który pomógłby zapewnić, by obecny kryzys nie pogorszył się i by możliwe
było zapobieganie kryzysom w przyszłości. Dlatego poparłam punkt, w którym
zaproponowano, by Komisja wprowadziła wiążący, znajdujący się wyłącznie pod jej
kontrolą system kar, by zmusić państwa członkowskie do przestrzegania założeń paktu
stabilności i wzrostu.
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Harlem Désir (S&D),    na piśmie. – (FR) Kryzys ujawnił wady Unii Gospodarczej i
Walutowej: niemal doprowadził do upadku euro i spowodował utratę milionów miejsc
pracy na całym kontynencie. Przyjmując sprawozdanie pani Pervenche Berès, Parlament
Europejski przyjął właśnie propozycję spójnej strategii na rzecz wydźwignięcia Europy z
recesji i zaradzenia jej następstwom finansowym, gospodarczym i społecznym.

Propozycja ta obejmuje wprowadzenie nadzoru finansowego z prawdziwego zdarzenia,
który zaczęliśmy już budować, ale który trzeba będzie znacznie wzmocnić; opodatkowanie
transakcji finansowych w celu uregulowania rynków i finansowania aktywów publicznych
oraz zmniejszenia deficytów publicznych; koordynację polityki gospodarczej i budżetów
państw członkowskich z korzyścią dla trwałego wzrostu; wprowadzenie stanowiska „pana
lub pani euro”, odpowiedzialnego za strefę euro i reprezentującego ją w sposób spójny na
forum G-20 i MFW; a także stworzenie Europejskiej Wspólnoty Energetycznej.

Czas, by Europa ponownie ruszyła z kopyta. Tego oczekują obywatele. W ciągle
zmieniającym się świecie, inercja jest równoznaczna z upadkiem. Dlatego też musimy
teraz przełożyć zapisy tego sprawozdania na praktyczne działania.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie. – (PT) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w
sprawie kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego: za przyjęciem zaleceń
dotyczących działań i inicjatyw, które należy podjąć, ponieważ zawarto w nich konkretne
środki na rzecz pokonania kryzysu gospodarczo-społecznego poprzez zbudowanie
prawdziwej europejskiej społecznej gospodarki rynkowej, z myślą o zapewnieniu wzrostu,
zatrudnienia i integracji społecznej.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie. – (PT) Skutki kryzysu gospodarczo-finansowego
znacznie przekraczają nasze prognozy, ponieważ obejmują coraz poważniejsze następstwa
społeczne. Jak już stwierdziłem i jak dowodzono w przedmiotowym sprawozdaniu, obecny
kryzys pokazał, że potrzebujemy więcej Europy. Na tak ogromnym terytorium, którego
granice są otwarte na swobodny przepływ i który posiada rynek wewnętrzny, nie można
już więcej tolerować oporu, jaki stawia system mediacji, monitorowania i nadzoru oparty
na władzy poszczególnych państw, którego zakres jest mały i ograniczony w świetle
sytuacji w Europie i na całym świecie. Wzmocnienie zarządzania gospodarczego, nadzoru
finansowego i władzy w zakresie koordynowania polityki oraz spraw gospodarczych i
walutowych ze strony instytucji UE zapewni większą stabilność i większe możliwości
szybkiego i skutecznego działania. Chciałbym podkreślić konieczność uznania znaczenia
strategii Europa 2020, w której badania i innowacyjność mają zasadnicze znaczenie dla
konkurencyjności firm i tworzenia miejsc pracy. Pragnę również powtórnie zwrócić uwagę
na znaczenie rynku wewnętrznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) dla
ożywienia i rozpędzenia gospodarki. Z myślą o tym wprowadzane są środki na rzecz
wzmocnienia ich sytuacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    na piśmie. – (PT) Głosowałam za odrzuceniem sprawozdania,
ponieważ zniekształcono pierwotną propozycję sprawozdawcy i zawarto w sprawozdaniu
postulaty zastosowania środków, które leżały u podstaw kryzysu. Wezwano w nim również
do karania państw członkowskich nieprzestrzegających zapisów paktu stabilności i wzrostu.
Chociaż zachowano tu i ówdzie propozycje w dziedzinie polityki społecznej, zasadniczy
kierunek, jaki obrano w sprawozdaniu jest niesłuszny.

Z drugiej strony odrzucono propozycje, które popieraliśmy na posiedzeniu plenarnym,
w szczególności w sprawie:
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- odrzucenia niedawnych wniosków legislacyjnych Komisji dotyczących nadzoru
gospodarczego, w tym kar – które będą miały negatywne oddziaływanie na już i tak słabe
stopy wzrostu w państwach członkowskich – i jednoczesnego poparcia ambitnego
europejskiego planu inwestycyjnego na rzecz wspierania zatrudnienia;

- poparcia szerokiego uczestnictwa w Europejskim Dniu Mobilizacji przeciwko
Oszczędnościom i Niepewności zorganizowanym przez związki zawodowe dnia
29 września 2010 r., podkreślenia jego istotnego znaczenia politycznego i wyrażenia
poparcia dla ich żądań, żądania bezpiecznych miejsc pracy za godziwą pensję, silnej
ochrony socjalnej i ochrony siły nabywczej, zagwarantowania lepszych emerytur oraz
wysokiej jakości usług publicznych i społecznych, dostępnych dla wszystkich;

- zdecydowanego potępienia roli, jaką odgrywają raje podatkowe w zachęcaniu do oszustw,
unikania podatków i przenoszenia kapitału.

Bruno Gollnisch (NI),    na piśmie. – (FR) Jak to zazwyczaj się dzieje, gdy zajmujemy się
kryzysem gospodarczym, społecznym i finansowym w tej Izbie, sprawozdanie pani Berès
pomija najważniejsze kwestie i skupia się na uratowaniu systemu, a nie na zdecydowanym
podważeniu go. W sprawozdaniu umieszczono nawet wyznanie wiary w cnotę
samoregulacji rynku, udając, że można skłonić rynek, by był bardziej etyczny.

W sprawozdaniu okazano wiarę w światową konkurencję i swobodny oraz nieograniczony
przepływ kapitału i towarów. Nadzorowanie nieprawidłowo funkcjonującego systemu
nie umożliwi nam uniknięcia jego największych aberracji. System bankowy obnażył swój
cynizm, spłacając przed czasem pomoc państwa, która przecież zapobiegła jego upadkowi,
żeby nie musieć zmieniać swojego zachowania, w tym swoich najbardziej skandalicznych
praktyk.

Cały światowy system finansowy, w swej obecnej postaci, szkodzi gospodarce realnej.
Zachęca do spekulowania i tworzenia skomplikowanych produktów – produktów które
są często nieprzejrzyste i potencjalnie toksyczne. Wytwarza bogactwo, które jest mrzonką.
Zmusza przedsiębiorstwa do realizowania skrajnie krótkoterminowych strategii i
faworyzuje akcjonariuszy kosztem innych podmiotów gospodarki. Udawane nadzorowanie
systemu nie wystarczy. Trzeba go zmienić.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    na piśmie. – (FR) Oprócz utraty milionów miejsc pracy na
całym kontynencie europejskim i różnych zagrożeń dla euro, recesja miała jeszcze inny
skutek, a mianowicie obnażyła brak silnego i jednolitego zarządzania gospodarczego w
obrębie Unii Europejskiej i brak nadzoru finansowego.

Tak więc, głosowałam za przyjęciem tej rezolucji, ponieważ wyrażono w niej zamiar
zaradzenia tym niedociągnięciom i poparto wprowadzenie podatku od transakcji
finansowych, który przyniósłby korzyść w postaci ograniczenia spekulowania transakcjami
finansowymi, uregulowania rynków, finansowania aktywów publicznych, ale także
zmniejszenia deficytu publicznego. To potężny środek, którego się domagałam od
dłuższego czasu, dlatego cieszę się z niego.

Sylvie Guillaume (S&D),    na piśmie. – (FR) Poparłam sprawozdanie autorstwa mojej
koleżanki, francuskiej socjalistki, pani Bérès, w sprawie kryzysu finansowego,
gospodarczego i społecznego. W tym ambitnym tekście zaproponowano wiele pomysłów
i rozwiązań na rzecz wyjścia z recesji, zapewnienia zrównoważonej odbudowy i
zapobiegania podobnym kryzysom finansowym w przyszłości dzięki mechanizmom
zarządzania i nadzoru.
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Poprzez to głosowanie Parlament Europejski dowodzi, że odpowiedzialność i ambicja
polityczna mogą iść ze sobą w parze. Priorytetowo potraktowano zatrudnienie, ponieważ
istnieje zagrożenie, że odbudowie gospodarczej nie będzie towarzyszyć odbudowa
zatrudnienia. W tekście wezwano do ustanowienia prawdziwej europejskiej wspólnoty
energetycznej. Dużym krokiem naprzód będzie również powołanie stanowiska „pana lub
pani Euro” odpowiedzialnego za gospodarcze i walutowe wybory Unii. Wreszcie w tekście
przypomniano o potrzebie wprowadzenia podatku od transakcji finansowych, tak by
zmuszono wreszcie tych, którzy są odpowiedzialni za recesję, by zapłacili.

Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Jim Higgins and Seán Kelly (PPE),    na piśmie  .
– Posłowie do PE z ramienia Fine Gael nie popierają wniosku dotyczącego dyrektywy w
sprawie wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych, ale nie uznali tego
za wystarczający powód do głosowania za odrzuceniem tego ważnego sprawozdania w
całości.

Anne E. Jensen (ALDE),    na piśmie.  –  (DA) Duńska partia liberalna wstrzymała się od
głosu w końcowym głosowaniu w sprawie sprawozdania pani poseł Berès dotyczącego
kryzysu, ponieważ zalecono w nim wprowadzenie podatku od transakcji finansowych.

Alan Kelly (S&D),    na piśmie  .  – Wspólnie ze swoimi koleżankami i kolegami głosowałem
za przyjęciem sprawozdania pani poseł Berès, ponieważ popieram znakomitą większość
jego treści. Istnieje jednak potrzeba dalszej szczegółowej debaty, zwłaszcza w jednej
sprawie, a mianowicie CCCTB. Zgadzam się, że konieczne jest zapewnienie, by różnice
pomiędzy systemami podatku od osób prawnych nie umożliwiały przedsiębiorcom
unikania ich obowiązków wspierania społeczeństwa poprzez dzielenie się zyskami za
pośrednictwem sprawiedliwego systemu podatku od osób prawnych. Należy jednak
poświęcić szczególną uwagę negatywnemu oddziaływaniu, jakie CCCTB może mieć na
Irlandię, której poziom dobrobytu i zatrudnienia w znacznym stopniu zależy od zdolności
przyciągnięcia inwestycji zagranicznych. Pragnę również odnotować, że Irlandzka Partia
Pracy nie popiera CCCTB.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE),    na piśmie. – (EL) Sprawozdanie pani poseł Berès
dotyczy kwestii, które są ważne dla stabilności strefy euro, dlatego głosowałam za jego
przyjęciem.

Wstrzymałam się jednak od głosu w końcowym głosowaniu, ponieważ, po pierwsze, w
sprawozdaniu przyjęto uogólnione i finansowe podejście do problemów gospodarczych
i finansowych UE oraz do działań, które muszą zostać podjęte, i po drugie, ponieważ
odniesiono się w nim do wniosku Komisji w sprawie kar dla niezdyscyplinowanych państw
członkowskich, takich jak środki fiskalne i finansowe, których Parlament Europejski jeszcze
nie omówił i co do których nie wyciągnął jeszcze żadnych wniosków.

Dlatego zastrzegam sobie prawo do wyrażenia ostatecznej opinii w późniejszym terminie.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie.  –  (IT) Głosowałem za sprawozdaniem pani poseł
Berès, ponieważ wierzę w potrzebę skutecznej współpracy między Parlamentem, Radą i
Komisją na rzecz znalezienia sposoby wyjścia z kryzysu gospodarczego i finansowego.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował niedawno analizę obecnego stanu
światowej gospodarki, z którego wynika, że proces odbudowy jest nadal kruchy i
fragmentaryczny. W związku z tym czekają nas dwa scenariusze: z jednej strony faza
silnego wzrostu krajów o gospodarce wschodzącej, a z drugiej strony, wysoki stopień
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bezrobocia i ogólnie powolne tempo odbudowy w bardziej rozwiniętych gospodarczo
krajach.

Uważam zatem, że korzystne będzie pójście drogą zmierzającą ku zagwarantowaniu
odpowiedniej solidności finansów publicznych w celu utrzymania zaufania wobec rynków
i zapewnienia, by obywatele mogli ponownie uwierzyć w wartość europejskiego projektu.

Thomas Mann (PPE),    na piśmie. – (DE) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania Komisji
Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego, które stanowi
konstruktywny kompromis wszystkich zaangażowanych grup. Nie potrzebujemy mniej
Europy, potrzebujemy jej więcej! Gospodarki naszych państw są ściśle ze sobą powiązane
– narodowy egotyzm tylko zaogni kryzys. W sprawozdaniu wezwano Europę, by była
jednomyślna w zakresie kwestii zasadniczych. Kamieniem milowym naszych działań musi
być zrównoważona unijna polityka finansowa, gospodarcza i zatrudnienia. Zawarte w
sprawozdaniu zalecenia dotyczące działań pokazują wyraźną drogę naprzód: w przyszłości
ratingiem kredytowym przedsiębiorstw powinna zajmować się niezależna unijna agencja
ratingowa. Należy skończyć ze spekulacjami wysokiego ryzyka poprzez wprowadzenie
podatku od transakcji finansowych. Trzeba lepiej powiązać akt stabilności i wzrostu ze
strategią „Europa 2020”. Jednoznacznie wzywamy Komisję do zapewnienia równowagi
między wzrostem, równością szans i stabilnością rynku finansowego. Istnieje potrzeba
zmniejszenia podatków od pracy, by wzmocnić inwestycje, a tym samym konkurencyjność
Europy. W szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują łatwiejszego dostępu
do kredytów.

W sferze socjalnej priorytetowe znaczenie ma rozwój zasobów ludzkich – poprzez
rzeczywiste, namacalne środki szkolenia ludzi i podnoszenia kwalifikacji. Liczne konsultacje
społeczne, warsztaty oraz analizy umożliwiły nam, jako członkom komisji, wniesienie
opartego na solidnej podstawie i faktach wkładu w debatę publiczną. Ważne jest, aby
Parlament oferował jasne odpowiedzi na kryzys. Tylko w ten sposób będziemy mogli
wzmocnić swoją wiarygodność i solidność w oczach obywateli.

Mario Mauro (PPE),    na piśmie. – (IT) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania tylko i
wyłącznie ze względu na nowe porozumienie uzyskanie przede wszystkim dzięki Grupie
Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów). Projekt przedstawiony
pierwotnie przez sprawozdawcę był wyraźną prowokacją ideologiczną i dlatego trzeba
było go w całości zmienić. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego priorytetem
jest zlikwidowanie nadal istniejących słabości sektora finansowego, zapewnienie silnego
wzrostu popytu i zatrudnienia, utrzymanie zdolności obsługi zadłużenia, praca na rzecz
zwiększenia równowagi światowego wzrostu, a także rozwiązanie problemów związanych
z szerokim i nieprzewidywalnym przepływem kapitału. Sprawozdanie, w którym uznano
pilną potrzebę zapewnienia wystarczającej solidności finansów publicznych, by utrzymać
zaufanie do rynków finansowych i rynków gospodarki realnej, jest w stu procentach
zbieżne z ostatnim budżetem przyjętym przez włoski rząd, który zmierza do zmniejszenia
deficytu poniżej progu 3 %.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie. – (PT) Ustanowienie Komisji Specjalnej ds. Kryzysu
Finansowego, Gospodarczego i Społecznego (CRIS) miało na celu zdiagnozowanie
czynników, które doprowadziły do kryzysu, a także stwierdzenie, czego UE nie dostrzegła
i co sprawiło, że kryzys nadszedł tak nieoczekiwanie. Miało ono również na celu
opracowanie przyszłych środków i inicjatyw na rzecz unikania podobnych sytuacji i
uzyskania możliwości ożywienia gospodarek oraz definitywnego powstrzymania rozwoju
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nadal realnych scenariuszy kryzysowych w państwach członkowskich. Uważam, że Komisja
Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego dobrze wywiązała się
ze swojego zadania i że w omawianym tu dokumencie wyznaczyła nowe ścieżki, działania
i inicjatywy, które pozwolą UE być o wiele lepiej przygotowaną na kryzysy, które mogą
jej zagrażać w przyszłości.

Louis Michel (ALDE),    na piśmie. – (FR) Popieram sprawozdanie pani poseł Berès, w
którym zaapelowano o „więcej Europy”, o zwiększenie skuteczności i ograniczenie
biurokracji i o jeden unijny głos na arenie międzynarodowej.

Mimo powrotu na ścieżkę wzrostu nie powinniśmy błędnie uwierzyć, że recesja jest już
całkowicie za nami, a przede wszystkim, że zażegnaliśmy jej przyczyny. Jeśli mamy
wyciągnąć jakąś naukę z kryzysu, to niech będzie nią zgubny wpływ światowego
zarządzania (brak struktur państwowych na skalę ogólnoświatową). Potrzebujemy bardziej
sprawiedliwego rozkładu bogactwa między krajami oraz w obrębie każdego państwa. W
tym tkwi realny kryzys. Dlatego popieram zwołanie przez Radę Europejską szczytu G-20
poświęconego wyłącznie temu zagadnieniu.

Co się tyczy rozwoju, pragnę podkreślić – tak jak pani poseł Berès czyni w swoim
sprawozdaniu – że ważne jest, by państwa członkowskie wypełniały swoje zobowiązania
z 2005 roku w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA). Nic nie usprawiedliwia
zmniejszenia oficjalnej pomocy rozwojowej. Wielkość oficjalnej pomocy rozwojowej
powinna nadal wzrastać i nie powinna ucierpieć w wyniku kryzysu finansowego.

Andreas Mölzer (NI),    na piśmie. – (DE) Kryzys finansowy zakończył bajkę o samoregulacji
rynków finansowych. Do światowego kryzysu finansowego doprowadziły w szczególności
brak przejrzystości produktów finansowych oraz pakiety produktów finansowych
wysokiego ryzyka, wspólnie z miękką polityką walutową Stanów Zjednoczonych oraz
konfliktami interesów związanymi z ratingami. Państwa członkowskie UE oraz ich
mieszkańcy mają na głowie nie lada zmartwienia w związku z wynikającym z tego kryzysem
gospodarczym, a także towarzyszącą mu wysoką stopą bezrobocia oraz cięciami w sektorze
usług społecznych. Pakiety ratunkowe pozwoliły jedynie na spowolnienie spirali spadków
w krótkiej perspektywie krótkoterminowej. Na dłuższą metą doprowadzą one jedynie do
przerzucenia problemów do innych obszarów. Kryzys nie może w żadnym razie stać się
pretekstem do rozszerzania unijnych kompetencji.

Eurokracja i biurokracja nie są odpowiedzią na kryzys. W związku z charakteryzującymi
je wymuszonym konformizmem i ignorowaniem różnic kulturowych, przyczyniły się
one wręcz do powstania kryzysu. Całym sercem i duszom jestem za lepszą koordynacją i
konsultacjami na szczeblu UE. Należy zdecydowanie odrzucić zarządzanie gospodarcze
na szczeblu UE, dlatego też z całym przekonaniem odrzucam to sprawozdanie.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie. – (IT) Głosowałem za przyjęciem śródokresowego
sprawozdania Komisji Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego.
Jako członek Komisji Specjalnej czynnie uczestniczyłem w jej pracach i przyczyniłem się
do powstania tego sprawozdania. Przede wszystkim uważam, że – co się tyczy społecznej
gospodarki rynkowej, uznanej i określonej jako cel w traktacie – system publiczny wymaga
pewnych korekt mających na celu przyspieszenie i ułatwienie zapewnienia równowagi,
co pozwoli uniknąć strat i trudności, lub też ograniczyć je do minimum. Zamiast
pozostawiać poszukiwanie nowych ścieżek, jakimi należy pójść, sektorowi produkcji,
musimy przeprowadzić radykalną zmianę, musimy zająć się planowaniem transformacji,
kredytami, zmianami kierunku i innymi stosownymi działaniami. Europa musi ponownie
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przyciągać inwestycje i produkcję, stając się ogólnoświatowym modelem innowacji i
wzrostu. Publiczne i prywatne instytucje finansowe muszą uczynić wszystko, co w ich
mocy na rzecz zapewnienia, by rynki funkcjonowały z korzyścią dla gospodarki realnej
oraz małych i średnich przedsiębiorstw, tak by mogły one przyczynić się do odbudowy
gospodarczej i rozwoju w Europie.

Georgios Papastamkos (PPE),    na piśmie. – (EL) Wstrzymałem się od głosu w głosowaniu
nad sprawozdaniem pani poseł Berès, ponieważ propozycje w sprawie europejskiego
zarządzania gospodarczego nie rozwiązują problemów strukturalnych niekompletnej unii
gospodarczej i nie zaradzają asymetrii między „rozczłonkowaną” unią gospodarczą a pełną
unią walutową. Ponadto wstrzymałem się od głosu, ponieważ przedstawione propozycje
nie europeizują polityki gospodarczej i ryzyka gospodarczego. Europeizują one wyłącznie
kary, które są teraz jeszcze dotkliwsze. W ogóle nie ma strategicznych wytycznych, które
zapewniłyby zrównoważony wzrost i stymulowałyby konkurencyjność wszystkich państw
członkowskich.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie. – (PT) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania, ponieważ uważam, że Komisja powinna zapewnić kierownictwo oraz
finansowanie projektów w następujących dziedzinach: (1) badania, rozwój i
popularyzowanie energii odnawialnej; (2) wzmocnienie europejskiej sieci energetycznej,
między innymi poprzez wykorzystanie nowych form magazynowania energii oraz
europejską „supersieć” wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC); (3) promowanie unijnej
infrastruktury w dziedzinie satelitarnej nawigacji radiowej i obserwacji ziemi;
(4) zapewnienie szybkiego dostępu do internetu; (5) przyjęcie przez UE roli lidera w
dziedzinie e-zdrowia; (6) zakończenie opracowywania i tworzenia wspólnych norm w
odniesieniu do transportu wykorzystującego energię elektryczną. Jeżeli chodzi o
uregulowanie sektora finansów, Parlament powinien zabiegać o stworzenie systemu
regulacji i nadzoru obejmującego wszystkie rynki, instrumenty i instytucje finansowe.
Dlatego ważne powinny stać się następujące kwestie: 1) wprowadzenie regulacji
przeciwdziałającej cykliczności w większym stopniu; (2) zmniejszenie ryzyka systemowego,
jakie stwarzają duże instytucje i rynki instrumentów pochodnych; (3) wzmocnienie
paneuropejskich i ogólnoświatowych struktur regulacji i nadzoru; (4) zbadanie używania
transakcji pozabilansowych; (5) wprowadzenie podatku od transakcji finansowych;
(6) ustanowienie nowych norm w zakresie danych statystycznych dotyczących sektora
finansowego.

Mario Pirillo (S&D),    na piśmie.  –  (IT) Śródokresowe sprawozdanie w sprawie kryzysu
finansowego, gospodarczego i społecznego jest użytecznym narzędziem analizowania
obecnej sytuacji finansowej w Europie, ale przede wszystkim pokazuje drogę, na którą
Europa musi śmiało wkroczyć, by zapobiegać takim sytuacjom jak obecna.

Uważam, że aby jej się to udało, Europa musi, jak słusznie postuluje się w sprawozdaniu,
niezwłocznie powołać silne i autorytatywne organy, które będą w stanie zapewnić
standardowe zarządzanie polityką gospodarczą we wszystkich państwach członkowskich.
Jestem przekonany, że Europa nie może już więcej bezczynnie stać i przyglądać się, podczas
gdy państwa członkowskie proponują fragmentaryczne i niekonsekwentne działania w
odpowiedzi na kryzysy gospodarcze, których następstwa stanowią realne zagrożenie dla
potencjału wzrostu naszych gospodarek.

Rovana Plumb (S&D),    na piśmie. – (RO) Proces przekładania strategii UE 2020 na
programy krajowe musi przyczynić się do ustanowienia bardziej konkurencyjnej, społecznej
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i zrównoważonej Unii Europejskiej, która stawia obywateli i ochronę środowiska w centrum
polityki.

Priorytety państw członkowskich muszą skupić się na wysokiej jakości miejscach pracy i
zapewnieniu, by rynki pracy funkcjonowały prawidłowo, a także zagwarantowaniu
odpowiednich warunków społecznych, które pozwolą na poprawę sytuacji pod względem
zatrudnienia. Stopa bezrobocia wśród ludności UE wynosi średnio 10 %, sięgając w
niektórych państwach 20 %, i ponad 40 % wśród ludzi młodych. Podkreśla to znaczenie
wysokiej jakości, odpowiedzialnych wydatków publicznych w połączeniu z pobudzaniem
potencjału przedsiębiorczości i innowacyjności sektora prywatnego w celu stymulowania
postępu gospodarczego i społecznego.

Głosowałem, by wyrazić swoje poparcie dla potrzeby przygotowania przez państwa
członkowskie sensownych programów, które pobudzą rynek pracy poprzez poprawę
zachęt i warunków dla pracowników, a jednocześnie poprzez wprowadzenie bardziej
atrakcyjnych zachęt dla rekrutowania nowych pracowników i utrzymywania pracowników
już zatrudnionych. Jednocześnie należy wspierać pracę na przyzwoitych warunkach,
między innymi poprzez walkę z nielegalnym zatrudnieniem, a także zapewnić dostęp do
rynku pracy ludziom, którzy są obecnie z niego wykluczeni.

Miguel Portas (GUE/NGL),    na piśmie. – (PT) Ze smutkiem zagłosowałem za odrzuceniem
sprawozdania pani poseł Berès. Szczerze mówiąc, pierwsza wersja była obiecująca zarówno
pod względem zawartej w niej analizy przyczyn kryzysu, jak i wielu propozycji jego
zażegnania. Jednak żądania grup z prawej strony sali zniekształciły pierwotną wersję
sprawozdania pod względem jego zasadniczych aspektów. Chociaż prawdą jest, że
zachowano kilka dobrych propozycji – jak powołanie Europejskiej Agencji Ratingowej –
prawdą jest również to, że pod względem zarządzania gospodarczego w sprawozdaniu
powrócono do „konsensusu brukselskiego”. Ponieważ wybór, przed którym stoimy, to
wybór między deficytem i długiem publicznym a wzrostem i zatrudnieniem, i ponieważ
w sprawozdaniu widoczne jest niezdecydowanie w zakresie tej kluczowej kwestii, nie
mogę go poprzeć.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie. – (PT) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania, ponieważ
zgadzam się, że Komisja powinna przyjąć na siebie odpowiedzialność za zapewnienie
monitorowania i finansowania projektów, szczególnie w dziedzinach nowych inwestycji
w badania i rozwój oraz upowszechniania energii odnawialnej, a także zapewnienia dostępu
do szybkiego internetu w całej Unii poprzez szybkie wdrożenie unijnej agendy cyfrowej.
Jeżeli chodzi o regulację finansową, Parlament powinien zabiegać o stworzenie systemu
regulacji i nadzoru obejmującego wszystkie rynki, instrumenty i instytucje finansowe. Aby
zapewnić porozumienie w tym zakresie, konieczne będzie wzmocnienie paneuropejskich
i światowych struktur regulacji i nadzoru.

Carmen Romero López and Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  .  – Cieszy
mnie, że sprawozdanie zostało przyjęte przytłaczającą większością głosów, głównie dlatego,
że nie powiodła się próba podjęta przez grupę ALDE osłabienia zapisów dotyczących
podatku od transakcji finansowych i że przeszedł przygotowany w oparciu o naszą
poprawkę tekst wzywający do wprowadzenia podatku od transakcji finansowych na
szczeblu UE jako pierwszego kroku.

Oreste Rossi (EFD),    na piśmie.  –  (IT) Przedmiotowe sprawozdanie jest wynikiem
kompromisu, ponieważ zgłoszono do niego przynajmniej 1625 poprawek i
uporządkowano je według szeregu kluczowych punktów dotyczących przyczyn kryzysu,
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począwszy od bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości, poprzez niezabezpieczone
produkty bankowe i brak europejskiej harmonizacji podatków, a skończywszy na
nieprzestrzeganiu paktu stabilności i wzrostu. Wszyscy na własne oczy przekonaliśmy
się, jakie są tego skutki: spadek zamożności i bezrobocie.

Odpowiedzią może być tylko tworzenie nowych miejsc pracy poprzez propagowanie
przedsiębiorczości oraz badań i rozwoju, przyjmowanie środków wynagradzających
przejrzystość i wzmacniających wspólne europejskie przepisy, np. w sprawie podatku
dochodowego, VAT i podatków pośrednich.

Jedyną wątpliwą rzeczą jest wprowadzenie nowego podatku od transakcji finansowych,
który stanie się de facto pierwszym europejskim podatkiem bezpośrednio finansującym
unijny budżet. Nie możemy zgodzić się, by Europa sięgała do i tak pustych już kieszeni
swoich obywateli w czasie tak poważnego kryzysu jak obecny.

Nuno Teixeira (PPE),    na piśmie. – (PT) Obecnie Unia Europejska przechodzi
najpoważniejszy kryzys społeczno-gospodarczy od jej powstania. Oznacza to ogromne
wyzwanie, jakim jest znalezienie odpowiedzi na obecną sytuację z myślą o perspektywach
długofalowych.

Popieram powołanie Komisji Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i
Społecznego, a także to sprawozdanie. Zgadzam się, że potrzeba nam mechanizmów
zarządzania gospodarczego, i to nie tylko w postaci koordynowania i nadzorowania
polityki państw członkowskich pod względem równowagi finansów publicznych.

Żałuję jednak, że Parlament Europejski nie angażuje się bardziej w strategiczne
poszukiwanie rozwiązań kryzysu: dobrze byłoby, gdyby Parlament Europejski i parlamenty
narodowe okazywały większą troskę o przyszłość. Pragnę podkreślić znaczenie
instrumentów spójności w tym procesie.

Po pierwsze, UE musi wzmocnić koordynację i lepiej wykorzystywać współpracę między
poszczególnymi szczeblami władz i interakcje między poszczególnymi dziedzinami
polityki. Po drugie, należy uwzględnić specyfikę terytorialną oraz asymetryczność skutków
kryzysu. Jak podkreślono w sprawozdaniu, siła polityki spójności, w której odbudowę
powiązano z długoterminowym wzrostem, polega na następujących działaniach:
stworzeniu wytycznych strategicznych i dostarczeniu państwom członkowskim i regionom
powodów, by je wdrożyły, a także zapewnieniu instrumentów realizacji tych celów.

Viktor Uspaskich (ALDE),    na piśmie  .  – (LT) Panie i panowie! Europa padła ofiarą nie
tylko kryzysu finansowego i społecznego. Odczuwalny jest również ogromny kryzys
zaufania społecznego. Zarówno na Litwie, jak i w całej Europie musimy przywrócić zaufanie
obywateli do naszych instytucji finansowych i politycznych oraz stworzyć dobrze
funkcjonujący i wyważony system finansowy, który zapewni ochronę przed kryzysami
w przyszłości. Potrzebujemy przejrzystego, wieloszczeblowego mechanizmu regulacji,
opartego na zdrowych zasadach etycznych, który będzie służył ogółowi społeczeństwa.

Kryzys finansowy była dla Litwy szczególnie dotkliwym ciosem – w 2009 roku nasza
gospodarka skurczyła się o 15 %. Opracowując strategię wyjścia z kryzysu, powinniśmy
uwzględnić cechy regionalne oraz wielorakość skutków kryzysu. Z zadowoleniem
przyjmuję to, że Komisja Specjalna podkreśla znaczenie instrumentów spójności, mających
kluczowe znaczenie dla wspierania tych regionów UE, które tego potrzebują. Mogą one
pomóc nam poradzić sobie z konsekwencjami kryzysu poprzez wspieranie koniecznych
inwestycji w infrastrukturę, przedsiębiorczość i zatrudnienie.
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Sukces odbudowy zależy również w znacznej mierze od powodzenia strategii UE 2020.
Ważne jest, by każda długofalowa strategia inwestycyjna UE obejmowała utrzymanie
konkurencyjności i wzmocnienie rynku wewnętrznego (który jest jedną z głównych sił
napędowych europejskiego wzrostu.

Derek Vaughan (S&D),    na piśmie  .  – Ostatnie lata pokazały, jak powiązane są między
sobą nasze gospodarki, a także ujawniły problemy, jakie może stworzyć brak regulacji
ustawodawstwa lub spójności gospodarek w Europie. Kiedy podejmujemy wysiłki, aby
wyjść z kryzysu, musimy skłaniać się ku rozwiązaniom europejskim, które stanowią
obietnicę zbudowania silniejszej europejskiej gospodarki i lepiej zintegrowanych systemów
finansowych korzystnych dla mieszkańców Walii i całej Unii Europejskiej.

Dlatego głosowałem za przyjęciem zawartych w sprawozdaniu pani poseł Berès
rekomendacji dotyczących środków i inicjatyw, które należy podjąć w następstwie kryzysu
finansowego, gospodarczego i społecznego. Musimy poszukiwać wspólnych rozwiązań
europejskich problemów, przy jednoczesnym poszanowaniu wyboru każdego państwa
członkowskiego poprzez umożliwienie mu decydowania o kierunku, w jakim będziemy
się rozwijać. Rada, Komisja i Parlament muszą współdziałać na rzecz zapewnienia, byśmy
zbudowali silniejszą, solidniejszą światową gospodarkę, która będzie funkcjonowała z
korzyścią dla całej Unii Europejskiej.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    na piśmie. – (FR) Parlament Europejski przyjął
dziś, w środę 20 października, sprawozdanie Komisji Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego,
Gospodarczego i Społecznego.

My, posłowie Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej
Zielonej Lewicy, głosowaliśmy za odrzuceniem tego sprawozdania, ponieważ propozycje
w nim zawarte są nieco surrealistyczne i całkowicie pominięto w nich trwające od kilku
miesięcy w państwach członkowskich protesty społeczne przeciwko planom
oszczędnościowym, środkom antyspołecznym i likwidowaniu systemów zabezpieczenia
społecznego i usług publicznych: są to jedyne środki, jakie przewidziano na rzecz
zmniejszenia deficytów budżetowych państw członkowskich.

Sprawozdanie to jest rozwinięciem antyreformy emerytur zaproponowanej przez
prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego i jego rząd, z którą od kilku tygodni walczą i którą
potępiają francuscy protestujący.

Tak więc sprawozdanie nadal wychwala pakt stabilności i środki oraz politykę, którą
potępiamy od lat i którą nasi współobywatele w coraz większym stopniu uznają za
nieudaną.

Przytłaczająca większość (501 głosów „za”), która zagłosowała za tym sprawozdaniem,
nie rozumie racji tych obywateli, którzy od kilku tygodni protestują w całej Europie
przeciwko planom oszczędnościowym oraz towarzyszącym im antyreformom.

Sprawozdanie: Diego Feio (A7-0282/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    na piśmie. – (PT) Głosowałem za przyjęciem przedstawionego
i omówionego dziś sprawozdania, ponieważ stanowi ono krok naprzód dla UE, jako że
postuluje się w nim powołanie instytucji typu Europejskiego Funduszu Walutowego –
czyli organu odpowiedzialnego za nadzór stanu długu publicznego – który byłby
uzupełnieniem paktu stabilności i wzrostu jako mechanizm ostatniej szansy dla państw
członkowskich. Warto również podkreślić propozycję powołania grupy politycznej
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wysokiego szczebla pod przewodnictwem Komisji, której powierzony zostanie mandat
do zbadania potencjalnych zmian instytucjonalnych w ramach trwających obecnie reform
zarządzania gospodarczego, w tym potrzeby ustanowienia europejskiego urzędu
skarbowego (ECT), którego celem będzie zapewnienie UE wsparcia w postaci środków
własnych i zmniejszenie uzależnienia finansowego UE od środków krajowych, a także
sporządzanie ocen wykonalności w celu określenia, w długiej perspektywie czasowej,
systemu, w ramach którego państwa członkowskie będą mogły uczestniczyć w emitowaniu
wspólnych europejskich obligacji. Tak więc dzięki właściwej ocenie skutków oraz określeniu
różnych wariantów prawnych, a także dzięki posiadaniu jasno wyznaczonych celów oraz
środków na finansowanie europejskiej infrastruktury, łatwiejsze będzie zrealizowanie
długoterminowych projektów strategicznych na rzecz zbudowania silniejszej UE.

Zigmantas Balčytis (S&D),    na piśmie. –  (LT) Głosowałem za sprawozdaniem. Obecny
kryzys gospodarczy, finansowy i społeczny pokazał, że dotychczasowy model zarządzania
gospodarczego w Unii nie funkcjonował tak skutecznie, jak przewidywano. W ostatnich
latach występowała niewystarczająca konwergencja między państwami członkowskimi,
a w ostatnim dziesięcioleciu utrzymały się, a nawet pogłębiły zaburzenia nierównowagi
makroekonomicznej i fiskalnej. Ramy nadzoru były zbyt słabe, a zasady paktu stabilności
i wzrostu nie były wystarczająco respektowane, w szczególności w zakresie jego zapisów
zapobiegawczych. Popieram przedstawione w dokumencie propozycje, że musimy zabiegać
o lepsze skoordynowanie działań z państwami członkowskimi oraz między nimi,
szczególnie by zapobiegać powtórzeniu się niedawnych sytuacji. Państwa członkowskie
muszą koniecznie w pełni realizować zasady oraz decyzje uzgodnione na szczeblu UE,
takie jak założenia i instrumenty paktu stabilności i wzrostu. Największą uwagę należy
poświęcić długofalowemu zrównoważonemu wzrostowi, zapewnieniu warunków
tworzenia dobrej jakości miejsc pracy, a nie krótkofalowemu wzrostowi, który wyrządził
ogromne szkody stabilności finansowej europejskich rynków.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    na piśmie. – (ES) Obecny kryzys gospodarczy pokazał,
że koordynacja polityki gospodarczej w Unii Europejskiej zawiodła, podobnie jak ramy
zarządzania, ramy nadzoru gospodarczego i regulowania usług finansowych. Wszystko
to zasiało ziarno niestabilności i dekoniunktury w Europie. W tym zakresie pragnę
podkreślić i wyrazić podziękowania za towarzyszące wnioskowi zalecenia dotyczące:
ustanowienia spójnych i przejrzystych ram nadzoru procesów makroekonomicznych w
Unii i państwach członkowskich oraz poprawy zarządzania; udoskonalenia zasad paktu
stabilności i wzrostu; poprawy nadzoru gospodarczego; ustanowienia solidnego
mechanizmu zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu w strefie euro oraz zaradzania mu;
a także przeglądu narzędzi budżetowych, finansowych i fiskalnych. Chciałbym zauważyć,
że całkowicie popieram poprawę w zakresie reprezentowania Unii na zewnątrz w obszarze
spraw gospodarczych i walutowych.

Vito Bonsignore (PPE),    na piśmie.  –  (IT) Chciałbym podziękować panu Feio za jego
doskonałą pracę, która zaowocowała sporządzeniem tego kompleksowego sprawozdania.
Głosowałem za jego przyjęciem, ponieważ uważam, że ma ono podstawowe znaczenie
dla poprawy ładu gospodarczego Unii Europejskiej. Rzeczywiście kryzys finansowy
uwypuklił brak rzeczywistej koordynacji politycznej i gospodarczej między państwami
członkowskimi oraz nieskuteczność różnych instrumentów kontroli. Dlatego teraz nadszedł
czas, by Europa ustanowiła bardziej rzetelne ramy prawne, które przełożą się na wcielenie
w życie założeń strategii UE 2020 i które zapewnią jednocześnie większą kontrolę długu
publicznego oraz dochodów, zachęty podatkowe dla MŚP, rozwój rynku zewnętrznego
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oraz integrację rynków pracy. W świetle niedawnych porozumień nie popieram jednak
przyjęcia zasad wyrażonych w postaci liczb, które mogłyby się okazać zbyt mechanistyczne
dla niektórych państw członkowskich oraz zbyt trudne do realizacji. Nie powinniśmy
zapominać, że u źródeł kryzysu finansowego leżą toksyczne aktywa, a w jeszcze większym
stopniu, nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych (pożyczki hipoteczne typu
sub-prime). Innymi słowy, przyczyną tego kryzysu było zakłócenie równowagi w sektorze
prywatnym i bankowym, a nie dług publiczny. Wreszcie, popieram zalecenie 3 w sprawie
wzmocnienia koordynacji państwowej poprzez wprowadzenie rocznych sprawozdań z
nadzoru strefy euro.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    na piśmie. – (PT) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania, ponieważ zgadzam się, że należy ustanowić spójne i transparentne ramy
prawne wielostronnego nadzoru rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Unii i w
państwach członkowskich. Chciałbym zaapelować o roczną debatę między Parlamentem,
Komisją, Radą i przedstawicielami parlamentów krajowych na temat programów stabilności
i konwergencji (SCP) oraz krajowych programów reform (NRP), a także na temat oceny
rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju w ramach europejskiego okresu oceny. Chciałbym
również zaapelować o ustanowienie na szczeblu krajowym mechanizmu oceny realizacji
priorytetów strategii Europa 2020 oraz stopnia realizacji odnośnych celów krajowych
określonych w krajowym programie reform, by ułatwić roczną ocenę prowadzoną przez
unijne instytucje.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    na piśmie. – (EL) Głosowałem za odrzuceniem
sprawozdania, w którym dla dobra zarządzania gospodarczego Unii Europejskiej przyjmuje
się perspektywę suwerenności i politykę surowej dyscypliny paktu stabilności i popiera
się prewencyjne kary wobec państw członkowskich „naruszających” kryteria z Maastricht.
Zaproponowano w nim cel stabilności budżetowej oraz ścisłe nadzorowanie budżetów
krajowych, przyjmując ostatecznie rygorystyczne środki uderzające w dochody
pracowników, emerytury oraz pracę i prawa ubezpieczeniowe. A to wszystko pomimo
tego, że widzimy skutki takiej polityki w Grecji, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i w innych
krajach. Wszystko to w czasie, gdy pracownicy wielu krajów Europy wychodzą na ulice
w proteście przeciwko byciu ofiarami kryzysu i przeciwko neoliberalnym atakom
przypuszczanym przez UE, EBC oraz MFW.

Lara Comi (PPE),    na piśmie.  –  (IT) Wprowadzenie euro było ryzykowną grą o
fundamentalnym znaczeniu dla UE. Główny czynnik ryzyka nie jest zasadniczo związany
z kwestią techniki walutowej, w zakresie której Europejski Bank Centralny doskonale się
sprawdza, ale ze spójnością gospodarczą oraz powiązaniami z gospodarką realną. Ten
problem faktycznie był odczuwalny w czasie kryzysu: wspólna waluta ma coraz mniej
sensu w kontekście rynku, który jest nadal fragmentaryczny i w kontekście polityki fiskalnej,
która nie zawsze jest wystarczająco spójna. Rozważanie tych kwestii nie powinno być – i
nie może być – tylko ćwiczeniem lub wymówką dla zadania władzy nad kwestiami
należącymi obecnie do kompetencji poszczególnych krajów. Zamiast tego korzystne
będzie stosowanie konsekwentnego i systematycznego podejścia do funkcjonowania
gospodarki w obliczu coraz bardziej skomplikowanych sytuacji, w których problemy
walutowe nie są już takie same jak w przeszłości i wymagają różnych instrumentów oraz
celów, i w których obowiązki przyjęte na siebie przez techników muszą być uzupełnione
o bieżące oraz konsekwentne monitorowanie, a także kierownictwo polityczne, w oparciu
o przemyślaną wizję przyszłości oraz dbanie o rozwiązywanie doraźnych problemów.
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Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic i
Alf Svensson (PPE),    na piśmie. – (SV) Głosowaliśmy za przyjęciem tego sprawozdania,
nie rezygnując w żadnym razie z naszego sprzeciwu wobec europejskiego podatku. Nadal
będziemy również mówili „nie” powołaniu grupy wysokiego szczebla, która miałaby
omówić możliwość stworzenia europejskiego urzędu skarbowego (ECT) z myślą o
zapewnieniu Unii Europejskiej własnych środków finansowych. Również w odniesieniu
do innych punktów wykorzystaliśmy swój głos, by wyrazić odmienne zdanie.

Corina Creţu (S&D),    na piśmie. – (RO) Zarządzanie gospodarcze na szczeblu Unii
Europejskiej jest sprawą delikatną i zrozumiała jest niechęć niektórych państw
członkowskich UE wobec przekazywania suwerennej władzy. Kryzys w Grecji uwypuklił
ograniczenia obecnych mechanizmów interweniowania, nie wspominając już o
niedoskonałości instrumentów egzekwowania zgodności z kryteriami konwergencji,
szczególnie w krajach należących do strefy euro. Ustanowienie spójnych, przejrzystych
ram wspierania wielostronnego monitorowania tendencji makroekonomicznych w Unii
Europejskiej i państwach członkowskich, a także wzmocnienie nadzoru fiskalnego, które
zaproponowano w dokumencie, stanowią krok naprzód we właściwym kierunku, nawet
jeśli może to wymagać częściowej zmiany traktatu konstytucyjnego. Generalnie rzecz
biorąc, zalecenia zawarte w tym dokumencie są ważne i dotyczą realnych problemów, a
także zapewniają przydatne rozwiązania. Dlatego głosowałam za przyjęciem tego
dokumentu.

Mário David (PPE),    na piśmie. – (PT) Z satysfakcją oraz poczuciem odpowiedzialności
głosuję za przyjęciem zaleceń dotyczących poprawy unijnego zarządzania gospodarczego
zaproponowanego w tym sprawozdaniu. Zważywszy że UE stoi w obliczu ostrej
konkurencji ze strony krajów o gospodarkach wschodzących i że stabilność finansów
publicznych ma kluczowe znaczenie z perspektywy możliwości konsolidacji, wspierania
innowacji i stymulowania wzrostu gospodarczego, które stanowią zasadnicze elementy
europejskiego społeczeństwa opartego na wiedzy, i zważywszy że wzrost gospodarczy
oraz zrównoważone finanse publiczne stanowią warunek konieczny stabilności
gospodarczej i społecznej w UE oraz długotrwałej konsolidacji fiskalnej, obecne zapisy
paktu na rzecz stabilności i wzrostu okazały się niewystarczające, by zapewnić zdrową
politykę makroekonomiczną i budżetową. Ważne jest zatem wspieranie bardziej
rygorystycznego stosowania działań zapobiegawczych i kar, a także zachęcanie do poprawy
monitorowania i zarządzania gospodarczego poprzez wprowadzenie dokładniejszych i
bardziej porównywalnych danych statystycznych na temat polityki i sytuacji gospodarczej
państw członkowskich, szczególnie w strefie euro.

Marielle De Sarnez (ALDE),    na piśmie. – (FR) Przyjmując rezolucję w sprawie zarządzania
gospodarczego, Parlament Europejski potwierdza swoje główne cele, które wyznaczył na
potrzeby negocjowania sześciu wniosków legislacyjnych Komisji.

Posłowie do PE potępiają niedostateczny stopień realizacji założeń paktu stabilności i
wzrostu i proponują stworzenie skutecznych mechanizmów zachęt oraz kar, podkreślając
jednocześnie znaczenie inwestowania w energię, badania, innowacje, ochronę zdrowia i
edukację.

Aby skończyć z recesją, musimy zaplanować konieczne fundusze na szczeblu europejskim,
w związku z czym należy zrealizować pomysł zapewnienia UE funduszy własnych. Naszym
zdaniem wprowadzenie podatku od transakcji finansowych ograniczyłoby spekulacje i
poprawiło funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Ponadto dochody uzyskane dzięki temu
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podatkowi mogłyby pomóc w finansowaniu powszechnych dóbr publicznych i w
zmniejszeniu deficytów budżetowych. Podatek ten powinien być jak najbardziej
powszechny, i na dobry początek powinien objąć całą Unię Europejską.

Diane Dodds (NI),    na piśmie . – Faktycznie w samą porę Parlament zajął się tym
problemem – zaledwie kilka dni po uzgodnieniu przez prezydenta Sarkozy'ego oraz
kanclerz Merkel porozumienia w sprawie poszukiwania możliwości zmian traktatu
lizbońskiego, tak by zapewnić uporządkowane przeciwdziałanie przyszłym kryzysom
związanym z długiem publicznym w strefie euro. Oczywiście tłem dla tych działań jest
trwający obecnie kryzys w strefie euro, ponieważ każdy kolejny dzień jest potwierdzeniem
głupoty modelu wspólnej waluty. Ale oznacza to jeszcze coś. Co jasne, jeśli plany te będą
miały swój dalszy ciąg, na koalicji rządowej w Wielkiej Brytanii spocznie ciężar ogłoszenia
referendum.

Takich zapewnień udzielił premier David Cameron, i w odróżnieniu od jego wcześniejszych
żelaznych gwarancji, tym razem musi dotrzymać obietnicy. Skoro Francja i Niemcy mogą
zabiegać o zmiany w traktacie lizbońskim, niezmiernie ważne jest, by również brytyjski
rząd sięgnął po narzędzie renegocjacji, by przywrócić uprawnienia naszego suwerennego
parlamentu.

Edite Estrela (S&D),    na piśmie. – (PT) Głosowałam za sprawozdaniem pana posła Feio,
które jest wynikiem skutecznych negocjacji między grupami politycznymi Parlamentu
Europejskiego i opiera się na szerokim porozumieniu co do potrzeby wzmocnienia polityki
na rzecz wzrostu i zatrudnienia, z myślą o poprawie zarządzania gospodarczego, która
pozwoli nam przezwyciężyć kryzys i zapewnić odbudowę europejskiej gospodarki.

José Manuel Fernandes (PPE),    na piśmie. – (PT) W następstwie obecnego kryzysu
gospodarczego, finansowego i społecznego Parlament przyjął przywódczą rolę w procesie
zagwarantowania Unii Europejskiej mechanizmów zapewnienia możliwości skutecznego
interweniowania, które może nie tylko zapobiec dalszym kryzysom, ale przede wszystkim
zapewnić stabilność konieczną dla zrównoważonego wzrostu i spójności w Europie.
Sprawozdanie pana posła Feio jest wyrazem odpowiedzialnego traktowania przez Parlament
konsolidacji instytucjonalnej UE, zwiększenia spójności w Europie i w światowej
gospodarce, w interesie europejskich obywateli i dla ich dobra. Proponowane zalecenia
wnoszą bardzo znaczący wkład w poprawę jakości zarządzania gospodarczego w obrębie
UE, podkreślając wzmocnienie zasad wspierania stabilności i wzrostu państw UE, a także
mechanizmów zapobiegania i korygowania oraz rozwiązywania problemów i wyzwań
strategii na rzecz rozwoju UE. Rzetelność unijnych statystyk jest również ważnym
elementem zapewnienia strukturom i organom lepszych zdolności oceny i określania
sposobów interwencji. Chciałbym również podkreślić troskę związaną z potrzebą
zapobiegania sytuacjom związanym z długiem publicznym, a nie tylko z deficytem
publicznym.

Bruno Gollnisch (NI),    na piśmie. – (FR) Nie chodzi tu o poprawę zarządzania
gospodarczego na szczeblu UE, ale o uzyskanie władzy nad polityką gospodarczą,
budżetową i podatkową państw członkowskich, która nie służy podstawowemu wymogowi
tworzenia dobrobytu gospodarczego, ale zabezpieczeniu interesów jednolitego rynku i
Brukseli. Chodzi również o reaktywowanie i pogorszenie paktu stabilności, który nadal
wyrządza szkody.

To niedopuszczalne, podobnie jak utworzenie wspólnego europejskiego ministerstwa
finansów odpowiedzialnego za zarządzanie europejskim podatkiem oraz
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zinstytucjonalizowanie europejskiego zarządzania gospodarczego (by co robić?). Faktycznie
poziom deficytu i długu publicznego, którego większość została zaciągnięta za granicą,
jest niebezpieczny zarówno z punktu widzenia finansów, jak i suwerenności. Jednak deficyt
oraz dług byłyby bez wątpienia mniejsze, gdyby nie wasza polityka oraz zobowiązanie
państw do pożyczania pieniędzy na rynkach. Prawie jedna szósta francuskiego budżetu
wydawana jest na spłatę odsetek od zaciągniętego długu. Tak długo jak będziemy je spłacać,
nie będziemy mogli wydawać tych pieniędzy na nic innego.

Peter Jahr (PPE),    na piśmie. – (DE) Kryzys gospodarczy i finansowy wyraźnie pokazał
nam, że istnieje pilna potrzeba poprawy współpracy gospodarczej w Unii Europejskiej.
Aby wyjść jej naprzeciw, należy wzmocnić i rozszerzyć pakt stabilności i wzrostu o
odpowiednie i skuteczne warianty kar. Istnieje również potrzeba ściślejszego kontrolowania
budżetów krajowych i konkurencyjności państw członkowskich.

W przyszłości musimy wcześnie identyfikować przypadki nierównowagi między krajami
strefy euro i wszelkie niedostatki konkurencyjności i potrzebujemy możliwości żądania
skutecznych środków zaradczych. Celem tych działań musi być zapewnienie unii walutowej
trwałej siły i solidności, tak by być w stanie zapobiegać takim kryzysom, jak kryzys grecki.

Anne E. Jensen (ALDE),    na piśmie.  –  (DA) Duńska Partia Liberalna zagłosowała
przeciwko jednej z poprawek do sprawozdania posła Feio, w której zalecono
przeprowadzenie analizy korzyści ustanowienia europejskiego systemu podatkowego.
Duńska Partia Liberalna głosowała za przyjęciem całego sprawozdania, ponieważ, pomijając
wspomnianą poprawkę, jest ono dobrze wyważone.

Alan Kelly (S&D),    na piśmie  .  – Bardzo ważne jest wzmocnienie zasad zarządzania
gospodarczego, szczególnie w świetle kryzysu gospodarczego, z którym zmaga się wiele
krajów UE. Zgadzam się jednak z tymi poprawkami Parlamentu, na podstawie których
usunięto zalecenia w sprawie automatycznych sankcji wobec państw członkowskich, w
których występuje nadmierny deficyt, ponieważ – jak pokazał kryzys – w wyjątkowych
okolicznościach konieczne jest przekraczanie progu deficytu, by oddalić perspektywę
poważniejszych skutków gospodarczych kryzysu.

Giovanni La Via (PPE),    na piśmie.  –  (IT) Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji
dotyczące poprawy ram zarządzania i stabilności gospodarczej Unii Europejskiej, w
szczególności w strefie euro, nad którym właśnie głosowaliśmy, jest częścią toczącej się
od kilku miesięcy szerszej debaty w sprawie inicjatyw na rzecz zwalczania kryzysu
finansowego. Wyraźnie wyłania się potrzeba silnego zarządzania gospodarczego Unii
Europejskiej, szczególnie po tym, co kilka miesięcy temu zdarzyło się w Grecji.

Lada dzień możemy się spodziewać końcowego sprawozdania europejskiej grupy
zadaniowej ds. zarządzania gospodarczego powołanej przez przewodniczącego Rady
Europejskiej, pana Van Rompuya. Już teraz możemy jednak oświadczyć, że istnieje
bezwzględna potrzeba określenia zasad nadzoru polityki gospodarczej, zasad, które nie
byłyby mechanistyczne, ale realistyczne oraz wyważone, zdolne do wzmocnienia polityki
fiskalnej i poprawy ogólnoeuropejskiego ładu gospodarczego.

Petru Constantin Luhan (PPE),    na piśmie. – (RO) Jednym ze spostrzeżeń, które można
było poczynić w trakcie niedawnego kryzysu finansowo-gospodarczego, była potrzeba
znacznego wzmocnienia monitorowania i koordynacji gospodarczej na szczeblu UE.
Odnotowano znaczne zachwiania równowagi makroekonomicznej, a w niektórych krajach
wystąpił znaczny wzrost długu publicznego oraz stopy zadłużenia w relacji do PKB.
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Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania, ponieważ zdecydowanie popieram
wszystkie osiem zaleceń przedstawionych przez sprawozdawcę z myślą o zapewnieniu
dobrego zarządzania i stabilności gospodarczej w Unii Europejskiej.

Myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat możemy się spodziewać poważnych problemów.
Musimy być w stanie określić wyraźne priorytety i dokonać kilku trudnych wyborów, by
wspierać potencjał wzrostu UE i wzmocnić finanse publiczne. Koordynacja na szczeblu
UE będzie mieć w tym zakresie kapitalne znaczenie i może dopomóc w wyeliminowaniu
niekorzystnych skutków.

Astrid Lulling (PPE),    na piśmie. – (FR) Połączona debata na forum Rady Europejskiej,
G-20, sprawozdanie Komisji Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i
Socjalnego, a także sprawozdanie w sprawie ładu europejskiego nie przyniosły jasnych
wytycznych lub trafnych rekomendacji dotyczących kryzysu finansowego. Każdy mógł
powiedzieć swoje i przedstawić własną interpretację tych zagmatwanych i niejasnych
tekstów. Taka jest niestety rzeczywistość tych sprawozdań z inicjatywy własnej, które
zyskują poparcie znacznej większości, ale jednocześnie nie mówią wiele.

Sprawozdanie pana posła Feio pojawiło się zbyt późno, po tym jak Komisja Europejska
przedłożyła już dyrektywy, które zreformują pakt stabilności i zarządzanie strefą euro.
Jaki jest w tych warunkach sens, byśmy głosowali w sprawie zaleceń dla Komisji?

Parlament powinien wyposażyć się w o wiele bardziej rygorystyczny regulamin i powinien
z niego korzystać. Stawką jest jego skuteczność i wiarygodność.

Reforma paktu stabilności i zarządzania strefą euro znajdzie się w decydującym punkcie,
gdy analizie poddane zostaną odnośne teksty legislacyjne. Wspólnie z kolegami zabiorę
się do pracy, z otwartym umysłem i ze starannością. Ważne jest, by Parlament wspierał
realistyczną, acz ambitną reformę, tak by zbudować unię walutową na nowych
fundamentach. Dana instytucja może zasłużyć sobie na legitymizację w obrębie
europejskich struktur skrupulatną pracą, a nie...

(Wyjaśnienie sposobu głosowania zostało skrócone zgodnie z art. 170 Regulaminu)

Mario Mauro (PPE),    na piśmie. – (IT) Postęp jest niemożliwy bez zasad i nadzoru.
Stosowanie zasad, które przyjęliśmy w trakcie kryzysu, by poprawić koordynację oraz
nadzór w kwestiach gospodarczych, to minimum którego powinniśmy oczekiwać od
siebie i od państw członkowskich. W tym zakresie sprawozdanie autorstwa pana posła
Feio pozwala nam skupić się na pewnych poważnych zakłóceniach, unaoczniając nam,
że „niedawne zawirowania sytuacji gospodarczej wyraźnie pokazały, że koordynacja
polityki gospodarczej w Unii, w szczególności w strefie euro, nie funkcjonowała
wystarczająco dobrze i że wbrew swoim obowiązkom wynikającym z Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, państwa członkowskie nie traktowały polityki
gospodarczej jako kwestii stanowiącej przedmiot wspólnej troski”. Dlatego bez wahania
głosuję za przyjęciem sprawozdania.

Nuno Melo (PPE),    na piśmie. – (PT) Obecny kryzys finansowy i gospodarczy pokazał,
że UE potrzebuje coraz silniejszego zarządzania gospodarczego i walutowego, by wzmocnić
stabilność euro oraz samej unii monetarnej. Tak więc strategia Europa 2020 powinna
zmierzać do promowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, ponieważ
znaczny spadek PKB, zmniejszenie się produkcji przemysłowej oraz wysoka liczba
bezrobotnych to główne wyzwania społeczne i gospodarcze, które można pokonać tylko
za pomocą silnego, jednolitego i wspólnego zarządzania. Sprawozdanie pana posła Feio
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wskazuje drogę i określa strategię na rzecz realnego wzmocnienia zarządzania
gospodarczego oraz unijnych mechanizmów stabilności, ze szczególnym uwzględnieniem
strefy euro. Wśród przykładów można wymienić, między innymi, utworzenie spójnych
i przejrzystych ram nadzoru, wzmocnienie zasad określonych w pakcie na rzecz stabilności
i wzrostu oraz poprawę zarządzania gospodarczego w strefie euro.

Louis Michel (ALDE),    na piśmie. – (FR) Kryzys gospodarczy, finansowy i społeczny
ujawnił ograniczenia europejskiego modelu zarządzania gospodarczego. Dlatego musimy
osiągnąć porozumienie na kolejnym posiedzeniu Rady Europejskiej w sprawie zarządzania
gospodarczego i paktu stabilności. Istnieje pilna potrzeba przyjęcia reform, które pozwolą
nam zrobić duży krok naprzód pod względem jakości zarządzania gospodarczego, a także
wprowadzić przejrzyste oraz ukierunkowane na konkretne cele instrumentów nadzoru.

Popieram sprawozdanie pana posła Feio, ponieważ poparto w nim propozycję Komisji,
która jest moim zdaniem wyważoną propozycją kompromisową. Jestem za większym
zaangażowaniem Parlamentu w unijne zarządzanie gospodarcze i za centralizacją na
szczeblu europejskim wyłącznych uprawnień w zakresie nadzoru głównych
transgranicznych instytucji finansowych. Uważam ponadto, że użyteczne byłoby
zapewnienie Unii własnych zasobów finansowych, by pomóc planować jej akcje i działania.

Alexander Mirsky (S&D),    na piśmie. – (LV) Sprawozdanie posła Feio wydaje mi się być
najbardziej profesjonalnym sprawozdaniem, jakie trafiło do naszych rąk w ciągu trzech
ostatnich miesięcy. Wszystkie kwestie i rozwiązania wyszczególnione w sprawozdaniu
są obecnie niezwykle istotne. Brak informacji, nierzetelna sprawozdawczość, a niekiedy
wierutne kłamstwa ze strony rządów państw UE, doprowadziły do zatrważających
rezultatów. Ukrywając ze strachu oczywiste luki budżetowe, Grecja, Łotwa i Węgry
nadwyrężyły zaufanie do euro. Komisja Europejska oraz Parlament Europejski muszą
zdecydowanie i skutecznie reagować na przeinaczanie faktów i ukrywanie prawdy.
Konieczne jest przygotowanie przepisów wobec nieuczciwych polityków, z winy których
UE pogrążyła się w kryzysie. Aby zaradzić tej skomplikowanej sytuacji gospodarczej,
musimy nie tylko przygotować przepisy dotyczące nadzoru i statystyk, ale również plan
pokonania kryzysu. Oznacza to, po pierwsze, określenie jasnych kryteriów polityki
podatkowej, a także terminów i gwarancji dla podatników. Musimy również zapewnić,
by to ustawodawstwo podatkowe nie było co rusz zmieniane na życzenie inwestorów.
Niestety dziś łotewski rząd zmienia swoje przepisy, ulegając nastrojowi urzędników
Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Europejskiego Banku Centralnego. Mam
nadzieję, że sprawozdanie pana posła Feio stanie się sygnałem dla Komisji Europejskiej,
że nadeszła pora zabrania się do pracy.

Alfredo Pallone (PPE),    na piśmie. – (IT) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pana
posła Feio, ale jak już miałem sposobność podkreślić, Europa jak wody potrzebuje reformy
w tym obszarze, szczególnie że nowe zarządzanie gospodarcze w Europie nie może być
prowadzone wyłącznie w oparciu o wysokość długu publicznego. Nie potrzeba nam
mechanizmów radzenia sobie z długiem, które byłyby zbyt automatyczne i procykliczne,
bowiem te mogłyby wiązać się z ryzykiem minięcia się z celami a wręcz zagrozić działaniom
na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego. Popieram natomiast przyjęcie mechanizmów
nadzoru obejmujących elastyczne, racjonalne formuły, łatwe do wprowadzenia przez
państwa członkowskie. Rezultatów i korzyści reform społeczno-gospodarczych dla
budżetu, przede wszystkim reform emerytalnych, nie można oczekiwać w przyszłym roku
finansowym, ale po wielu latach – w perspektywie średnio- i długoterminowej – w formie
zrównoważenia finansów publicznych. W każdym razie są to najważniejsze i najbardziej
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konieczne reformy. A zatem musimy w większym stopniu i lepiej rozważyć reformy
strukturalne wymagane do stymulowania konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w
Europie. Konkurencyjność przynosi ze sobą wzrost gospodarczy, a wzrost przynosi większe
dochody z podatków i skuteczną konsolidację finansową.

Georgios Papastamkos (PPE),    na piśmie. – (EL) Wstrzymałem się od głosu w głosowaniu
nad sprawozdaniem pani poseł Berès, ponieważ propozycje w sprawie europejskiego
zarządzania gospodarczego nie rozwiązują problemów strukturalnych niekompletnej unii
gospodarczej i nie zaradzają asymetrii między „fragmentaryczną” unią gospodarczą, a
pełną unią walutową. Ponadto wstrzymałem się, ponieważ propozycje te nie europeizują
polityki gospodarczej i ryzyka gospodarczego. Europeizują one wyłącznie kary, które teraz
uczyniono jeszcze dotkliwszymi. W ogóle nie ma strategicznych wytycznych, które
zapewniłyby zrównoważony wzrost i stymulowały konkurencyjność wszystkich państw
członkowskich.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    na piśmie. – (PT) Głosowałam za przyjęciem tego
sprawozdania, ponieważ uważam, że: (1) należy ustanowić spójne oraz przejrzyste ramy
wielostronnego monitorowania rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Unii Europejskiej
i państwach członkowskich, zapewniające roczną debatę między Parlamentem, Komisją,
Radą i przedstawicielami parlamentów krajowych w sprawie programów stabilności i
konwergencji (SCP) oraz krajowych programów reform (NRP), a także w sprawie oceny
krajowej sytuacji gospodarczej; i że (2) należy wprowadzić na szczeblu krajowym
mechanizm oceny realizacji priorytetów strategii 2020 oraz osiągnięcia odnośnych
krajowych celów określonych w krajowym programie reform, by wesprzeć roczną ocenę
przeprowadzaną przez unijne instytucje.

Uważam ponadto, że należy wzmocnić zasady określone w pakcie stabilności i wzrostu
w celu: (1) większego uwzględnienia poziomu, profilu oraz dynamiki długu w pakcie
konwergencji, który ma na celu zapewnienie realizacji średnioterminowych celów
fiskalnych państw członkowskich, które zostaną określone w programach stabilności i
konwergencji; (2) zachęcania do ustanowienia mechanizmów wczesnego ostrzegania w
ramach kontroli budżetowej na szczeblu krajowym; a także (3) ustanowienia z góry
określonych i zapobiegawczych środków w obrębie strefy euro, na potrzeby zarówno
prewencyjnego, jak i naprawczego aspektu paktu stabilności i wzrostu.

Miguel Portas (GUE/NGL),    na piśmie. – (PT) Sprawozdanie sporządzone przez pana
posła Feio jest poświęcone zasadniczej kwestii, jaką jest europejska koordynacja
gospodarcza. Ma ono w zamierzeniu wskazywać drogę dokumentom legislacyjnym Komisji
i jest omawiane 24 godziny po ogłoszeniu stanowiska francusko-niemieckiego dyrektoriatu.
Pozytywne propozycje zawarte w sprawozdaniu są fatalnie skoordynowane, czy to ze
względu na stanowisko francusko-niemieckie, czy to ze względu na propozycje
automatycznych kar, które były obecne już w tekstach Komisji i grupy roboczej Rady.
Sprawozdanie nie stanowi zerwania z modą na kary dyscyplinarne przewidziane
konsensusem brukselskim, ale jedynie zmierza do ich osłabienia. Tego konsensusu nie da
się zreformować. Można go jedynie zastąpić innym konsensusem, który umieściłby
zatrudnienie i zniwelowanie poważnych nierówności w centrum koordynacji gospodarczej.

Paulo Rangel (PPE),    na piśmie. – (PT) Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania,
ponieważ zgadzam się, że należy ustanowić spójne i transparentne ramy prawne
wielostronnego śledzenia sytuacji makroekonomicznej w Unii Europejskiej i w państwach
członkowskich.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    na piśmie  .  – Światowy kryzys gospodarczy
podważył istniejące mechanizmy koordynacji polityki gospodarczej w UE i ujawnił pewne
jego słabe punkty.

Narażono funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej na szczególną presję, ponieważ
uprzednio nie przestrzegano obowiązujących zasad i ponieważ istniejące procedury
nadzoru i koordynacji nie były wystarczająco kompleksowe. Sprawozdanie INI ma w
zamierzeniu określić stanowisko Parlamentu w odniesieniu do pakietu ustawodawstwa
dotyczącego koordynacji polityki gospodarczej (sześć wniosków, w tym cztery
przygotowane w trybie współdecyzji) przedstawionego przez Komisję dwa tygodnie
wcześniej. Ogłoszenie stanowiska Rady przewidziano na koniec października poprzez
opublikowanie końcowego sprawozdania grupy zadaniowej przewodniczącego Van
Rompuya w sprawie zarządzania gospodarczego.

Oreste Rossi (EFD),    na piśmie. – (IT) W następstwie kryzysu gospodarczego i finansowego
Parlament Europejski zatwierdził serię sprawozdań i dyrektyw Komisji w sprawie jego
następstw i sposobów walki z nim. Aby uniknąć powtórnego pojawienia się bańki
spekulacyjnej podobnej do tej, z którą teraz staramy się uporać, konieczne jest przyjęcie
szeregu środków i kontroli wśród państw członkowskich oraz wspólnie z nimi. Na przykład
konieczne jest respektowanie paktu stabilności i wzrostu. Poważny, dalekowzroczny
monitoring pozwoliłby prawdopodobnie uniknąć ekstremalnych sytuacji, które miały
miejsce w Grecji i Hiszpanii.

Nuno Teixeira (PPE),    na piśmie. – (PT) Obecny kryzys gospodarczy, finansowy i społeczny
pokazał, że model zarządzania gospodarczego Unii Europejskiej był daleki od ideału.
Dlatego ważne jest poszukiwanie rozwiązań na rzecz lepszego i bardziej skutecznego
zarządzania gospodarczego w Europie, który pozwoli zapobiec pogłębianiu się już i tak
poważnych skutków kryzysu.

W tym kontekście sprawozdawca zaleca ustanowienie przez Komisję Europejską spójnych
ram nadzoru gospodarczego, wzmocnienie zasad określonych w pakcie stabilności i
wzrostu oraz zarządzania gospodarczego w strefie euro, a także przegląd instrumentów
budżetowych, finansowych i fiskalnych UE.

Ponadto proponuje się wprowadzenie solidnego i wiarygodnego mechanizmu zapobiegania
i zaradzania nadmiernemu zadłużeniu dla strefy euro. Wreszcie zaproponowano poprawę
wiarygodności unijnych statystyk, a także zewnętrznego reprezentowania Unii w dziedzinie
spraw gospodarczych i walutowych.

Następnie konieczne jest, by państwa członkowskie w pełni respektowały zasady i decyzje
Unii Europejskiej. Chciałbym również podkreślić znaczenie dostosowania planowanej
reformy do celów strategii „Europa 2020”, i to nie tylko w sensie wzmocnienia rynku
wewnętrznego i roli małych i średnich przedsiębiorstw jako podstawowych sił napędowych
wzrostu gospodarczego.

W związku z powyższym głosuję za przyjęciem sprawozdania.

Viktor Uspaskich (ALDE),    na piśmie  .   –  (LT) Panie i panowie! Obecne założenia paktu
stabilności i wzrostu oraz słaby system ich realizacji nie zapewniły w wystarczający sposób
solidnej polityki podatkowej i makroekonomicznej. Zalecenia przedstawione w
sprawozdaniu to dobry początek. Sprawozdawca słusznie zauważył, że musimy
kontynuować strukturalne reformy w zakresie polityki społecznej oraz integracji rynków
pracy, a także zachęt podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Proces
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zmniejszenia deficytów w perspektywie długoterminowej musi zostać powiązany z innymi
środkami stymulowania gospodarki, takimi jak poprawione warunki wstępne inwestycji
i poprawa rynku wewnętrznego, która zapewni zwiększoną konkurencyjność. Cieszy
mnie również to, że sprawozdawca uznaje, iż jakiekolwiek nowo proponowane środki
nie powinny mieć nieproporcjonalnego wpływu na najsłabsze państwa członkowskie, w
szczególności na państwa bałtyckie. Zniweczyłoby to nasze wysiłki na rzecz wzrostu
gospodarczego i spójności. Ostatniego roku entuzjazm dla euro nieco przygasł w państwach
spoza strefy euro, w tym na Litwie. Dlatego ważne jest, byśmy docenili, że decyzje podjęte
w pierwszej połowie roku w celu zapewnienia stabilności euro są tylko tymczasowe i będą
musiały zostać wsparte w postaci lepszych ram zarządzania gospodarczego na szczeblu
UE.

Derek Vaughan (S&D),    na piśmie  .  – Cele strategii UE 2020 przywracają potrzebę
bliższego zintegrowania gospodarek wszystkich państw członkowskich, by promować
wydajność, konkurencyjność i wzrost. Obecny kryzys gospodarczy pokazał, że istniejący
model zarządzania gospodarczego nie idzie wystarczająco daleko i nie umożliwia
stopniowej integracji, która zapewniłaby stabilność unijnych gospodarek.

To właśnie z tego powodu głosuję za przyjęciem zaleceń sprawozdania pana posła Feio,
w którym podkreślono potrzebę wzmocnienia unijnych przepisów gospodarczych i
przeprowadzenia ich przeglądu oraz do ich poprawienia w dłuższej perspektywie czasowej.
Moim zdaniem Europa musi krytycznie spojrzeć na swoje obecne plany na rzecz stabilności
gospodarczej i finansowej, by wspólnie ruszyć do przodu, w kierunku silniejszej, ściślej
powiązanej gospodarki, realizującej swój potencjał jako ogólnoświatowej potęgi
gospodarczej.

8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania:patrz protokół

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.00 i wznowione o godz. 15.05)

PRZEWODNICZY: STAVROS LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

9. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół

10. Instrument na rzecz stabilności – Instrument finansowania współpracy na rzecz
rozwoju – Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka
na świecie – Instrument finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi
– Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (debata)

Przewodniczący.   – Kolejnym punktem porządku dziennego jest debata nad
następującymi sprawozdaniami:

- sprawozdaniem sporządzonym przez Franziskę Katharinę Brantner, w imieniu Komisji
Spraw Zagranicznych, w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1717/2006 ustanawiające
Instrument na rzecz Stabilności (COM(2009)0195 - C7-0042/2009 - 2009/0058(COD))
(A7-0066/2009),

- sprawozdaniem sporządzonym przez Gaya Mitchella, w imieniu Komisji Rozwoju, w
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

20-10-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL168



zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania
współpracy na rzecz rozwoju oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w
sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw
człowieka na świecie (COM(2009)0194 - C7-0043/2009 - 2009/0060A(COD))
(A7-0078/2009),

- sprawozdaniem sporządzonym przez Kingę Gál oraz Barbarę Lochbihler, w imieniu
Komisji Spraw Zagranicznych, w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające
instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania
demokracji i praw człowieka na świecie (COM(2009)0194 - C7-0158/2009 -
2009/0060B(COD)) (A7-0188/2010),

- sprawozdaniem sporządzonym przez Helmuta Scholza, w imieniu Komisji Handlu
Międzynarodowego, w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1934/2006 ustanawiające
instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz
innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (COM(2009)0197 - C7-0101/2009
- 2009/0059(COD)) (A7-0052/2010), oraz

- sprawozdaniem sporządzonym przez Charlesa Goerensa, w imieniu Komisji Rozwoju,
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania
współpracy na rzecz rozwoju (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD))
(A7-0285/2010).

Franziska Katharina Brantner,    sprawozdawczyni. – (DE) Panie przewodniczący! Mamy
dziś zająć się kilkoma instrumentami finansowymi. Nad jednym aspektem debatowaliśmy
już dziś rano, lecz ja zacznę od instrumentu na rzecz stabilności. Instrument ten został
utworzony w 2006 roku i jest to najlepiej finansowany instrument w dziedzinach
nierozprzestrzeniania broni masowej zagłady, zapobiegania konfliktom, cywilnego wsparcia
w usuwaniu skutków katastrof, cywilnych środków w zakresie budowania pokoju, jak
również wspierania wymiaru sprawiedliwości i policji w zwalczaniu terroryzmu. Mimo
to skala finansowania jest względnie mała. Póki co, w wymiarze finansowym jest to zaledwie
1,4 miliarda euro. Nie jest to dużo pieniędzy, lecz przynoszą one pożytek, jako że mogą
być wykorzystywane względnie elastycznie. Co jakiś czas rozważa się ich cięcie, lecz póki
co zawsze udawało nam się zadbać o to, by do takich cięć budżetowych nie doszło. Czego
dotyczy ów śródokresowy przegląd tego instrumentu? Co jest przedmiotem debaty? Cóż,
jest kilka punktów, a niektóre szczególnie istotne co do treści. Przede wszystkim,
długoterminowe działania, o których mowa w art. 4 ust. 3, mają umożliwić działania
służące zwiększeniu roli kobiet w życiu politycznym, ze szczególnym odniesieniem do
środków przekazu. W istocie mówimy tu o włączeniu dziedziny, w której już obserwujemy
spore sukcesy, w zakres art. 4 ust. 3. Póki co wspierano wystąpienia medialne afgańskich
kobiet opowiadających się za zwołaniem parlamentu. Chcielibyśmy włączenia tego w
zakres działań długoterminowych, aby nie były to zaledwie działania krótkoterminowe i
by kobiety te mogły liczyć na kontynuację owego wsparcia przez dłuższy czas.

Po wtóre, chcemy, aby w tekście dyrektywy znalazło się wyraźnie sformułowanie o
partnerstwie na rzecz budowania pokoju – nie tylko po to, by wyróżnić rozwój formalnego
dialogu ze społeczeństwem obywatelskim, ale także po to, by wnieść to pojęcie w nową
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erę Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Nie wolno dopuścić do tego, by ono
zniknęło, w związku z czym uważamy, że istotna jest konkretna wzmianka o nim.

Po trzecie, głosujemy za zwiększeniem odsetka koperty finansowej na działania
długoterminowe w ramach art. 4 ust. 3 z 5 % do 10 %. Pragnę jednak ponownie
przypomnieć wysokiej przedstawiciel, że Komisja Spraw Zagranicznych zatwierdziła owo
zwiększenie w ostatniej chwili, jako że obiecano nam, że w przyszłości pod auspicjami
tego instrumentu zostaną podjęte szeroko zakrojone działania w zakresie likwidacji min
lądowych, bomb klastrowych oraz pozostałych zapasów amunicji. Innymi słowy, to
zwiększenie przydziału z linii budżetowej na działania długoterminowe z 5 % do 10 %
zostało uzgodnione warunkowo i oczekujemy, że pani, baronesso Ashton, oraz Europejska
Służba Działań Zewnętrznych będziecie się trzymać tego uzgodnienia, jak również, że
znajdzie ono odzwierciedlenie w dokumencie strategicznym na lata 2012-2013. To dla
nas ważne. Inny obrót spraw nie byłby zgodny z duchem tego porozumienia.

Jeśli jednak Parlament z Komisją wezmą górę, to największa innowacją w treści w ramach
przeglądu śródokresowego będzie wyraźne rozszerzenie mandatu polegające na włączeniu
broni strzeleckiej i broni lekkiej. W tym miejscu ponownie apeluję do prezydencji o
zaakceptowanie tej koncepcji. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł na korzyść.
Wiem, że taka zgoda wciąż trochę boli, lecz żywię nadzieję, że teraz, wespół z Europejską
Służbą Działań Zewnętrznych, zdołamy raczej zażegnać ten rozdźwięk między Radą a
Komisją oraz osiągnąć porozumienie w kwestii działania w sprawie broni strzeleckiej i
broni lekkiej. Uważam, że jest to bardzo ważny punkt.

Mój ostatni punkt dotyczy kwestii aktów delegowanych. Dyskutowaliśmy już nad tym
dziś rano. Sądzę, że w tym względzie potrzebujemy rozstrzygnięcia politycznego, a nie
sądowego, które oznaczałoby zabrnięcie w ślepą uliczkę. I ostatnia rzecz – krótko i zwięźle:
jeżeli chodzi o instrument na rzecz stabilności oraz programowanie w ramach Służby
Działań Zewnętrznych, żywimy przekonanie, że planowanie i programowanie winno
pozostać w rękach osób, które dotąd były za to odpowiedzialne. Nie wolno degradować
ich roli tylko do „zarządzania finansowego”, lecz powinni oni nadal zajmować się
planowaniem merytorycznym.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Panie przewodniczący! Chcę wyrazić moje niezadowolenie
z tego, że chociaż zajmujemy się dziś ważnymi zagadnieniami, takimi jak finansowanie,
rozwój i demokratyczne zasady, stawiło się tu zaledwie – o ile dobrze policzyłem – 14
posłów, najwyraźniej z powodu konkurencyjnego, czy też niefortunnie zgranego w czasie
wydarzenia. Wszyscy inni poczuli się bowiem w obowiązku uczestniczyć w tym drugim
wydarzeniu. To nie w porządku wobec posłów dokonujących prezentacji, wobec
dzisiejszych sprawozdawców, jak również wobec koleżanek i kolegów posłów, nie
wspominając już o personelu i przedstawicielach Komisji, którzy muszą tu zasiadać przed
wyludnioną Izbą.

Przewodniczący.   – Szanowni koledzy i koleżanki! To nie jest punkt porządku dziennego;
uwaga ta jest ciekawa, i z pewnością warta pokazania w lokalnej stacji telewizyjnej, nie
należy jednak do porządku dziennego. Uprzejmie proszę o niezakłócanie przebiegu sesji
takimi uwagami.

Iva Zanicchi,    sprawozdawczyni. – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie!
Sprawozdawca w imieniu Komisji Rozwoju, pan poseł Mitchell, poprosił mnie o zastępstwo,
ponieważ nie mógł dziś przybyć. Pragnę podziękować mu za pracę, którą wykonał ze swą
zwyczajową punktualnością oraz za jakość propozycji, które zostały jednogłośnie
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przychylnie zaopiniowane przez Komisję Rozwoju. Jestem przekonana, że sprawozdanie
to może liczyć na przyjęcie zdecydowaną większością głosów z powodów, które zaraz
podam, lecz przede wszystkim w reakcji na pracę, jaką poseł Mitchell dotychczas wykonał.

Przejdę teraz do sprawozdania. W 2009 roku Komisja Europejska przedłożyła propozycję
zmiany rozporządzenia 1905/2006 ustanawiającego instrument współpracy na rzecz
rozwoju. Tym samym Komisja zwróciła się do Parlamentu o przyjęcie poprawki, która
umożliwiłaby organizacjom pozarządowym działającym w krajach rozwijających się
korzystanie z ulg podatkowych. Przychyliliśmy się do tego wniosku.

Jednakowoż rozporządzenie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju zawiera również
przepisy wykonawcze dotyczące polityki rozwoju Unii Europejskiej. Przepisy te stanowią,
że kiedy Komisja zatwierdza finansowanie, obowiązana jest stosować się do procedury
komitologii. Oznacza to, że Parlament może badać owe projekty dotyczące finansowania
i jeśli Komisja przekroczy swoje uprawnienia, to Parlament może, przyjmując stosowne
rezolucje, zwrócić się do Komisji o zmianę przedmiotowych decyzji.

Licząc zaledwie od 2006 roku do dziś, w odczuciu Parlamentu Komisja przekroczyła swoje
kompetencje wykonawcze w co najmniej dwunastu przypadkach, lecz zalewie w trzech
z nich Komisja faktycznie zmieniła lub wycofała swój projekt decyzji. Po wejściu w życie
traktatu lizbońskiego Komisja Rozwoju zaproponowała stosowanie procedury
przewidzianej dla aktów delegowanych, ustanowionej w art. 290 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przyjęcie owej procedury oznaczałoby zwiększenie roli Parlamentu, przynajmniej na polu
strategicznych decyzji finansowych, które przyjmuje Komisja Europejska. W efekcie, w
myśl traktatu lizbońskiego, w ściśle określonych przypadkach Parlament może przekazać
uprawnienia do podejmowania decyzji strategicznych Komisji, lecz jakiego rodzaju miałyby
to być decyzje? Naszym zdaniem to na legislatywie spoczywa odpowiedzialność za wybór
krajów, które Unia Europejska powinna zaopatrywać w pomoc na rzecz rozwoju.

Pozostaje kwestia, które sektory uznać za priorytetowe do finansowania: edukacja, zdrowie,
ochrona środowiska, możliwości dobrego rządzenia czy rozwój drobnej przedsiębiorczości?
No i jak zapewnimy przejrzystość w zarządzaniu pomocą na rzecz rozwoju?

Są to wybory oraz dziedziny, w których Parlament Europejski musi odegrać istotniejszą
rolę niż w przeszłości. W tych sektorach to legislatywa winna dawać szczegółowe wytyczne
egzekutywie. Wreszcie uważam, że pokrywa się to z życzeniem obywateli europejskich.
Szczerze liczę na najlepszy możliwy konsensus w kwestii sprawozdania posła Mitchella.

Kinga Göncz,    sprawozdawczyni. – (HU) Panie przewodniczący, lady Ashton, panie i
panowie! Europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka jest instrumentem
finansowania wspierającym prawa człowieka, rządy prawa, ochronę demokracji oraz
zapobieganie konfliktom na świecie. Beneficjanci tego instrumentu finansowego to w
pierwszym rzędzie organizacje społeczeństwa obywatelskiego – te organizacje i osoby,
które walczą o prawa człowieka w najcięższych warunkach, w państwach trzecich.
Ogromną zaletą tego instrumentu finansowania jest to, że – inaczej niż w przypadku
innych instrumentów geograficznych – pomoc może być wypłacana bez zgody rządu
państwa otrzymującego. Odgrywa on zatem doniosłą rolę. Niemniej jednak w ramach
tego instrumentu nie było możliwe sfinansowanie kosztów związanych z płatnościami
VAT z funduszy wspólnotowych. Stąd też inicjatywa Komisji Europejskiej zakłada poprawkę
techniczną, która ma ułatwić prace oraz funkcjonowanie organizacji społeczeństwa
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obywatelskiego w państwach trzecich z wykorzystaniem tych funduszy. Jako że ogromna
jest rola takich organizacji w krzewieniu praw człowieka oraz rozwoju pluralizmu
politycznego w tych krajach, bardzo ważne jest, aby nie utrudniać dodatkowo pracy tych
organizacji, bo ich sytuacja jest i tak trudna. Z zadowoleniem przyjmujemy więc inicjatywę
Komisji i jednomyślnie z moją współsprawozdawczynią, panią poseł Lochbihler, w pełni
ją popieramy. Jest to jednak zaledwie jedna strona medalu.

Druga strona to doniosłość polityczna tego zagadnienia. Kwestia instrumentu finansowego
stała się przedmiotem międzyinstytucjonalnych zmagań, które trwają już od niemal roku.
Dzieje się tak dokładnie dlatego, że instrument finansowania praw człowieka ma zasadnicze
znaczenie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i istotne jest, by Parlament
Europejski uczestniczył w kształtowaniu strategicznych i wieloletnich programów
ramowych. Zabiegamy o to, by Parlament Europejski, poprzez coroczne przeglądy, mógł
zabierać głos – ilekroć to konieczne – w toku opracowywania planów strategicznych dla
instrumentu finansowego, a nie tylko co siedem lat, bo tyle trwa cykl budżetowy. Taki jest
sens poprawek, które zamierzamy poprzeć. Traktat lizboński ugruntował uprawnienia
nadzorcze Parlamentu Europejskiego, czego efektem jest instytucja „aktu delegowanego”,
o której już wspominali koledzy i koleżanki posłowie, i uważamy, że w tym przypadku
należy ją wprowadzić i zastosować. Przedmiotowa sprawa stanowi w istocie najlepszy
przykład zwiększenia roli Parlamentu Europejskiego od 1 grudnia 2009 r.

W następstwie dyskusji i debat parlamentarnych, które dotychczas odbyliśmy, my,
sprawozdawcy w sprawie instrumentów finansowych, doszliśmy do wspólnego wniosku,
że dossier należy skierować do drugiego czytania. Wysyłamy instytucjom ważny komunikat
polityczny, ponieważ teraz, po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, powinniśmy działać
w duchu tego traktatu. Uważamy bowiem, że są to instrumenty, w przypadku których
rzeczywiste wykonywanie demokratycznego prawa do nadzoru przez Parlament Europejski
jest kwestią zasadniczej wagi.

Barbara Lochbihler,    sprawozdawczyni. – (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie!
Europejski instrument na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka to nowy
instrument. Już teraz można jednak powiedzieć, że w jego ramach wykonuje się dużo
sensownej i ważnej pracy. Można to wywnioskować z opinii przedstawicieli społeczeństwa
obywatelskiego z UE i spoza jej granic. Stanowi on również właściwe dopełnienie polityki
praw człowieka w Parlamencie Europejskim oraz w całej UE.

Praca na rzecz praw człowieka nierzadko prowadzona jest w bardzo trudnych warunkach.
Jest zatem szczególnie ważne, aby te instrumenty zapewniały UE zdolność do świadczenia
pomocy finansowej dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego bez konieczności
aprobaty przez rząd, a potencjalnie nawet bez konieczności powiadamiania go o wsparciu
finansowym z UE. Podkreślmy, że w wielu przypadkach taka pomoc wymaga utrzymania,
a tam gdzie konieczne – rozszerzenia.

Podobnie jak moja współsprawozdawczyni, pani poseł Gál, popieram propozycję Komisji
zakładającą wprowadzenie ulg podatkowych w tych krajach, gdzie płatności z
przedmiotowego instrumentu finansowego wciąż podlegają opodatkowaniu. To również
znacznie ułatwiłoby pracę organizacjom pozarządowym.

Jednakże docierają do nas, z jednej strony, skargi, czy też negatywne opinie w tym
względzie, co postrzegam jako ciągłe wyzwanie w pracy przy tym instrumencie. Jasne jest
zatem, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego liczące na pomoc w ramach
instrumentu napotykają na większą biurokrację. Z drugiej zaś strony konieczne jest, rzecz
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jasna, zachowanie przejrzystości co do wydatkowanych kwot oraz sposobu ich
wykorzystania. Powinniśmy jednak potraktować poważnie powtarzające się skargi małych
organizacji, zwłaszcza te dotyczące odsunięcia od korzystania z tej pomocy, i z tym musimy
się teraz uporać.

Wyzwanie stanowi też dotarcie do wielu lokalnych organizacji działających raczej na
prowincjach, aniżeli w metropoliach Globalnego Południa, innymi słowy uświadomienie
im, że instrument finansowy tego rodzaju istnieje i jak mogą się nim posłużyć. Proszę
sobie wyobrazić następującą sytuację: w obszarze wiejskim nie wszędzie jest elektryczność,
a dokumentacja dokonanych czynności stanowi raczej wyjątek aniżeli regułę – z tego
względu należy dołożyć szczególnych starań w celu realizacji tych inicjatyw. Szansę
dostrzegam w zwiększeniu liczby placówek dyplomatycznych UE na tym obszarze, z czym
oczywiście wiążą się obowiązki, a personel każdej z lokalnych placówek dyplomatycznych
UE ma występować w obronie praw człowieka i demokracji; urzędnicy ci – którzy odtąd
staną się emisariuszami praw człowieka – będą się intensywnie angażować w rolę
mediatorów, a w ramach swego mandatu będą przekazywać informacje i komunikaty, jak
również docierać do inicjatyw lokalnych, które być może nie maja możliwości
komunikowania się w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim czy w innym języku
UE.

Teraz jest jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie na przeprowadzenie kompleksowej oceny
instrumentu. Ramy czasowe są zbyt krótkie – rezultaty nie będą zbyt miarodajne. Za kilka
lat powinniśmy jednak z dużym zaangażowaniem zająć się kompleksową oceną, o której
mowa. Przez ocenę rozumiem nie tylko spojrzenie wstecz na to, co poszło dobrze, lecz
również zastanowienie się, jakie nowe pomysły winniśmy powziąć oraz refleksję nad
dalszym kierunkiem rozwoju instrumentu finansowego.

Andris Piebalgs,    komisarz. – Panie przewodniczący! Dziękuję wszystkim sprawozdawcom
– pani poseł Brantner, paniom poseł Gál i Lochbihler, jak również panom posłom
Mitchellowi, Scholzowi i Goerensowi.

Przedłożone wnioski są następstwem śródokresowego przeglądu przeprowadzonego w
2009 roku przez Komisję na wniosek Parlamentu. Wniosek z przeglądu jest taki, że
instrumenty funkcjonują dobrze. To bardzo budujące i stwarza solidne ramy dla stosunków
zewnętrznych do 2013 roku. W niektórych przypadkach Komisja zaproponowała jedynie
poprawki techniczne w celu zgrania z pozostałymi instrumentami. Cieszy nas wasze
poparcie w tych aspektach natury technicznej.

Ważna rzecz stwierdzona w toku przeglądu to zastrzeżenia Parlamentu dotyczące pomocy
w ramach instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju, której nie można
uznawać za oficjalną pomoc na rzecz rozwoju. Komisja w pełni wzięła pod rozwagę
zapatrywania Izby. Przedłożyliśmy wniosek zakładający rozszerzenie instrumentu
finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi, aby objąć nim działania,
których nie można zakwalifikować jako oficjalną pomoc na rzecz rozwoju. Dotyczy to
zaangażowania we współpracę z ważnymi partnerami w stosunkach dwustronnych oraz
światowymi graczami, wobec których w interesie strategicznym Unii Europejskiej leży
promowanie różnorodnych powiązań – takimi jak Indie, Chiny czy Brazylia. Kraje te
również są zainteresowane uczestnictwem w wymianach gospodarczych, akademickich,
biznesowych i naukowych z Unią Europejską.

Ten zmieniony instrument, zwany ICI Plus, stanowi krótkoterminowe rozwiązanie na
okres trzech lat. Nie przesądzamy z góry o przyszłym przeglądzie instrumentów
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finansowania działań zewnętrznych na okres po roku 2013. W 2010 roku Parlament
zatwierdził budżet na ten instrument. Aby wykonać budżet na 2010 rok, instrument ten
należy przyjąć już teraz, wobec czego jestem ogromnie zadowolony z pracy
sprawozdawców, mającej na celu znalezienie pokaźnego miernika zgodności.

Co się tyczy instrumentu na rzecz stabilności, w następstwie orzeczenia Trybunału
Sprawiedliwości z 2008 roku Komisja zaproponowała włączenie w jego zakres działania
UE przeciwko rozprzestrzenianiu ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej. Zapewniam
państwa również, że finansowanie przeznaczone dla społeczeństwa obywatelskiego w
ramach instrumentu na rzecz stabilności – składnika gotowości na wypadek kryzysu –
zostanie w tym roku znów zwiększone.

Powiem więcej – w latach 2011-2013 planowane jest podwojenie finansowania partnerstwa
na rzecz budowania pokoju. Kroki te zapewnią przyzwoity zakres środków na finansowanie
działań społeczeństwa obywatelskiego. Jeszcze ważniejszy jest udział rzędu 22 %
przypadający na finansowanie społeczeństwa obywatelskiego w ramach budżetu na
reagowanie kryzysowe od 2007 roku. Jest to miernik potencjału organizacji pozarządowych
w budowaniu pokoju i reagowaniu kryzysowym. To dokonały przykład na wartość dodaną,
jaką wniósł instrument na rzecz stabilności w sferze kompleksowych działań UE na całym
świecie, w krajach o niestabilnej sytuacji bądź uwikłanych w konflikt.

Po propozycjach dotyczących przeglądu śródokresowego, w dniu 17 marca 2010 r.,
przedłożono kolejną poprawkę do instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju.
Tzw. środki towarzyszące odnoszące się do bananów służą wyraźnemu celowi: wsparciu
dostosowania 10 krajów AKP – eksporterów bananów – do zmieniających się ceł
przywozowych UE na banany.

Banany stały się przedmiotem najdłużej trwającego ogólnoświatowego sporu handlowego.
UE musiała znaleźć rozwiązanie i zawrzeć porozumienie zgodnie z zasadami WTO. Środki
towarzyszące odnoszące się do bananów stanowią integralną część tego porozumienia, a
obniżki ceł zostały już wprowadzone.

Ponownie pragnę gorąco podziękować sprawozdawcy za bardzo konstruktywne podejście.
Uważam, że teraz mamy bardzo skuteczny program, który może ruszyć niezwłocznie po
jego przyjęciu. Cła już obowiązują, a kraje AKP niecierpliwie wyczekują wsparcia
finansowego obiecanego przez UE podczas negocjacji.

Przejdźmy teraz do kwestii, nad którą debatowano najwięcej. Wszystkie komisje przyjęły
poprawki umożliwiające traktowanie dokumentów strategicznych oraz wieloletnich
programów jako aktów delegowanych na mocy nowej procedury traktatowej przewidzianej
w art. 290 traktatu. Jak państwo wiedzą, ani Komisja, ani Rada nie podzielają jednak tego
punktu widzenia. Uważamy, że owe dokumenty strategiczne i wieloletnie programy nie
mieszczą się w zakresie art. 290, jako że nie uzupełniają ani nie zmieniają niektórych
innych niż istotne elementów aktu ustawodawczego.

W pełni jednak zgadzamy się co do konieczności zapewnienia poważnego zaangażowania
Parlamentu w całokształt decyzji strategicznych. Zapewnienie, by tworzenie programów
przebiegało sprawnie i płynnie leży również w naszym interesie. Póki co, jeżeli chodzi o
dokumenty strategiczne i wieloletnie programy, udział Parlamentu w ich tworzeniu został
zapewniony w drodze procedury demokratycznej kontroli uzgodnionej w 2006 roku.
Poprzez te procedury Komisja prowadzi dialog z Parlamentem dotyczący treści strategii.
Ów proces konsultacji wykracza poza ścisłe granice komitologii.
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Wyrażę się jasno: niewątpliwie potrzebujemy teraz znaleźć rozwiązanie. Komisja jest
otwarta na dyskusje z Parlamentem w celu znalezienia sposobu, który rozwieje obawy
Parlamentu. W zeszłym tygodniu troje przewodniczących wysłało zaproszenie na wspólne
nieformalne posiedzenie komitetu sterującego zajmującego się sprawą w Parlamencie,
Komisją oraz Radą.

Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy to zaproszenie. Wysoka przedstawiciel,
przedstawiciel Rady oraz ja sam spotkaliśmy się dziś rano z grupą sterującą. Spotkanie to
było bardzo owocne. Jednoznacznie potwierdziło się, że konieczne jest bezzwłoczne
znalezienie rozwiązania, po to by w pełni stosować traktat lizboński, z jednoczesnym
uwzględnieniem niecierpiących zwłoki kwestii praktycznych, nie tylko w sferze budżetu.

Jestem pewien, że wspólnymi siłami zdołamy znaleźć rozwiązanie.

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Panie przewodniczący, pani
baronesso Ashton, panie komisarzu Piebalgs, szanowni posłowie! Ja również pragnę –
rzecz jasna w imieniu Rady – podziękować sprawozdawcom za wykonaną pracę oraz
zaangażowanie. Pozwolę sobie dodać kilka słów do uwag komisarza Piebalgsa, pod którymi
Rada w pełni się podpisuje.

Pan komisarz słusznie zwrócił uwagę na najważniejszą nierozwiązaną dotąd kwestię –
mianowicie wolę Parlamentu, aby dokumenty strategiczne oraz programy wieloletnie
traktować jako akty delegowane. Nie zamierzam teraz prezentować szczegółowego
stanowiska Rady w tej sprawie, powiem tylko, że prezydencja ogromnie cieszy się z
osiągnięcia porozumienia, które zadowala wszystkie trzy instytucje i umożliwia nam jak
najszybsze przyjmowanie instrumentów finansowych. Gwoli ścisłości, w tym kontekście
mam bardziej na myśli uprzednio wspomniane ICI Plus oraz środki towarzyszące odnoszące
się do bananów.

Jestem zadowolony z porannego spotkania z panią baronessą Ashton, panem komisarzem
Piebalgsem oraz sprawozdawcami. Uważamy, że dzisiejsze spotkanie stanowi wyraźne
świadectwo autentycznej woli zabezpieczenia porozumienia przez trzy instytucje, a
Prezydencja – jak panstwo wiedzą – ma nadzieję, że obecna debata nad instrumentami
finansowymi pozostanie rozłączna z toczącymi się między Parlamentem oraz Radą
negocjacjami, które dotyczą procedury komitetowej i aktów delegowanych.

Póki co, są państwo świadomi, że Rada wciąż bada te dwie kwestie, a możliwe rozwiązanie
musi w istocie zostać zaakceptowane przez ten Parlament. Dlatego właśnie, zważywszy
na pilną potrzebę przyjęcia instrumentów finansowych, musimy podjąć nadzwyczajny
krok polegający na przygotowaniu odpowiednio dostosowanego do nich rozwiązania.

Belgijska prezydencja ze swojej strony dopilnuje, by praca, o której wykonanie poproszono
po porannym posiedzeniu, postępowała szybko i przyniosła namacalne rezultaty, które
pozwolą nam niezwłocznie osiągnąć porozumienie. Poranne posiedzenie daje nam nadzieję,
że Parlament w pełni podziela to dążenie.

Barbara Lochbihler,    sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Spraw Zagranicznych.
– (DE) Panie przewodniczący! Zabieram głos w sprawie instrumentu ICI+. Instrument
finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi
państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (ICI) został uruchomiony za poprzedniej
kadencji parlamentarnej. W treści swojej opinii Komisja Spraw Zagranicznych wezwała
do utworzenia instrumentu finansowania spraw zagranicznych nie powiązanego z pomocą
na rzecz rozwoju, lecz adresowanego do państw Ameryki Łacińskiej, Azji i Bliskiego
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Wschodu. Następnie Komisja stworzyła niewielki instrument, tj. instrument ICI. Niestety
Komisja postrzegała go jako rozwiązanie tymczasowe. Zaopatrzyła w pomoc kraje objęte
instrumentem współpracy na rzecz rozwoju, jednakże instrument wniósł niewiele nowego
i Komisja traktowała go jak instrument handlowy. Komisja Spraw Zagranicznych
przedłożyła zatem projekt poprawki dotyczącej nazwy instrumentu, która uściśla pierwotny
zamysł postrzegania go jako instrumentu polityki zagranicznej. Nowa nazwa brzmi
„instrument finansowania współpracy z krajami Bliskiego Wschodu, Azji, obu Ameryk i
z Republiką Południowej Afryki”. Zwracamy się do was o poparcie tej poprawki. Byłoby
niezmiernie szkoda, gdyby UE nie dysponowała instrumentem finansowania polityki
zagranicznej o takiej właśnie nazwie.

Nirj Deva,    sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Rozwoju. – Panie przewodniczący!
Musimy dostrzec, jak ważne są instrumenty finansowania – instrument współpracy na
rzecz rozwoju, instrumenty na rzecz stabilności oraz instrumenty praw człowieka – dla
zdobywania przez UE wpływów na całym świecie. Owe wpływy rosną, czego dowodzą
nasze kampanie monitorowania przebiegu wyborów, obserwacyjne, demokratyzacyjne
itp.

Tworząc instrument współpracy na rzecz rozwoju, Parlament zrzekł się 16 instrumentów
kontroli. Dysponowaliśmy szesnastoma uprawnieniami decyzyjnymi, które oddaliśmy
Komisji w celu kontrolowania instrumentu współpracy na rzecz rozwoju oraz usprawnienia
i zacieśnienia współpracy. Działa to prawidłowo. Mamy teraz instrument stabilności,
służący rozwojowi pokryzysowemu. Wymaga on zasilenia niebagatelną sumą pieniędzy,
jako że na świecie jest wiele kryzysów o charakterze społecznym, cywilnym i militarnym.
Obecnie toczy się 36 konfliktów cywilnych.

Jednocześnie uważam, że instrument na rzecz praw człowieka potrzebuje energii. Nie
wystarczy tylko gadać, gadać i gadać; powinniśmy mieć ludzi na miejscu, instrumenty do
monitorowania przebiegu wyborów, dobre sprawowanie rządów, jak też inne rzeczy, na
które potrzeba pieniędzy. Z przyjemnością popieram tę inicjatywę.

Ivailo Kalfin,    sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Budżetu. – (BG) Zacznę od
wyrażenia pełnej aprobaty wobec konkluzji sprawozdania pana posła Goerensa w sprawie
zapotrzebowania na instrument współpracy na rzecz rozwoju oraz korzyści, jakie niesie
z punktu widzenia kontynuacji polityki Unii Europejskiej.

Zgadzam się również, że Unia Europejska musi znaleźć sposób na dalsze wspieranie krajów
producentów bananów, nawet po zakazaniu przez WTO udzielania korzystnych warunków
od początku tego roku. Nawiasem mówiąc, Komisja, co doprawdy dziwaczne, od 1994 roku
nie przeprowadziła ani jednej oceny wpływu pomocy na te 12 państw – i to należy w
przyszłości zmienić.

Punkt, na który nalega Komisja Budżetu, a któremu my się sprzeciwiamy, dotyczy cięć
zasobów na inne polityki, rak aby można było przyznać rzeczone 190 milionów euro na
następne 3 lata. Istnieje zasada, na której poszanowanie nalegamy, mianowicie finansowanie
nowych polityk z nowych zasobów. Oznacza to, że nowa polityka, nawet jeśli może być
realizowana w ramach finansowych Komisji Europejskiej, winna być przewidziana w
budżecie, a nie finansowana kosztem innych programów.

Tunne Kelam,    w imieniu grupy PPE. – Panie przewodniczący, pani wysoka przedstawiciel!
Przede wszystkim cieszy mnie szczegółowe oraz pozytywne oświadczenie komisarza
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Piebalgsa dotyczące sytuacji, jak też jego wniosek, że instrumenty finansowe działają
dobrze.

Uważam, że instrument na rzecz stabilności okazał się wielkim sukcesem w zakresie
działania w sytuacjach konfliktu oraz kryzysu. W związku z tym powinniśmy bardziej
skupić się na zapobieganiu i działaniach następczych. Oznacza to również solidne wsparcie
w celu tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. I tu znów pożądane jest obwieszczenie
o znacznym zwiększeniu funduszy na budowanie pokoju.

Cieszy nas również wieść o podwyższeniu pułapu środków w ramach art. 4 ust. 1 z 7 %
do 10 %. Rozumiemy rzecz jasna tę potrzebę. Jednocześnie istotne jest zapewnienie, by
różnorakie instrumenty oraz programy UE były wykorzystywane w sposób spójny, ze
zrozumieniem ich komplementarności.

Traktat lizboński ma sprawić, że UE będzie bardziej spójna i skuteczna. My w Izbie
rozumiemy potrzebę wprowadzenia technicznych zmian. Tu chodzi raczej o rozwiązanie
polityczne, co już podkreślano. Dotyczy ono aktów delegowanych oraz uprawnienia
kontrolnego Parlamentu Europejskiego.

Jestem dziś podbudowany deklaracjami otwartości tak ze strony Rady, jak i Komisji. To
znak, że jesteście gotowi na bezzwłoczne osiągniecie porozumienia. Bardzo liczę na to,
że zdołamy osiągnąć porozumienie zapewniające właściwą równowagę między trzema
instytucjami UE.

Gianluca Susta,    w imieniu grupy S&D. – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Na
wstępie pragnę pogratulować panu posłowi Scholzowi przygotowanego sprawozdania
w sprawie ustanowienia instrumentu finansowania współpracy z państwami
uprzemysłowionymi. To słuszne, że instrumentem tym zajmuje się Komisja Handlu
Międzynarodowego, ponieważ odnosi się on przede wszystkim do współpracy z państwami
uprzemysłowionymi i tzw. „państwami wschodzącymi”, zatem zachodzi pewna różnica
w porównaniu z pozostałymi instrumentami.

Przede wszystkim uważam, że konieczne jest zaakcentowanie roli Parlamentu. Straciliśmy
zbyt dużo czasu na przepychanki z Radą i Komisją w sprawie oczywistej po przyjęciu
traktatu lizbońskiego. Musimy bronić centralnej pozycji Parlamentu, zarówno w kwestii
aktów delegowanych, jak i aktów wykonawczych. Po wtóre, uważam, że istotne jest
podkreślenie strategicznej wagi całej tej rozgrywki, a po trzecie, musimy nasilić współpracę
z państwami rozwijającymi się i wschodzącymi bez odbierania pieniędzy państwom
najuboższym.

Musimy postarać się skierować więcej zasobów w ramach budżetu Unii Europejskiej na
państwa najuboższe, pamiętając o tym, że problemy z państwami wschodzącymi dotyczą
bardziej sfery regulacji niż finansowania. W każdym razie należy również popierać
innowacje, lecz bez odbierania dodatkowych zasobów państwom najuboższym.

Annemie Neyts-Uyttebroeck,    w imieniu grupy ALDE. – (NL) Panie przewodniczący
Chastel, pani baronesso Ashton, panie i panowie! Debatujemy dziś nad różnymi
instrumentami finansowymi umożliwiającymi działanie Unii Europejskiej w dziedzinie
spraw zagranicznych. Wszystkie te instrumenty powstały stosunkowo niedawno, a co
więcej, mają dość oryginalny charakter. Nie mieliśmy wcześniej nic porównywalnego, a
wszędzie indziej na świecie, czy też w innych międzynarodowych lub ponadkrajowych
instytucjach, istnieje w gruncie rzeczy bardzo niewiele modeli takich instrumentów, jakie
wykształca Unia Europejska. Z uwagi na pionierski charakter tych instrumentów słusznie
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zgodziliśmy się, że należy je ocenić dopiero po kilku latach, i jeśli będzie to konieczne,
dostosować. Tym właśnie zajmujemy się dzisiejszego popołudnia.

Są jednak inne ważne zmiany, które nastąpiły w międzyczasie. Teraz mamy wysoką
przedstawiciel, która jest jednocześnie wiceprzewodniczącą Komisji. Podczas tego
posiedzenia zwrócono się do nas o zatwierdzenie podstawowych tekstów poświęconych
Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, która poniekąd stanowi dyplomatyczny oręż
Unii Europejskiej. To również jest bardzo ważna innowacja.

I ostatnia rzecz, choć nie mniej ważna: uprawnienia tej Izby zostały znacznie rozszerzone.
Mieliśmy dotąd wiele możliwości wykorzystania tych uprawnień i jak to zwykle bywa w
przypadku młodych instytucji, naciskacie najmocniej, jak się da, aby zapewnić sobie
maksymalny zakres tych uprawnień. Dlatego obecnie dyskutujemy z innymi instytucjami
nad dokładnym oznaczeniem ich granic.

Cieszę się również, że zarówno komisarz Piebalgs, jak i urzędujący przewodniczący Rady
stwierdzili, że istnieje wola osiągnięcia porozumienia. Jako że w przeszłości zajmowałam
stanowisko w rządzie krajowym, rozumiem wszystkie strony tego sporu i mam nadzieję,
że zdołamy osiągnąć porozumienie. Liczę również na to, że Izba nie przeszarżuje.

Tytułem podsumowania, co się tyczy instrumentu na rzecz stabilności – zostało mi jeszcze
kilka sekund – pragnę wyrazić ogromne zadowolenie ze słów komisarza Piebalgsa, że w
istocie chodzi o to, by między innymi skoncentrować się na walce z handlem ręczną bronią
strzelecką i bronią lekką. Że chodzi o ściślejsze zaangażowanie organizacji pozarządowych
w pracę nad instrumentem na rzecz stabilności oraz o pełne wykorzystanie jeszcze bardziej
przełomowych instrumentów na rzecz budowania pokoju. Jeśli to się urzeczywistni,
będziecie mogli liczyć na pełne poparcie ze strony naszej grupy.

Franziska Keller,    w imieniu grupy Verts/ALE. – Panie przewodniczący! Poruszę kwestię
instrumentu współpracy na rzecz rozwoju (DCI), bo w tej sferze zarówno ja, jak i moi
koledzy i koleżanki z Komisji Rozwoju dostrzegamy pilną potrzebę wzmocnienia
uprawnień kontrolnych Parlamentu. Powinnością Parlamentu jest bowiem kontrolowanie,
na co Komisja wydatkuje pieniądze i czy wydatkuje je zgodnie z przeznaczeniem – w tym
przypadku na oficjalną pomoc na rzecz rozwoju.

W przeszłości stwierdzaliśmy przypadki wydatkowania pieniędzy niezgodnie z kryteriami
oficjalnej pomocy na rzecz rozwoju, czy też niezgodnie z celem zwalczania ubóstwa. Kiedy
dysponowaliśmy zaledwie kompetencją konsultacyjną, nasze propozycje i pomysły nie
były brane pod uwagę. Jest to wyraźny dowód na to, że potrzebujemy silniejszej pozycji.
Potrzebujemy prawa do współdecydowania o wydatkowaniu pieniędzy.

Nie tylko na Komisji, ale i na Parlamencie ciąży obowiązek zapewnienia spójności
politycznej w zakresie rozwoju. My również musimy dopilnować, by środki były
wydatkowane we właściwym kierunku, a także aby w innych dziedzinach polityki dążono
do zwalczania ubóstwa.

Parlament ponosi też odpowiedzialność wobec obywateli Unii Europejskiej. Musimy lepiej
kontrolować, czy pieniądze są wydatkowane zgodnie z celem, czyli na zwalczanie ubóstwa.
Obywatele europejscy popierają pomoc na rzecz rozwoju. Opowiadają się nawet za jej
zwiększeniem – jak wynika z ankiet – choć musimy również wykazać, jak wydatkujemy
środki i czy wydatkujemy je z korzyścią dla ubogich.
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Dlatego wraz z Komisją Rozwoju apelujemy o zatwierdzenie aktów delegowanych w
związku z instrumentem współpracy na rzecz rozwoju.

Charles Tannock,    w imieniu grupy ECR. – Panie przewodniczący! Unia Europejska jest
największym wielostronnym donatorem pomocy na rzecz rozwoju oraz pomocy
humanitarnej. Odgrywa również istotną rolę polityczną, wspierając krzewienie praw
człowieka i demokracji w państwach trzecich.

Moja grupa, ECR jest stanowczo przekonana, że w związku z tym nieodzowne są właściwie
skonstruowane, nowe instrumenty finansowe UE. Mają one zapewnić skuteczniejsze i
wydajniejsze wydatkowanie pieniędzy podatników UE oraz umożliwić Parlamentowi,
zwłaszcza po przyjęciu traktatu lizbońskiego, prowadzenie bardziej otwartej i przejrzystej
kontroli nad wydatkami oraz polityką strategiczną.

Demokratyczna odpowiedzialność jest bardzo istotna, zwłaszcza w czasie gdy państwa
członkowskie same dokonują ostrych cięć w wydatkach krajowych. Inwestycje i rozwój,
demokracja i prawa człowieka to potencjalnie istotna sfera dążenia do osiągnięcia szerszych
celów polityki zagranicznej UE, w szczególności poprzez wywieranie wpływów. Może to
również przyczynić do zmniejszenia naporu imigracji na granice zewnętrzne UE.
Nieodzowne są jednakowoż sprawne mechanizmy zapobiegania korupcji i
sprzeniewierzaniu pieniędzy UE. Powinniśmy również wystrzegać się forsowania naszych
zachodnich liberalnych wartości, zwłaszcza tzw. praw reprodukcyjnych, wśród
społeczności na to nieprzygotowanych lub niechętnych ich przyswojeniu pod postacią
praw człowieka.

Sabine Lösing,    w imieniu grupy GUE/NGL. – (DE) Panie przewodniczący! Należy w tym
miejscu wyjaśnić, że jeżeli chodzi o instrumenty finansowania polityki zagranicznej UE,
traktat lizboński zniósł uprawnienie nadzorcze Parlamentu Europejskiego. W związku z
tym kompetencje dotyczące instrumentów finansowania zostały w pełni przekazane
Komisji oraz wysokiej przedstawiciel, a wraz z nią Europejskiej Służbie Działań
Zewnętrznych. Uważam, że zupełnie nie do przyjęcia jest ignorowanie Parlamentu oraz
Rady, mimo że chodzi o dalekosiężne środki polityki zagranicznej Unii Europejskiej oraz
ich wdrożenie.

Popieramy wysiłki różnych grup Parlamentu służące przywróceniu parlamentarnego
nadzoru nad instrumentami finansowymi. Poprzemy zatem odpowiednie poprawki do
aktów delegowanych, które rzecz jasna omówiliśmy wcześniej. Również i ja chciałabym
na koniec wyrazić ogromny niepokój w związku z instrumentem na rzecz stabilności oraz
europejskim instrumentem na rzecz demokracji i praw człowieka, ponieważ sądzę, że te
instrumenty są wykorzystywane w niedemokratyczny i nieprzejrzysty sposób, a w
niektórych przypadkach wbrew woli danych krajów, co nadaje im rys interwencjonistycznej
polityki zagranicznej UE.

William (The Earl of) Dartmouth,    w imieniu grupy EFD. – Panie przewodniczący! Po
bazarach w Karaczi krąży anegdota, która brzmi mniej więcej tak: Prezydenta Pakistanu
dopadł złodziej i mówi: Chcę twoich pieniędzy. Odpowiedział prezydent: To ja, prezydent
Zardari, twój prezydent. Na to złodziej: w takim razie chcę moich pieniędzy!

Pasuje ona do dzisiejszej debaty, ukazuje bowiem sedno sprawy. Komisja Europejska nie
ma pieniędzy. Całość pieniędzy Komisji pochodzi od podatników z państw członkowskich,
a ściśle rzecz ujmując, od podatników z czternastu państw członkowskich będących
płatnikami netto. Nawet jeśli Komisja od czasu do czasu pozyskuje własne zasoby, które
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– zważywszy na otrzymane dzisiaj głosy – wyglądają raczej mizernie, pieniądze
wydatkowane przez Komisję to wciąż pieniądze od podatników.

Zatem na zakończenie proszę państwa o poddanie pod rozwagę następującej kwestii: czy
naprawdę przypuszczacie, że mocno wyciskani podatnicy europejscy i brytyjscy, zwłaszcza
w obecnej sytuacji, naprawdę chcą wydania dodatkowych 2 miliardów euro – bo to właśnie
przewidują owe propozycje – aby komisarz UE mógł kroczyć dumny jak paw po
międzynarodowej arenie?

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Panie przewodniczący! Jak zawsze organy finansowe UE
mają pewne problemy. Pomoc finansowa jest trudna do uzyskania z uwagi na jej złożoność,
a tworzone systemy monitorowania wciąż odbiegają od optimum. Jednym z przykładów
może być pomoc przedakcesyjna, która – jak wszyscy wiemy – przyznawana jest krajom
potencjalnie kandydującym, lecz jej wypłacanie ma sens tylko wtedy, gdy dane państwa
zabierają się za rozwiązanie problemów z korupcją bądź faktycznie tworzą wymagane
struktury. Mam nadzieję, że w związku z tym UE wyciągnęła wnioski z ostatniego, nazbyt
pospiesznego rozszerzenia z 2007 roku. Jeżeli chodzi o instrument na rzecz stabilności
oraz instrument współpracy na rzecz rozwoju, to środki budżetowe często nie docierają
w ogóle, lub zaledwie w części docierają do instytucji lokalnych, dla których są
przeznaczone. Dzieje się tak po części za sprawą słabości instytucji w krajach
przyjmujących, lecz także za sprawą wadliwych struktur motywacyjnych oraz braku
udokumentowanej odpowiedzialności. Według badania MFW wydatki publiczne 33
państw są w ponad 50 % zależne od międzynarodowej pomocy na rzecz rozwoju, co daje
do myślenia. Należy nasilić monitorowanie wszelkich form pomocy finansowej z UE.

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE).   – (DE) Panie przewodniczący! Przede wszystkim
składam najszczersze podziękowania sprawozdawcy, panu posłowi Scholzowi, za udaną
i otwartą współpracę między nami. W szczególności podczas rozmów trójstronnych nie
zawsze było porozumienie, lecz naprawdę podobała nam się konstruktywna afmosfera
dyskusji.

Rozszerzenie instrumentu finansowania współpracy z państwami i terytoriami
uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie stwarza
UE sposobność do nawiązania współpracy na równiej stopie z najważniejszymi państwami
wschodzącymi i rozwijającymi się. Obejmuje to również edukacyjne programy wymiany
w ramach systemy Erasmus Mundus, wspieranie współpracy przedsiębiorców oraz
współracy kulturalnej. Bardzo się z tego cieszę. Polecam państwa uwadze jedną kwestię:
z uwagi na bieżącą sytuację finansową UE – oraz każdego państwa członkowskiego –
zdaniem Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) nie do przyjęcia
jest żądanie nowych, obecnie niedostępnych zasobów finansowych do realizacji opisanych
środków. Potrzebne jest finansowe wyrównanie z instrumentem współpracy na rzecz
rozwoju, którego zasoby zostały przeznaczone tylko dla gospodarek wschodzących i
rozwijających się. Dlatego w imieniu grupy PPE przedłożyłam projekt poprawki, która
umożliwia osiągnięcie takiej finansowej równowagi.

Kilka słów o aktach delegowanych. To ważna kwestia – wspomniano o tym dziś rano już
dwukrotnie. Nie mam oczywiście wątpliwości co do tego, że Parlament musi posiadać
prawo nadzoru oraz prawo weta względem całego właśnie dyskutowanego pakietu
finansowania współpracy zagranicznej – za pomocą aktów delegowanych. Musi być w
tym wyczuwalny duch traktatu lizbońskiego. Nie może być kompromisu co do tego, czy
akty delegowane należy włączyć w sferę instrumentów finansowania.
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Ana Gomes (S&D).   – Panie przewodniczący! Europejski instrument na rzecz demokracji
i praw człowieka jest nieodzowny dla polityki zagranicznej UE poważnie zaangażowanej
we wspieranie demokracji, rządów prawa i praw człowieka na całym świecie. Jest to jedyny
instrument, który możemy teraz uruchomić, by pomóc zwolennikom demokracji i praw
człowieka w krajach, gdzie podstawowe wolności są ograniczane. I nie potrzeba nam do
tego zgody ich rządów. Rzecz jasna, tak cenny instrument powinien podlegać stosownej
kontroli Parlamentu Europejskiego, stąd też żądamy zaprowadzenia procedury aktów
delegowanych.

Powinniśmy jednak zdać sobie sprawę, że ten instrument jest raczej ograniczony pod
względem dostępnych środków finansowych, a spora jego cześć wydawana jest na pokrycie
kosztów misji obserwacyjnych podczas wyborów: w latach 2011-2013 wynosi ona 22 %.
Oznacza to, że należy znacznie zwiększyć budżet przyznawany na europejski instrument
na rzecz demokracji i praw człowieka.

Korzystając z okazji zwracam uwagę na nowe narzędzie, w którego tworzeniu powinien
pomóc Parlament Europejski, a przedmiotowy instrument mógłby je sfinansować, aby
skuteczniej i bardziej elastycznie pomagać ludziom, którzy często ryzykują życiem walcząc
o demokrację, rządy prawa i przestrzeganie praw człowieka w krajach rządzonych przez
dyktatury i reżimy oparte na ucisku oraz w krajach dążących do transformacji ustrojowej
ku demokracji, lecz napotykają tam na brutalne, antydemokratyczne siły. Potrzebują zatem
większego wsparcia w zakresie budowania potencjału do przezwyciężenia tych sił.

Potrzeba nam ponadpartyjnej, pozarządowej europejskiej fundacji podobnej do organizacji
Narodowy Dar dla Demokracji utworzonej przez Kongres USA.

(Mówczyni zgodziła się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy
art. 149 ust. 8)

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – Panie przewodniczący! Dziękuję za udzielenie głosu. Mam
pytanie do pani poseł Gomes dotyczące jej znakomitej propozycji: co, jej zdaniem, możemy
zaczerpnąć z tego typu modeli amerykańskich, aby z większą elastycznością, a tym samym
mniejszą biurokracją finansować demokratyzację i prawa człowieka?

Ana Gomes (S&D).   – Panie przewodniczący! Otóż główny walor polega właśnie na
elastyczności. Mając ponadpartyjną fundację, zdołamy wyodrębnić poszczególne przypadki,
które na podstawie szerokich kryteriów uznamy za wymagające szczególnej pomocy, aby
budować potencjał na rzecz bojowników o prawa człowieka, omijając tym samym
blokujące tego typu działania rządy, władze lub siły. Uważam że przykład Narodowego
Daru dla Demokracji w USA jest bardzo pouczający, powinniśmy zatem śmielej naśladować
to, co sprawdza się w innych częściach świata, w tym przypadku u naszych amerykańskich
partnerów.

Posiadamy już fundacje utworzone przez rozmaite stronnictwa działające w Europie, lecz
częstokroć mają one odmienne plany działania, a z pewnością jest wiele przypadków, w
których mogłyby przyjąć zbieżny kurs i poprawić skuteczność w świadczeniu pomocy
dla tych, którzy walczą o demokrację i prawa człowieka.

Przewodniczący.   – Zwiodła mnie pani, pani poseł Gomes. Sądziłem, że skończyła pani
wystąpienie, a tymczasem nieoczekiwanie kontynuowała je pani, nie wiedziałem zatem,
czy przerwać. W ramach procedury niebieskiej kartki tak pytającemu, jak i
odpowiadającemu przysługuje zaledwie po 30 sekund.
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Louis Michel (ALDE).   – (FR) Panie przewodniczący! Czuje się wielce zakłopotany,
ponieważ chciałem wziąć udział w tej dyskusji. Bardzo wątpię w to, że model amerykański
jest skuteczniejszy niż europejski. Model amerykański cechuje się wybiórczym i całkowicie
zautomatyzowanym podejściem do praw człowieka, ponieważ w istocie w modelu
amerykańskim chodzi przede wszystkim o aktywny bilateralizm.

Gratuluję mojemu koledze Charlesowi Goerensowi wykonanej pracy. Zdołał on uwypuklić
wymiar rozwojowy przyjętego podejścia. Dziękuję również panu komisarzowi Piebalgsowi
za to, że wniosek ów potraktował ze szczególną uwagą i przychylnością.

Ze swojej strony pragnę przedstawić trzy krótkie uwagi. Po pierwsze, zbyt szybkie
rozmontowanie systemu preferencji wspólnotowych może wywołać – i wywoła –
dramatyczne skutki w niektórych krajach AKP, wciąż eksportujących banany. Niektóre z
tych skutków odbiją się na potencjale państw AKP do krzewienia zrównoważonego
rozwoju. Dlatego optuję za rozsądną i nieco bardziej elastyczną interpretacją kryteriów
przyznawania pomocy. Pomoc należy przyznawać w pierwszym rzędzie tym państwom
AKP, które chcą utrzymać sektor produkcji bananów, jako że ma on wpływ na ich
zrównoważony rozwój. Zważywszy na to pomocne byłoby – pojawił się taki wniosek,
lecz nie został przyjęty – przeprowadzenie oceny wpływu ex ante w sytuacji krajów
eksporterów bananów.

Mam jeszcze dwie inne uwagi natury ogólnej i z pewnością wrócę do nich w nadchodzących
tygodniach. Moim zdaniem najlepszą metodą na udrożnienie tej pomocy jest bez wątpienia
udzielanie ogólnej pomocy z budżetu tam, gdzie to możliwe, oraz pomocy sektorowej
tam, gdzie to pożądane. Niewątpliwie przydałaby się również debata poświęcona wielkości
pomocy oraz dotrzymaniu zobowiązań poczynionych w 2005 roku przez państwa
członkowskie. Jest to bowiem sedno debaty. Dodam, że to, co usłyszałem tu od niektórych
posłów jest głęboko niepokojące. Najwyraźniej egoizm bierze górę. Przyznam, że to
zaskakujące.

Wreszcie, odpowiadając na liczne pytania, ja niemniej jednak również życzyłbym sobie
wskrzeszenia pomysłu włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu, jako że
to umożliwiłoby nam rzecz jasna bezpośrednie monitorowanie działań politycznych
Komisji.

Catherine Grèze (Verts/ALE).   – (FR) Panie przewodniczący! Dziękuję panu posłowi
Goerensowi za uwzględnienie międzynarodowych standardów BHP oraz
międzynarodowych standardów środowiskowych, zwłaszcza – co oczywiste – tych
dotyczących narażenia na pestycydy.

Wzięcie w sprawozdaniu w obronę drobnych przedsiębiorców jest moim zdaniem bardzo
istotne, pragnę bowiem przypomnieć, że ostatecznie przypada im zaledwie 1,5 % ceny
płaconej przez konsumenta końcowego. Warto pamiętać, że każdego roku miliony
drobnych rolników sytuacja zmusza do przeprowadzek do dzielnic slumsów.

Teraz, kiedy podjęliśmy tu w Izbie walkę z pestycydami oraz narażeniem na wielką skalę
na ich działanie, uważam, że bezwzględnie należy wprowadzić te same wymogi w Antylach
Francuskich, gdzie stosuje się chlorodekon, jak również w najodleglejszych regionach.
Apeluję do Komisji o takie działanie.

Podsumowując, choć cieszę się z poczynionych postępów, powtarzam, że podstawowy
problem dotyczący handlu bananami to oczywiście model rolnictwa, który należy
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zrewidować, ponieważ jest on nastawiony wyłącznie na eksport. Model rolnictwa należy
przekształcić w kierunku większej samowystarczalności.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Zgadzam się w pełni z panią Anną Gomes, że
kwestia praw człowieka jest jedną z najważniejszych w naszej działalności i dlatego zupełnie
nie mogę zrozumieć tego, co powiedziała pani Lösing, czyli, że pieniądze wydawane na
rzecz praw człowieka są pieniędzmi czasami czy też często niewłaściwie wydawanymi.
Nie rozumiem tej wypowiedzi. Jest to przecież nasze konstytutywne, może nawet
najważniejsze zadanie jako Wspólnoty Europejskiej.

Chciałbym się jeszcze odnieść do jednego z instrumentów wspierania demokracji i praw
człowieka na świecie oraz do zdania mówiącego, że instrumenty te należy wprowadzać
oraz należy działać niezależnie od zgody krajów trzecich i innych władz publicznych.
Myślę, że jest to istotne zdanie, które ukazuje naszą powinność. Czasami musimy pomagać
budować demokrację i utrwalać prawa człowieka wbrew rządom niektórych krajów. Myślę,
że warto to robić, zwłaszcza i przede wszystkim tam, gdzie prawo do wolności wypowiedzi
jest łamane. Jest to nasz obowiązek.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – Panie przewodniczący! Aura nierealności spowiła sporą część
tej debaty. Wszystkie sprawozdania dotyczące wspierania demokracji i praw człowieka
na świecie oraz instrumentów finansowania współpracy na rzecz rozwoju należy postrzegać
w kontekście mrożącego krew w żyłach oświadczenia wygłoszonego wczoraj w Izbie
przez Sekretarza Generalnego ONZ. Powiedział on, że tylko w tym roku na świecie ponad
65 milionów istnień ludzkich znajdzie się w skrajnym ubóstwie.

Taka jest surowa rzeczywistość, która zderza się z pięknymi słowami rządu oraz Komisji.
Za drzwiami Izby powiewają ogromne transparenty z logo UE oraz hasłami: „Stop biedzie”.
Jednocześnie Komisja UE oraz największe grupy w Parlamencie forsują neoliberalną
politykę gospodarczą, która przewiduje cięcia w budżecie oraz usługach publicznych,
druzgocąc standardy życia zwykłych obywateli, a jednocześnie zakłada przekazywanie
olbrzymich zasobów w postaci dofinansowań bankom i spekulantom.

Co się tyczy współpracy na rzecz rozwoju, Komisja gratuluje sama sobie nowych obniżek
ceł na banany uzgodnionych z producentami bananów z Ameryki Łacińskiej, lecz w
rzeczywistości to nowe porozumienie przynosi korzyści potężnym międzynarodowym
korporacjom. Wielcy eksporterzy bananów, tacy jak Chiquita i Del Monte, skorzystają na
tym ogromnie, lecz państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz drobnych producentów
czeka zapaść. Oczywiście subsydia dla drobnych plantatorów bananów, którym grozi
załamanie na skutek nowego porozumienia, nie mogą pochodzić z istniejących funduszy
społecznych, lecz z innych zasobów budżetu UE. Handel powinien przynosić korzyści
drobnym producentom i ludziom pracującym – czyli większości – a nie wielkim
międzynarodowym korporacjom.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Panie przewodniczący! Obawiam się, że założenia
budżetu Unii Europejskiej na 2001 rok są błędne, w zakresie zarówno przeglądu
śródokresowego, jak i przychodów bezpośrednich z nowych podatków, które według
końcowej analizy uiszczą użytkownicy końcowi, innymi słowy – obywatele europejscy.
Sądzę, że nie jest to właściwy czas na wprowadzanie tych podatków, jako że Europa jest
pogrążona w recesji, a pracownicy tracą miejsca pracy, siłę nabywczą oraz – co ważniejsze
– uprawnienia z tytułu ubezpieczeń. Zamiast dawać konsumentom europejskim, my im
odbieramy. Znów wyjdzie na to, że usiłując zaprowadzić dyscyplinę budżetową odkładamy
plany dotyczące wzrostu, a stosując teorię ekonomiczną zapominamy o teorii politycznej.
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Musimy przekonać obywateli europejskich przykładami, że troszczymy się o nich najlepiej,
jak to możliwe. Zatem w tym szczególnym momencie nie powinniśmy zachowywać się
niczym Maria Antonina. Mam dwie konkretne propozycje: po pierwsze, zmniejszenie
naszych diet europosłów o 1000 euro w 2011 roku i wykorzystanie tych pieniędzy na
nabór młodych bezrobotnych Europejczyków z naszych krajów. Po drugie, zaoszczędzenie
na kosztach naszych podróży poprzez loty klasą ekonomiczną.

Nick Griffin (NI).   – Panie przewodniczący! Jak często bywa z propozycjami UE,
przedmiotowe instrumenty finansowe zawierają środki, które mają ogromny wydźwięk
emocjonalny. Wszyscy porządni ludzie – tacy jak my – chcą skończenia z przemytem
narkotyków, handlem ludźmi oraz dostarczaniem broni strzeleckiej do stref konfliktu;
łatwo jednak ulegać emocjom i być szczodrym za pieniądze innych.

Zatem podczas gdy zwykli ludzie Grecji, Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii widzą, jak
ruinuje się ich systemy społeczne i uginają się pod ciężarem podatków, w sprawozdaniu
Scholza przyznaje się dodatkowe 176 milionów euro do już rozdysponowanych
172 milionów euro na pomoc kapitalistom z trzeciego świata w pochłonięciu kolejnych
naszych miejsc pracy. Sprawozdanie Gorensa przewiduje pozbycie się 190 milionów euro,
z czego 17,4 miliona na instrument szybkiego reagowania na gwałtownie rosnące ceny
żywności w państwach rozwijających się. Być może umknęło to waszej uwadze, lecz ceny
żywności gwałtownie rosną również w naszych okręgach wyborczych.

Najgorsze jednak jest sprawozdanie poseł Brantner. W nim bowiem na stronie dziewiątej
jest zapis o kopercie finansowej w wysokości 2 062 miliardów euro do 2013 roku. Jest
to, rzecz jasna, omyłka drukarska. Modlę się, aby była to omyłka drukarska, lecz to, że tak
głupi błąd uszedł uwadze wszystkim ekspertom i posłom, którzy czytali sprawozdanie,
wymownie świadczy o beztrosce, z jaką Unia Europejska wydaje pieniądze.

Te pieniądze nie rosną na drzewach. Nie spadają nam z nieba. Nie są to pieniądze Komisji;
nie są to pieniądze posłów. Są to pieniądze podatników, z niewspółmiernie dużym wkładem
podatników brytyjskich.

Maurice Ponga (PPE).   – (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie!
Przez wiele lat Unia Europejska utrzymywała szczególne, ożywione stosunki z państwami
AKP. Te szczególne stosunki zaowocowały między innymi przyznaniem preferencji
taryfowych. Dotyczy to sektora bananów, w którym państwa AKP korzystały z
preferencyjnego porozumienia handlowego w sferze eksportu do Unii Europejskiej.

Owa preferencja została zakwestionowana na forum WTO, w szczególności przez państwa
Ameryki Łacińskiej, będące dużymi eksporterami bananów. Aby zatem doprowadzić do
zgodności z przepisami WTO oraz zakończyć długotrwały spór, w grudniu 2009 roku
Unia Europejska zgodziła się obniżyć cła w sektorze bananów.

Niemniej jednak, zważywszy na uprzywilejowane partnerstwo z państwami AKP, Unia
Europejska chciała pomóc państwom AKP będącym producentami bananów w uporaniu
się ze wzmożoną konkurencją. Europa zadeklarowała zatem 190 milionów euro na pomoc
dla państw AKP – producentów bananów w dostosowaniu się, zachowaniu
konkurencyjności oraz w miarę potrzeby w restrukturyzacji sektora.

W sprawozdaniu, nad którym będziemy jutro głosować, Parlament Europejski potwierdza
swoje zaangażowanie i poparcie dla państw AKP będących producentami bananów, z
czego jestem bardzo rad. Tym samym zasugerowaliśmy między innymi, że Unia Europejska
może przyjąć środki uzupełniające po 2013 roku, jeśli zajdzie taka potrzeba.
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Thijs Berman (S&D).   – Panie przewodniczący! Musimy dążyć do jak największej
przejrzystości i odpowiedzialności w ramach budżetu, jako że w ogromnej mierze
warunkuje to zasadność polityki zewnętrznej UE.

Mówimy o niebagatelnych sumach wydatkowanych na podstawie regulacji
pozostawiających spore pole manewru dla Komisji. W porządku, lecz musimy sprawować
pełną kontrolę nad dokumentami strategicznymi, wieloletnimi programami indykatywnymi
i tym podobnymi, jako że ich zakres jest dość ogólny, a uzupełniają one instrumenty
finansowe, określając obszary i cele priorytetowe.

Komisja powinna przedstawić swoje wyniki Parlamentowi w rocznym sprawozdaniu,
szczególną uwagę przywiązując do kwalifikowalności wszystkich projektów według
kryteriów oficjalnej pomocy rozwojowej. Tworzeniem programów oraz planowaniem
powinni zajmować się ci sami eksperci, którzy robią to obecnie, lecz sama Służba Działań
Zewnętrznych potrzebuje większej liczby specjalistów do spraw rozwoju i praw człowieka,
aby zrozumieć te instrumenty oraz posługiwać się nimi zarówno w Brukseli, jak i w
delegaturach UE w państwach trzecich.

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL).   – (EL) Panie przewodniczący! Pokrótce nawiążę do
kwestii demokracji oraz finansowania jej krzewienia za granicą. Uważamy, że demokracja
jest osiągnięciem człowieka, które należy chronić. Czy jednak demokracja, jaką znamy,
to demokracja, którą chcemy – i musimy – eksportować? Żywię stanowcze przekonanie,
że najpierw powinniśmy ulepszyć demokrację u siebie. Skoro mamy kraj, w którym
absencja wyborcza wynosi ponad 50 %, to jak możemy mówić o demokracji? Kiedy miliony
ludzi dotyka bezrobocie, to jak możemy mówić o demokracji? Kiedy zamiast wybranych
przedstawicieli, demokrację wyraża się głównie poprzez media, które jednocześnie sprawują
nad nią kontrolę, to jak możemy mówić o demokracji? Czy to właśnie jest demokracja, z
której możemy być dumni i którą chcemy eksportować?

Uważam, że istnieją narody, które potrzebują pomocy w tym, by ich prawa uzyskały
należyte poparcie oraz poszanowanie ze strony rządów. Niewątpliwie należy postępować
ostrożnie, a działania poprzedzać cierpliwymi badaniami wszelkich potencjalnych
negatywnych – bardziej niż pozytywnych – skutków. Czy można stwierdzić, że
finansowanie demokracji w Afganistanie pomogło w demokratyzacji? Uważam, że o wiele
więcej osiągniemy czyniąc z naszej demokracji przykład do naśladowania, aniżeli płacąc
ludziom za naśladowanie nas.

Alf Svensson (PPE).   – (SV) Za sprawą traktatu lizbońskiego oraz Europejskiej Służby
Działań Zewnętrznych mamy szansę mocniej zaznaczyć swoją obecność na arenie
międzynarodowej. Wiąże się z tym, rzecz jasna, zwiększenie odpowiedzialności.

Ciąży na nas szczególna odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju stosunki z krajami
niedemokratycznymi, niezależnie od tego, czy dotyczą one pomocy, czy handlu. Europa
oraz UE powinny i muszą wieść prym. UE musi pokazać drogę. Wśród instrumentów, nad
którymi właśnie debatujemy, są rudymenty, które zapewniają nam atrybuty nieodzowne,
by faktycznie uczynić różnicę. To, że posiadamy takie atrybuty nie oznacza automatycznie,
że odniesiemy sukces. Aby każde euro pomocy przyniosło optymalny skutek, nasza praca
na rzecz rozwoju powinna być stale przeplatana inicjatywami wspierającymi demokrację
oraz działaniami opiniotwórczymi. Wydaje się to oczywiste, lecz w istocie nie dla każdego
takie jest.
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W ONZ to UE jest obrońcą. To UE podejmuje się negocjacji z reżimami totalitarnymi; to
my stale i niezłomnie stajemy po stronie słabych. I tak, oczywiście, powinno być. Dlatego
żal patrzeć, że ogólnie kierunek zmian nie jest taki, jakiego byśmy sobie życzyli w sferze
demokracji i praw człowieka. W moim odczuciu niektórzy posłowie do naszego Parlamentu
nie w pełni pojmują znaczenie demokracji jako najważniejszego, nieodzownego
fundamentu rozwoju.

W regularnych odstępach czasu w Komisji Rozwoju zauważamy próby przedkładania
tekstów, w których między wierszami przemyca się ustępstwa, bądź bardziej otwarcie
przewiduje się pewien stopień przyzwolenia wobec reżimów totalitarnych. Ostatnio na
przykład podnoszono, że główny problem z dyktaturami dotyczy ryzyka prywatyzacji
opieki zdrowotnej. To, że w demokracji nigdy nie było głodu na masową skalę jakoś rzadko
się zauważa.

Takie podejście jest zwyczajnie niemożliwe do obrony. Aby nasze instrumenty finansowania
w ramach budżetu pomocowego funkcjonowały optymalnie, musimy umieścić wspieranie
demokracji w centrum wszystkich stosunków zewnętrznych, i nie może się to stać tylko
w kontekstach formalnych, werbalnie, bez podejmowania żadnych działań praktycznych.

Patrice Tirolien (S&D)  . – (FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! W moim
wystąpieniu zamierzam skupić się na sprawozdaniu posła Goerensa, w którym poruszono
sprawę środków towarzyszących odnoszących się do bananów.

Jako że sam pochodzę z regionu Unii Europejskiej, gdzie produkuje się banany, mogę tylko
wyrazić solidarność z rzeczonymi producentami AKP. Przede wszystkim solidarność,
ponieważ Unię Europejską z tymi krajami łączy silna więź historyczna. Powinniśmy zatem
zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić im możność maksymalizowania korzyści
z globalizacji, której nierzadko padają pierwszymi ofiarami.

Solidarność również dlatego, że hojne przyznawanie przez Komisję koncesji handlowych
na rzecz WTO grozi załamaniem tego sektora rolnictwa w państwach partnerskich AKP.
Solidarność, lecz na pewno nie naiwność, skoro w projekcie rozporządzenia w sprawie
środków towarzyszących odnoszących się do bananów przedłożonym przez Komisję
położono zbyt duży nacisk na aspekt dywersyfikacji gospodarczej.

Z uwagi na utratę preferencji taryfowych na skutek porozumienia z WTO, głównym celem
programu jest najwyraźniej zapewnienie zrównoważonego eksportu z państw AKP
będących producentami bananów, a tym samym pomoc w osiągnięciu przez nie
konkurencyjności.

Ponadto – bądźmy szczerzy – fundusze przewidziane w ramach środków towarzyszących
odnoszących się do bananów są niewystarczające i nie obejmą odpowiednio długiego
okresu wymaganego na dywersyfikację.

Wreszcie dodam, że jeśli mamy świadomość, jak pilna jest sytuacja, to zaakceptujemy
finansowanie tych środków towarzyszących poprzez znaczną redyspozycję działu IV
budżetu. Rada musi być odpowiedzialna oraz dążyć do znalezienia wykonalnego
rozwiązania dotyczącego wieloletniego finansowania tego programu.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Europejski instrument finansowy na rzecz
wspierania demokracji i praw człowieka jest moim zdaniem instrumentem używanym i
traktowanym obecnie w sposób zbyt techniczny. Powinien być w większym stopniu
narzędziem politycznym Unii Europejskiej, posiada on bowiem ogromny potencjał do
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wspierania i promowania demokracji. Wymaga to jednak zmiany podejścia do tego
europejskiego instrumentu finansowego. Dotychczas kwestia wspierania demokracji
pozostawała w cieniu praw człowieka, które oczywiście są szalenie ważne. Sądzę jednak,
że wspieranie samej demokracji, co jest nieco czym innym, należałoby podnieść do dużo
większej rangi i nadać im dużo większego znaczenia.

Dlatego też należałoby umacniać instytucje pozarządowe w krajach, gdzie panują rządy
autorytarne. Trzeba stawiać na „grassroots democracy” w tych właśnie krajach, budować
ją od dołu. Należałoby więc skupić się na organizacjach społeczeństwa obywatelskiego,
które oferują innowacyjne sposoby poszerzania przestrzeni publicznej. Aby to się udało,
należy po pierwsze wprowadzić regularny monitoring efektów działania tych organizacji,
które korzystają z pieniędzy europejskich. Należy, co stwierdzają same organizacje,
ustanowić forum, które przez regularne spotkania umożliwiłoby komunikację między
darczyńcami a odbiorcami, nie tylko darczyńcami, którzy pochodzą z Unii Europejskiej,
ale innymi. Należy uprościć formularze aplikacyjne. W tej chwili one są po prostu
niedostępne dla wielu. I wreszcie Komisja powinna dążyć do rozluźnienia rozporządzenia
finansowego.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Tytuł tej debaty może
nastrajać optymistycznie, teoretycznie bowiem chodzi w niej o określenie procedur pomocy
dla państw AKP produkujących banany. Rzeczywistość jest zgoła inna. Przyznam, że
sposób, w jaki zostały one potraktowane w całym sprawozdaniu jest wprost
niedopuszczalny. Przede wszystkim powinniśmy mieć na względzie, że sektor bananów
ma fundamentalne znaczenie dla wielu państw Afryki i Karaibów.

Mimo to postarały się one zaakceptować na forum WTO porozumienie obniżające unijne
cło do poziomu 114 euro za tonę, aby zakończyć przewlekły spór z produkującymi banany
krajami Ameryki Łacińskiej. Komisja jednak, zdaje się, zapomniała ich poinformować o
trwających dwustronnych negocjacjach z tymi samymi państwami w sprawie jeszcze
niższego cła: 75 euro za tonę. Innymi słowy, skutki handlowe tych porozumień będą
głęboko odczuwalne: lwia część rynku bananów już należy do międzynarodowych
korporacji z Ameryki Łacińskiej.

W obliczu tej sytuacji, podczas ostatniej sesji plenarnej zgromadzenia AKP-UE na Teneryfie
wszyscy deputowani jednomyślnie zgodzili się przyjąć deklarację wzywającą do
bezzwłocznego wprowadzenia środków pomocowych dostosowanych do potrzeb
producentów.

Jednak po powrocie do Brukseli oraz Strasburga zauważam, że niestety – co nie jest
niespodzianką – prawica wycofuje się, a nawet sprzeciwia odniesieniom do tej deklaracji.
Jestem znużony taką dwulicowością, lecz przede wszystkim obawiam się, że owo znużenie
podzielają nasi historyczni partnerzy, którzy nie wierzą już w naszą wolę rzeczywistej
pomocy w ich rozwoju.

Richard Howitt (S&D).   – Panie przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję
śródokresowy przegląd europejskiej inicjatywy na rzecz demokracji i praw człowieka
(EIDHR), pochwalam pracę sprawozdawcy i rad jestem ze zmian umożliwiających płatności
podatków. Dwie trzecie organizacji zajmujących się prawami człowieka nie zdołało uzyskać
lokalnych ulg podatkowych, zatem ta luka, zmniejszająca rzeczywiste zapotrzebowania
w ramach projektów, zostanie teraz wypełniona.
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Co do Komisji, cieszy mnie ułożenie współpracy, co umożliwiło konsultacje z Parlamentem
w sprawie waszych programów wieloletnich. Popieram dalsze poprawki dotyczące aktów
delegowanych. Przypominam również o potrzebie włączenia ustaleń wyborczych misji
obserwacyjnych do krajowych działań następczych.

Zwracając się do państw członkowskich: przypominam, że jeżeli chodzi o następną
perspektywę finansową, niech was nie kusi cięcie w ramach EIDHR. Próbowano już tego,
ale się nie powiodło. Parlament dopilnuje, by nie powiodło się i tym razem.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pragnę zwrócić uwagę na wdrożenie europejskiego
instrumentu na rzecz demokracji i praw człowieka w separatystycznym regionie
Naddniestrza w Republice Mołdowy. Naddniestrze dopuszcza się poważnych naruszeń
w sferze demokracji i poszanowania praw człowieka. W związku z tym stosowanie tego
instrumentu stanowi dobrą sposobność do propagowania demokracji, rządów prawa oraz
poszanowania praw człowieka w regionie.

W ramach instrumentu zostały uruchomione projekty, z czego jeden uruchomiony w
2009 roku dotyczył tworzenia potencjału oraz propagowania praw człowieka i
demokratycznych instytucji w regionie Naddniestrza w Mołdawii. Obejmował on
zaangażowanie w proces demokratyczny społeczeństwa obywatelskiego w regionie.
Jednakże doświadczenie pokazało, że możliwości tego instrumentu nie zostały w pełni
wykorzystane, częste są tam bowiem opóźnienia we wdrażaniu oraz problemy z
przejrzystością. Podkreślam potrzebę przeprowadzenia przeglądu tego instrumentu w
celu przygotowania skutecznych strategii wdrożeniowych w tym regionie.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Europejski instrument na rzecz wspierania demokracji
i praw człowieka, z budżetem na okres 2007-2013 wynoszącym 1,1 miliarda euro,
znacząco przyczynia się do ugruntowania i rozwoju praw człowieka oraz wzmacniania
demokracji na świecie.

Cieszę się, że w zbiorze dodatkowych poprawek i uzupełnień zostały uwzględnione oraz
zastrzeżone zmiany wynikające z traktatu lizbońskiego, które polegają na odpowiednim
wzmocnieniu uprawnień kontrolnych Parlamentu w tym zakresie. Przyznanie wprost
możliwości sprzeciwu wobec aktu delegowanego w okresie dwóch miesięcy od daty jego
notyfikacji uważam za istotną korzyść dla Parlamentu. Mam nadzieję, że wyposażenie
Parlamentu w kompetencje wpłynie na elastyczność tego instrumentu, będzie zgodne z
nowymi wymogami przewidzianymi w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
jak również pozwoli lepiej uporać się z wyzwaniami związanymi z ochroną praw człowieka
i demokracji na świecie.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Wspólnym mianownikiem dla tych trzech sprawozdań,
nad którymi właśnie debatujemy, jest badanie instrumentów przeznaczonych do
finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz działań służących wspieraniu demokracji
i praw człowieka na świecie.

Przeprowadzanie takich ocen instrumentów finansowania współpracy na rzecz rozwoju
uważam za oczywiste. Podobnie za oczywiste uważam wykonywanie prawa do kontroli
w ramach procedury komitologii, jak również zwrócenie uwagi na serię problemów
związanych ze sposobem wdrożenia instrumentu przez Komisję oraz wykładni niektórych
podstawowych przepisów.

W wystąpieniu zamierzałam poprzeć propozycje przedłożone przez Komisję Rozwoju,
które uzupełnią środki towarzyszące zaproponowane przez Komisję, zwłaszcza dla sektora
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bananów. Z drugiej strony przypominam wszystkim, że celem unijnej polityki rozwoju
jest zmniejszenie, a w perspektywie długookresowej likwidacja ubóstwa. Ja również
uważam, że poza prawami człowieka i wspieraniem demokracji nie wolno nam zapominać
o podstawowym celu, jakim jest likwidacja ubóstwa.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Projekt Komisji zmieniający i uzupełniający instrument
współpracy z państwami uprzemysłowionymi odnosi się do rozszerzenia zakresu
geograficznego z początkowo 17 państw do 46 państw, wobec których instrument
finansowania współpracy na rzecz rozwoju dotychczas miał zastosowanie.

Cieszę się, że Unia Europejska postanowiła rozszerzyć współpracę na podstawie programu
instrumentu współpracy z państwami uprzemysłowionymi, dodając więcej państw. Nie
rozumiem jednak motywacji do wciągania na tę listę niektórych konkretnych państw.
Podziwiam obywateli Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej za tolerowanie i
znoszenie przez długie dekady nadużyć militarnego reżimu, lecz nie rozumiem urzędników
Komisji, którzy w przedłożonym projekcie pośrednio zalecają nam pomoc dla Kim Dzong
Ila w ulepszaniu bazy technologicznej przemysłu zbrojeniowego, aby mógł on skuteczniej
zastraszać sąsiadujące państwa i grozić im. Jestem stanowczo przekonany, że modernizacja
armii Korei Ludowo-Demokratycznej nie powinna stanowić priorytetu, na który obywatele
Unii Europejskiej mają łożyć, a Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna póki co nie
należy do państw proponowanych w dodatku Komisji.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Panie przewodniczący! Zanim zacznę, pragnę podziękować
panu za konstruktywne przewodniczenie naszej sesji oraz za jasność we wskazywaniu
zabierających głos.

Grupa państw OECD corocznie przeznacza ponad 100 miliardów dolarów na pomoc na
rzecz rozwoju. Oznacza to, że odpowiadają oni za ponad 90 % pomocy w rozwoju,
finansowanej ze środków publicznych na świecie. UE jest największym donatorem pomocy
na rzecz rozwoju. Niemniej jednak każdego roku 3 miliardy euro pomocy przepada z
uwagi na wady jakościowe. Co można z tym zrobić? Liczymy na to, że w przyszłości
monitoring zapewni, aby fundusze były wykorzystywane w możliwy do odtworzenia i
trwały sposób.

Od państw przyjmujących oczekujemy również, że przypomną sobie własne zobowiązania,
na przykład dotyczące współpracy w repatriacji nielegalnych migrantów. Zdecydowanie
możliwe jest skorzystanie z pomocy na rzecz rozwoju jako ze sposobu wywierania nacisku
na zawarcie umów o readmisji. Nie można dopuścić, aby niewspółpracujące państwa
pochodzenia milionów nielegalnych migrantów nadal oczekiwały na miliony z pomocy
na rzecz rozwoju. W związku z tym oczekuję jasnych oświadczeń na zbliżającym się
październikowym szczycie UE-Afryka.

PRZEWODNICZY: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i
panowie! Instrumenty finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz wspierania
demokracji i praw człowieka powinny być na tyle elastyczne, aby zapobiec sytuacjom
impasu, do jakich dochodziło już wiele razy.

Unia Europejska w istocie uwalnia niebagatelne fundusze. Dostęp do tych funduszy nie
powinien być blokowany przez zbyt skomplikowane procedury. Oprócz elastyczności
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wymaganej dla tych instrumentów chciałbym podkreślić wagę rzeczywistego zapewnienia,
by małe organizacje i struktury również mogły korzystać z tych grantów, ponieważ w
dzisiejszych czasach zbyt często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy to korzystają z
nich tylko wielkie organizacje pozarządowe, i to zaledwie przez krótki okres.

Uważam, że przyznanie pierwszeństwa małym organizacjom pozarządowym na dłuższe
okresy przyniesie daleko lepsze rezultaty. Istnieje dziś wiele małych organizacji
obywatelskich, które wykonują znakomitą, długofalową pracę na lokalną skalę. Są one
prawdziwymi propagatorami zmian i dlatego powinny mieć możność korzystania z tej
pomocy.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Panie przewodniczący! Dawanie pieniędzy z
własnej kieszeni to akt szczodrości. Dawanie pieniędzy z cudzej kieszeni – z kieszeni
podatnika – to gest daleko mniej szczodry, mniej szczery. Dodatkowe 176 milionów euro
nie trafi tylko do państw najbiedniejszych, lecz również do państw wschodzących, z których
eksport już coraz bardziej niszczy naszą produkcję oraz miejsca pracy naszych podatników.

Pragnienie krzewienia demokracji i praw człowieka w krajach trzeciego świata byłoby
godne podziwu, gdyby nie fakt, że państwa Unii Europejskiej są zdolne więzić ludzi, którzy
nie dopuścili się ani aktów przemocy, ani rabunku, lecz zwyczajnie wyrazili własne,
nieprawomyślne lub opozycyjne opinie na tematy polityczne lub naukowe.

Państwa Unii Europejskiej są zdolne zakazać działalności partiom politycznym – otwarcie,
jak miało to miejsce w Belgii lub w Niemczech, bądź po cichu, poprzez działania
obywatelskie, jak w Wielkiej Brytanii. Skoro chcemy krzewić demokrację oraz prawa
człowieka na świecie, to taniej i skuteczniej będzie dawać samemu dobry przykład.

Andris Piebalgs,    komisarz. – Panie przewodniczący! To była fascynująca debata. W
pewnym sensie, pokrywa się ona mocno z wczorajszym wystąpieniem w Izbie Sekretarza
Generalnego Ban Ki-moona, który wyraźnie stwierdził, że UE oraz ONZ są
współodpowiedzialne za zwalczanie ubóstwa, zmian klimatycznych oraz
rozprzestrzeniania broni jądrowej na świecie. Jest to wspólne wyzwanie, przed którym
stoimy.

Generalnie nasi obywatele niezbyt przejmują się tą kwestią, ponieważ sądzą, że się nią
zajmujemy, jak również krzewimy nasze wartości. Pojawiła się wzmianka o Naddniestrzu.
Nie jest to region oddalony od nas o tysiące kilometrów; to bardzo blisko. Co się tyczy
pokoju i bezpieczeństwa, faktycznie nie jesteśmy zbytnio uwikłani w konflikty, lecz to
dlatego, że posiadamy bardzo aktywną zewnętrzną politykę zapobiegania konfliktom, jak
tylko się pojawiają.

Uważam że mamy doświadczenie, z którego możemy być dumni. Instrumenty finansowe
z pewnością pomagają nam sprostać owym wyzwaniom. Moim zdaniem w dzisiejszej
debacie zasadniczo bardzo pozytywnie oceniano doświadczenia, jakie mamy z
instrumentami finansowymi. Jednocześnie podkreślam, że ciąży na nas pełna
odpowiedzialność i dysponujemy pieniędzmi podatników. Ilekroć rozpoczynamy projekt,
prowadzone są kontrole ex ante, a następnie kontrole ex post. Istnieje Europejski Trybunał
Obrachunkowy, który pilnuje nie tylko tego, czy pieniądze są wydawane prawidłowo, lecz
także zasadności politycznej tych wydatków. Komisja Kontroli Budżetowej raczej surowo
podchodzi do wydatków Komisji, zatem zapewniam państwa, że pieniądze podatników
są bardzo szanowane i wydawane na właściwe cele.
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Na okrągło dyskutujemy, jak poprawić skuteczność, lecz zapewniam państwa, że
realizujemy cele polityczne uzgodnione wraz z tą Izbą. Dzisiejsza debata rozpoczęła kolejną
debatę, jako że ambicje dotyczące przeglądu instrumentów finansowych były aż do teraz
raczej skromne. Chcieliśmy je po prostu przyjąć do roku 2013, wraz z kilkoma drobiazgami.

Niektórzy z państwa poruszyli kwestię wyzwania dla krajów, które znajdą się w szczególnej
sytuacji z powodu porozumienia w sprawie handlu bananami. Konieczne jest bezzwłoczne
dostosowanie środków towarzyszących odnoszących się do bananów. Chodzi nie tylko
o wiarygodność; te kraje naprawdę czeka wyzwanie. Takie jest tego uzasadnienie. Uważam,
że Izba była temu bardzo przychylna. Rozpoczęliśmy debatę na temat tego, co się stanie
po roku 2013 i zwracam wasza uwagę na fakt, że to jest początek debaty. Nie przesądzamy
z góry, co się stanie po 2013 roku. Przegląd budżetu został przyjęty przez Komisję wczoraj;
będzie jeszcze rozpatrywany w Izbie.

Wewnątrz Komisji zamierzam omówić zieloną księgę w sprawie polityki modernizacji i
rozwoju. Mam nadzieję, że moi koledzy również przedstawią pewne kwestie. Musimy
odpowiednio wcześnie uzgodnić priorytety polityczne, jak również instrumenty finansowe,
aby nie musieć później dokonywać korekt, kiedy stwierdzimy, że w ramach danego
instrumentu brakuje pieniędzy i będziemy próbowali pokryć niektóre priorytety poprzez
realokację środków.

Rozumiem, że nie jest to najlepsza metoda, oznacza to jednak, że przed dokonaniem
korekty ram finansowych powinniśmy ustalić, co chcemy osiągnąć, jakie instrumenty
mają być stosowane i w jakim zakresie.

Podkreślam, że jako komisarz mam nad sobą dwa organy władzy budżetowej. Jednym z
nich jest niewątpliwie Izba, a drugim Rada. W moim odczuciu oznacza to, że każda
kontrola, jaką przeprowadzimy bądź uzgodnimy powinna być zgodna z literą traktatu
lizbońskiego, z wolą polityczną znalezienia właściwego kompromisu, aby można było
położyć pełen nacisk na demokratyczną kontrolę i wykazać, że jest skuteczna, sprawna
oraz wydajna.

Właśnie o tym dyskutowaliśmy dziś podczas posiedzenia, o którym wspomniałem podczas
pierwszego wystąpienia. Mam wszelkie powody, by sądzić, że znajdziemy potrzebny
kompromis. Nie będzie to łatwe; konieczne będzie sporo politycznej woli. Ze strony
Komisji niewątpliwie taka wola polityczna jest, ponieważ wiem, jaka jest stawka – zwłaszcza
w odniesieniu do niektórych środków, gdzie zależy nam na szybkim zakończeniu procesu.

Bardzo dziękuję. Przyjmuję pracę sprawozdawców z ogromnym zadowoleniem. Bardzo
ją doceniamy.

Franziska Katharina Brantner,    sprawozdawczyni. – Co stanie się po roku 2013?

Jeżeli chodzi o instrument na rzecz stabilności, to widzieliśmy, jaki jest wspaniały, ponieważ
jest bardziej elastyczny niż inne instrumenty. Lecz czasem również prowadzi do
niewłaściwego wykorzystania w związku z kryzysami żywnościowymi, katastrofami
humanitarnymi i klęskami żywiołowymi. Tego naprawdę trzeba poprzestać. Powinniśmy
uściślić na okres po roku 2013, że dotyczy on sytuacji konfliktów, oraz być może przydać
więcej elastyczności innym instrumentom, aby móc objąć nimi nagłe sytuacje.

Kolejna rzecz, którą chcę podkreślić: ostatni brytyjski przegląd obronności umieszcza
zapobieganie konfliktom w centrum uwagi Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
Uważam, że to ciekawe oraz właściwe. Uważam, że jest to punkt wyjścia dla stwierdzenia,
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że Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinna stanowić węzeł komunikacyjny
zapobiegania konfliktom, co leży w interesie wewnętrznej spójności. Do potrzebnych jej
narzędzi zalicza się instrument na rzecz stabilności. Widzę, jak w ramach odpowiednich
struktur powstają inne twory, takie jak komórka mediacyjna. Uważam, że przyglądając
się perspektywom po roku 2013, powinniśmy się na tym oprzeć i zapytać: Czego nam
trzeba w sensie pieniędzy i zasobów, aby naprawdę stać się siłą sprawczą w zapobieganiu
konfliktów?

Iva Zanicchi,    sprawozdawczyni. – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Przede
wszystkim serdecznie pozdrawiam komisarza Piebalgsa i apeluję do niego o wzięcie
czynnego udziału – wierzę, że możemy na niego liczyć – w działaniach, które jutro
poddamy pod głosowanie, ponieważ jest to sprawa ogromnej wagi dla Parlamentu
Europejskiego, jako że po wejściu w życie traktatu lizbońskiego zyskuje on nowe
uprawnienia. Dziękuję, panie komisarzu Piebalgs.

Dziękuję również wszystkim przemawiającym, którzy wyrazili swoje poparcie podczas
dzisiejszej debaty. Szczerze liczę, że na jutrzejszym głosowaniu uda się zdobyć zdecydowaną
większość głosów, a nawet jednogłośne przyjęcie, co przypieczętuje wspaniały sukces
sprawozdania pana posła Mitchella, ponieważ istotne jest pozyskanie większych uprawnień
przez Parlament Europejski na mocy traktatu lizbońskiego.

Kinga Göncz,    sprawozdawczyni. – (HU) Dziękuję koleżankom i kolegom posłom za udział
w debacie. W waszych komentarzach zwróciliście uwagę na tę samą kwestię: że my,
sprawozdawcy, musimy zmagać się z czasem przeszłym. Dziękuję komisarzowi za
konstruktywne podejście do tej debaty. Dowiedzieliśmy się dziś – co potwierdzili prawie
wszyscy występujący – że europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka
jest bardzo ważnym, a być może jedynym instrumentem Unii Europejskiej służącym
modernizacji państw trzecich oraz obronie praw człowieka. Zaprojektowany jest w taki
sposób, by organizacje społeczeństwa obywatelskiego otrzymywały pomoc bezpośrednio.
Pomoc można wypłacać bezpośrednio organizacjom zajmującym się przedmiotową
dziedziną, bez asysty państwa trzeciego. Dlatego ważne, a naszym zdaniem konieczne jest
promowanie wszelkich rozwiązań technicznych, które umożliwią tym organizacjom
dostęp do pomocy, tak często kluczowy dla ich przetrwania.

Jednocześnie z tego właśnie względu – skoro program obejmuje taki obszar priorytetowy,
a mowa jest o instrumencie przeznaczonym bezpośrednio dla takich organizacji
pozarządowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego – ważne jest, aby Parlament
miał coś do powiedzenia w toku przygotowywania strategii oraz programów
długoterminowych. Istotna również jest obserwacja przez Parlament sposobów
wykorzystywania funduszy, nie tylko po zakończeniu siedmioletniego okresu
obowiązywania ram finansowych. Dlatego uważamy, że należy położyć nacisk na
demokratyczne prawo Parlamentu do nadzoru oraz prawo do opinii. Mam nadzieję, że
uda się znaleźć wspólne rozwiązanie, zwłaszcza po porannym posiedzeniu z udziałem
pani Ashton oraz komisarza Piebalgsa. Wierzę też, że jeśli istnieje wola polityczna, to
bariery prawne da się pokonać. Taki zatem pogląd powinniśmy przyjąć na nadchodzące
tygodnie.

Barbara Lochbihler,    sprawozdawczyni. – (DE) Panie przewodniczący! Współpraca między
Komisją a Parlamentem w kwestii instrumentu na rzecz demokracji i praw człowieka była
zadowalająca; nasze relacje były nacechowane współpracą. Od czasu do czasu posłowie
byli zapraszani do udziału w wymianach opinii między Komisją a społeczeństwem
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obywatelskim na temat różnych programów. Debata również pokazała, że praktycznie
nie ma problemów z zarządzaniem instrumentem. Nie oznacza to jednak, że możemy
wykluczyć ewentualne problemy z ich stosowaniem w przyszłości. Dlatego tak ważne jest
uprawnienie Parlamentu do sprawowania nadzoru. Jedyny punkt, w którym nie udało się
osiągnąć porozumienia, dotyczy ustanowienia wiążącego prawa do nadzoru przez
Parlament, co dopuszcza traktat lizboński. Dołączam się zatem do głosów wyrażających
nadzieję, że osiągniemy kompromis, innymi słowy, znajdziemy polityczne rozwiązanie
– szybkie i w pełni uwzględniające uprawnienia Parlamentu.

Helmut Scholz,    sprawozdawca. – (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu Piebalgs,
panie i panowie! Jako że debata dobiega końca, pragnę wyrazić najszczersze podziękowania
pod adresem kontrsprawozdawców oraz pani poseł Lochbihler za konstruktywną i
nastawioną na rezultat współpracę, która trwała ponad rok.

Dzisiejsza debata dowiodła, że kwestie finansowe, wykorzystania zasobów budżetowych,
planowania oraz kontroli politycznej nad instrumentami to sprawy dużej wagi politycznej.
Kończąc debatę, podsumuję, jakie formy instrumentów są dostępne. To, jak z nich
korzystamy zależy od tego, jak obywatele europejscy postrzegają Unię Europejską oraz
czy wykorzystywanie zasobów na ten czy inny instrument spotyka się z akceptacją
obywateli. Mogę zatem tylko powtórzyć to, co powiedziałem dziś rano do pani baronessy
Ashton oraz pana komisarza podczas posiedzenia komitetu sterującego grupy roboczej
w sprawie aktów delegowanych: uważam, że musimy szybko znaleźć rozwiązanie w
kwestii aktów delegowanych, utrzymując jednak odpowiedzialność prawną i polityczną
prawodawcy oraz Komisji. Instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami
uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (ICI)
został istotnie zmieniony za bieżącej kadencji parlamentarnej. Planujemy uwolnić do
348 milionów euro na współpracę w dziedzinach nauki, wymiany akademickiej, programu
Erasmus Mundus, kultury, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz ożywienia
dwustronnych stosunków handlowych. Szczególną uwagę należy poświęcić małym i
średnim przedsiębiorstwom.

Mam następującą rzecz do powiedzenia do pustych ławek przede mną – nie ma już także
posła Griffina: Uważam, że walnie przyczyni się to do otwarcia Unii Europejskiej na resztę
świata oraz do jego akceptacji, zarówno przez naszych obywateli, jak i inne państwa, z
którymi będziemy prowadzić wymianę.

Podsumowując: uruchomiliśmy ten instrument finansowy dzięki udanym negocjacjom
nad kompromisem między Radą a Parlamentem, próbowaliśmy dostosować go do
przyszłych wyzwań oraz osiągnąć porozumienie co do jego całej zawartości. Mam nadzieję,
że za sprawą jutrzejszych głosów w Izbie zrobimy decydujący krok naprzód.

Charles Goerens,    sprawozdawca. – (FR) Panie przewodniczący! Nie kryję faktu, że regulacje
przewidziane w ramach środków towarzyszących odnoszących się do bananów to z wielu
powodów hazard o przyszłość.

Po pierwsze, ogólny trend polegający na ograniczaniu preferencji handlowych, z których
dotąd korzystały państwa AKP, w najbliższym czasie się nie zmieni. Toczą się negocjacje
w sprawie ustanowienia cła na poziomie 75 euro za tonę bananów, podczas gdy teraz
funkcjonuje cło w wysokości 114 euro za tonę.

Po drugie, Komisja nie ma innego wyjścia, musi przystać na negocjowanie porozumienia
o obniżce ceł z krajami konkurującymi z krajami eksporterami bananów z AKP.
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Alternatywnym rozwiązaniem byłoby skierowanie sporu do rozwiązania przez Organ
Rozstrzygania Sporów WTO. Osobiście uważam, że wynegocjowane rozwiązanie stanowi
mniejsze zło dla państw AKP. W tym duchu musimy również podejść do środków
towarzyszących odnoszących się do bananów, aby nie podlegały automatycznemu
rozstrzygnięciu w drodze wyroku Organu Rozstrzygania Sporów WTO.

Po trzecie, jako że świat nie kończy się w 2013 roku, kiedy to wygasną środki towarzyszące
odnoszące się do bananów, sądzimy, że należy już teraz rozpocząć przygotowania do
okresu po roku 2013.

Istotnie, cło w wysokości 114 euro za tonę bananów płatne na granicy Unii Europejskiej
wkrótce okaże się w praktyce zawyżone. Jak powiedziałem na początku, już rozmawiamy
o pułapie 75 euro za tonę.

Zachowanie uprawnień nadzorczych Parlamentu Europejskiego – tego dotyczy mój czwarty
punkt – uważam za rozsądne. Musimy dopilnować, by prawo do nadzorowania
dokumentów strategicznych ustanowione w art. 290 nie stało się martwym przepisem.
Myślę, że można spokojnie stwierdzić, że w tym przypadku nasza współpraca z Komisją
była niezwykle owocna. Parlament ten nie sprawia kłopotów; przeciwnie, nieustannie
wzbogaca debatę i pomaga Komisji osiągnąć postęp w sprawie.

Wreszcie, panie przewodniczący, czas na osobistą uwagę, którą poczyniłem jako
sprawozdawca. Znów jesteśmy świadkami przepychanki między państwami wschodzącymi
z jednej strony a państwami mniej rozwiniętymi z drugiej. Co więcej, gdyby Unia Europejska
nie wystąpiła w roli sprzymierzeńca słabszych, aby złagodzić ewentualne skutki
porozumienia handlowego, przy całej jego brutalności mniej rozwinięte państwa poczułyby
się jeszcze bardziej izolowane.

Zachęcam Komisję, by zaczęła myśleć o okresie po roku 2013, gdyż liczę, że środki, które
zostaną teraz przyjęte i – mam nadzieję – wejdą w życie nie nazbyt późno, okażą się
wystarczające do zapewnienia zrównoważonej produkcji bananów w zainteresowanych
państwach. Mam nadzieję, że środki te pomogą zapewnić przetrwanie sektora bananów
przez dłuższy czas, a ci, którzy nie zdołają utrzymać produkcji, znajdą alternatywne
rozwiązania.

Mam przeświadczenie, że po 2013 roku woda nadal będzie przepływać pod mostami na
Renie, a problemy dotyczące sektora bananów wciąż będą nam towarzyszyć. Musimy już
zacząć myśleć o strategii na okres po roku 2013.

Przewodniczący.   – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w czwartek 21 października 2010 r. o godz. 12:00

11. Ukraina (debata)

Przewodniczący.   – Kolejnym punktem porządku obrad jest oświadczenie
wiceprzewodniczącej Komisji oraz Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych
i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie Ukrainy.

Pani baronessa Ashton nie mogła uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu. Pan komisarz
Füle przedstawi kwestię w jej imieniu.
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Štefan Füle,    komisarz. – Panie przewodniczący! Dziękuję za tę możliwość oraz
przepraszam w imieniu Catherine Ashton, która poprosiła mnie, abym przedstawił to, co
sama zamierzała państwu powiedzieć.

Cieszę się, że mam możliwość przedstawić oświadczenie na temat obecnej sytuacji na
Ukrainie. Chciałbym wygłosić swoje uwagi w świetle trzech zbliżających się ważnych
wydarzeń: spotkania ministrów UE-Ukraina, do którego dojdzie 26 października w
Luksemburgu; wyborów samorządowych, które odbędą się 31 października oraz 14.
szczytu UE-Ukraina, który odbędzie się 22 listopada w Brukseli.

Ostatnio Ukraina korzystała ze swobód politycznych na wysokim poziomie. Uznano, że
kolejne wybory były przeprowadzane zgodnie z międzynarodowymi standardami. Na
Ukrainie rozwinęło się dynamiczne i różnorodne społeczeństwo obywatelskie oraz
środowisko mediów. Następowała ciągła poprawa we wszystkich aspektach poszanowania
praw człowieka.

W efekcie takiego obrotu spraw oraz zaangażowania kolejnych rządów na drodze w
kierunku bliższych związków z Unią Europejską, nastąpiło znaczące ożywienie w relacjach
pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Odzwierciedla go najlepiej ambitny i dalekosiężny
układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą, który jest obecnie w fazie
negocjacji i którego zadaniem jest osiągnięcie podwójnego celu: stowarzyszenia
politycznego i integracji gospodarczej z Unią Europejską.

Rząd prezydenta Janukowycza rozpoczął w ostatnich miesiącach wiele ważnych reform
gospodarczych, co jest godne pochwały. Obejmują one przyjęcie ustawy o zamówieniach
publicznych, która powinna odgrywać ważną rolę w walce z korupcją i zwiększaniu
konkurencyjności.

Przyjęcie ustawy o reformie sektora gazowego, która toruje drogę do rychłego przystąpienia
Ukrainy do Traktatu o Wspólnocie Energetycznej, jak również porozumienie, które
niedawno osiągnęła ona z MFW w sprawie promesy kredytowej, także stanowią decydujące
kroki w zabezpieczaniu stabilności makrofinansowej, przejrzystości i ponownego wzrostu.
Te reformy idą we właściwym kierunku i muszą zostać utrzymane.

Rządowi Ukrainy udało się również osiągnąć poziom stabilności, który w ostatnich latach
był nie do osiągnięcia dla ukraińskich przywódców politycznych. Jest to ważny i konieczny
krok w zapewnianiu skutecznych rządów w kraju. Niemniej jednak niepokoją nas ciągłe
i rozpowszechnione doniesienia o spadku poszanowania podstawowych wolności i zasad
demokracji na Ukrainie. Szczególnie niepokojące są skargi w związku z wolnością mediów,
wolnością zgromadzania się i stowarzyszania się.

Poszanowanie tych podstawowych wartości jest kluczowe. Są one najlepszymi gwarantami
swobód jednostki. Zapewniają prawdziwą konkurencyjność idei. Stanowią podstawowy
składnik prawdziwie otwartych, innowacyjnych i konkurencyjnych społeczeństw.

W dniu 1 października ukraiński Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, w którym
unieważnił zmiany konstytucyjne przeprowadzone po pomarańczowej rewolucji w 2004
roku. Decyzja ta tylko zwiększa potrzebę bardziej kompleksowych reform konstytucyjnych
na Ukrainie poprzez proces szeroko zakrojonych reform konstytucyjnych oraz w dużym
stopniu wiąże się z kluczową ideą zawartą w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 25
lutego tego roku. Celem takiego procesu powinno być stworzenie skutecznego i trwałego
systemu konstytucyjnego gwarantującego zachowanie równowagi politycznej, zgodnie
ze standardami europejskimi.
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Dla Unii Europejskiej i naszych państw członkowskich poszanowanie praw człowieka,
zasad demokracji oraz rządów prawa to podstawowe zasady, które nas łączą. Są to zasady,
co do których nie ma kompromisu, również w naszych relacjach z kluczowymi partnerami,
takimi jak Ukraina. O tempie i intensywności naszego zbliżenia z Ukrainą zadecyduje
pełne poszanowanie tych wartości.

Michael Gahler,    w imieniu grupy PPE. – (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie!
Obywatele Ukrainy raz po raz opowiadali się zdecydowanie za europejską przyszłością
swojego kraju. Niepokojące doniesienia z Ukrainy wskazują jednak na rozwój wypadków,
który oddala ten kraj od Europy. To dlatego odbywa się niniejsza debata przed wyborami
na szczeblu lokalnym. W listopadzie będziemy mogli podyskutować o reformach
gospodarczych w związku ze szczytem UE-Ukraina.

Dlatego musimy powiedzieć o zastraszaniu przez służby specjalne oraz ograniczaniu
wolności prasy i możliwości nieskrępowanego udziału w wyborach. Pozytywne doniesienia
na temat sfery gospodarczej nie mogą kompensować takiego rozwoju wydarzeń. „Dobrobyt
gospodarczy poprzez rządy autorytarne” to podejście chińskie, ale nie europejskie. Ci,
którzy dzierżą dziś władzę na Ukrainie nie mogą uważać, że uda im się umknąć tylko
dlatego, iż opinia publiczna w Europie tego nie zauważy lub ponieważ poprzednie ekipy
faktycznie popełniły błędy w zakresie dobrych rządów i walki z korupcją. To rzeczywiście
prawda, ale nie było atmosfery śledzenia, nie dochodziło do wizyt funkcjonariuszy tajnych
służb, czego doświadczył rektor Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie oraz młodzi ludzie
zaangażowani w działalność organizacji pozarządowych i partii opozycyjnych. Odcinanie
dostaw energii elektrycznej przedsiębiorstwom, zajmowanie komputerów, okupowanie
biur partyjnych z powodu domniemanego ryzyka ataku – pełna gama déjà vu jest widoczna
na Ukrainie. To zostało zaplanowane. Na czele służby bezpieczeństwa stoi Wałerij
Choroszkowski, który faktycznie kieruje imperium medialnym i obecnie jest również
członkiem rady powołującej sędziego najwyższej rangi w tym kraju. To również oddala
Ukrainę od Europy. Niewiele zostało z równości szans w rywalizacji politycznej przed
wyborami samorządowymi. Opozycja jest częściowo wykluczana z wyborów, podczas
gdy spontanicznie tworzy się partie marionetkowe uprawnione do wzięcia udziału w
wyborach przez uległe władze lokalne. W Kijowie dochodzi do bezceremonialnego
rozwiązywania rad dzielnicowych, a więc tam nie będzie wyborów – partia rządząca wie,
że w tej chwili tam nie wygra. Celem pionu władzy jest zdobycie kontroli nad regionami,
które wcześniej się z nim nie zgadzały.

Proponujemy nasze europejskie doświadczenia jako alternatywę. Nasze państwa
członkowskie podjęły ważne decyzje poprzez demokratyczny konsensus pomiędzy rządem
a opozycją, gotową do przejęcia odpowiedzialności – za reformy europejskie, za rządy
prawa, za konkurencyjną gospodarkę rynkową, za integrację europejską. Chcemy, aby
Ukraina dalej podążała tą drogą wspólnie z nami.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy
art. 149 ust. 8 Regulaminu)

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL)  – Dziękuję za przyjęcie pytania. To zawsze jest
miłe, jeśli można wywołać taką dyskusję. Pan rzeczywiście nakreślił bardzo ciemny obraz
tego, co obecnie jest na Ukrainie, łącznie z tym, że nawet porównał Pan to do modelu
chińskiego. Czy rzeczywiście uważa Pan, że ta sytuacja jest dzisiaj aż tak ciężka, żebyśmy
stawiali tak poważne zarzuty obecnej Ukrainie? Jak w tym kontekście wygląda Rosja, w
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kontekście porównania między Ukrainą a Rosją, bo byłoby to chyba niesprawiedliwe dla
Ukrainy?

Michael Gahler,    w imieniu grupy PPE. – (DE) Panie przewodniczący! Powiedziałem, że
zamiar osiągnięcia dobrobytu gospodarczego poprzez autorytarne rządy nie jest drogą,
którą my w Europie możemy wybrać. Znamy ją z Chin. Nie przeprowadzałem porównania,
powiedziałem tylko, że byłby to zły kierunek, że nie byłaby to droga europejska. Obraz,
który nakreśliłem jest moim zdaniem bardzo realistyczny dla tamtejszych obywateli.
Jeszcze nie dowiedziono, że domniemane osiągnięcia gospodarcze, których tam dokonano,
są skuteczne.

Adrian Severin,    w imieniu grupy S&D. – Panie przewodniczący! Ukraina jest dla nas
bardzo ważnym krajem. Jest to kraj, przed którym stoi wiele wyzwań. Chciałbym
podziękować panu komisarzowi za doskonały opis sytuacji, jak również świetne
przedstawienie naszych oczekiwań.

Nowy rząd został wybrany w wolnych i uczciwych wyborach, uznanych przez nas
wszystkich. Dzisiaj jest czas na to, aby pozwolić temu rządowi na wykonanie swojej pracy
bez przedwczesnego oceniania jego osiągnięć lub ich braku od pierwszej minuty po objęciu
mandatu. Prawdziwym problemem tej debaty jest problem, który tutaj mamy. Zbyt
pośpiesznie dzielimy ten kraj na frakcję prozachodnią i prowschodnią. Ponieważ opcja
prozachodnia nie jest u władzy, mamy teraz problem z uwierzeniem w zdolność opcji
prowschodniej do osiągnięcia wyników i do przyczynienia się do realizacji oczekiwań
Europy. To jest prawdziwy problem, przed którym stoimy w dzisiejszej debacie i
powinniśmy zrozumieć, że prawdziwymi pro-Europejczykami są ci, którzy są
pro-ukraińscy, ci którzy są w stanie wprowadzić rządy prawa, demokrację i modernizację
europejską w swoim kraju.

Zakończyłbym po prostu zwracając się do kolegów o to, aby zdecydowali się odroczyć
przyjęcie spodziewanej rezolucji, ponieważ Ukraińców czekają wybory oraz negocjacje
z nami. Nie powinniśmy przyjmować rezolucji w środku procesu politycznego, zanim
poznamy fakty, na podstawie których będziemy mogli wyciągać wnioski.

Adina-Ioana Vălean,    w imieniu grupy ALDE. – Panie przewodniczący! Wygląda na to, że
brakuje nam wiedzy na temat tego, jak radzić sobie z naszym wschodnim sąsiadem, Ukrainą.

Jest to równie trudne dla Ukrainy, która raz traktuje Europę jako sojusznika, a innym razem
jako problem. To dlatego uważam, że powinniśmy być pragmatyczni, uznać stan faktyczny
na miejscu i znaleźć wspólne elementy w naszych planach, aby osiągnąć porozumienie.

Współpraca gospodarcza zawsze była jednym z najpotężniejszych mechanizmów
napędowych w kierunku większej integracji i od 1956 roku Europa swój sukces zawdzięcza
temu pragmatycznemu podejściu.

A więc musimy nadal skupiać się zarówno na reformach instytucjonalnych, jak i reformach
gospodarczych, które mają zostać równolegle przeprowadzone na Ukrainie. Takie
dwutorowe podejście jest jedynym możliwym, jeżeli chcemy stworzyć koło sukcesu, które
doprowadzi do stabilnej demokracji w tym kraju oraz w sąsiedztwie wschodnim.

Priorytetem powinno być wspieranie zdrowego otoczenia biznesowego oraz osiągnięcie
funkcjonującej gospodarki rynkowej na Ukrainie poprzez zachęcanie do reform prawa
własności i podatku VAT oraz podejmowania wysiłków celem walki z korupcją na wysokim
szczeblu, wśród innych priorytetów.

197Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL20-10-2010



To dlatego uważam układ o stowarzyszeniu za potężny instrument reform i dlatego
powinniśmy kontynuować negocjacje nad ustanowieniem szerokiej i wszechstronnej
strefy wolnego handlu oraz przyjęciem Ukrainy do Traktatu o Wspólnocie Energetycznej.

W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuję przystąpienie Ukrainy do WTO, które należy
uważać za ważny krok w kierunku przyjęcia przez Ukrainę europejskich standardów
gospodarczych.

Mam nadzieję, że będziemy w stanie skończyć z ciągłym odraczaniem umowy o wolnym
handlu i napędzać koło sukcesu oparte na wzajemnym zaufaniu, z korzyścią dla całego
regionu i Europy.

Rebecca Harms,    w imieniu grupy Verts/ALE. – (DE) Panie przewodniczący! Przede
wszystkim chciałabym powiedzieć, że podzielam obawy związane z zaostrzeniem sytuacji
i niedemokratycznym rozwojem wypadków na Ukrainie. Jest coraz więcej doniesień na
temat ograniczania wolności wypowiedzi dziennikarzy, regularnych gróźb wobec
zaangażowanych członków organizacji pozarządowych oraz osób działających na rzecz
rozwoju demokracji. Rola służb specjalnych również daje prawdziwe powody do obaw.
Nie wierzę jednak, że sprzeczki o wolność prasy i rozwój demokracji w ogóle zaczęły się
w trakcie ostatnich wyborów. Raczej – i mówiłam o tym często na tym forum – wszyscy
czołowi gracze na Ukrainie wielokrotnie nadużywali władzy do celów, wśród których
było realizowanie własnych interesów. Te nadużycia rosną i ten fakt musi stanowić dla
nas prawdziwy powód do obaw.

Nie przyniesie nam pożytku przyjęcie tej rezolucji bez niepokoju o pewne wydarzenia
gospodarcze na Ukrainie. Obserwuję z takim samym niepokojem jak systematycznie rośnie
wpływ Rosji na ukraińską gospodarkę, sektor energetyczny, ale również inne sektory.
Dlatego radzę zrezygnować z jutrzejszego głosowania, a zamiast niego, po wizycie delegacji
w Kijowie – delegacji, która tam jedzie na sobotę i niedzielę za dwa tygodnie – i zanim
odbędzie się tutaj spotkanie na szczycie, po dokładnym przygotowaniu w zakresie
wszystkich obszarów, uzgodnić jakie faktycznie jest stanowisko Parlamentu Europejskiego
w odniesieniu do sytuacji na Ukrainie.

Przeszłam tę drogę od czasów sprzed demokracji do nowych czasów wraz z licznymi
przyjaciółmi z Ukrainy. Ukraina zmierzała w bardzo dobrym kierunku. Odnieśliśmy
wrażenie, że ostatnie wybory odbyły się zgodnie z demokratycznymi konwencjami. Jeżeli
obecnie zamiast do poprawy dojdzie do pogorszenia sytuacji, powinniśmy i tak bardzo
dokładnie zastanowić się nad tym, jak możemy interweniować, a jak interweniować nie
możemy. Niezależnie od obrotu spraw sugeruję, aby nie podejmować decyzji przed naszą
kolejną wizytą na Ukrainie. Nasz głos będzie donioślejszy, jeżeli wywołamy debatę nad
kwestiami, o których mówiliśmy w rezolucji podjętej tutaj.

Jak mówię, jestem bardzo zaniepokojona. Dociera do mnie wiele doniesień, że wszystko
zmierza w złym kierunku. Ale w naszym interesie wcale nie leży wykluczanie debaty na
miejscu i podejmowanie decyzji za wcześnie i zbyt pospiesznie.

Michał Tomasz Kamiński,    w imieniu grupy ECR . – Wielu z nas tutaj obecnych brało
aktywny udział w pomarańczowej rewolucji, pomagaliśmy ukraińskim demokratom w
trudnych czasach. Ale zawsze podkreślaliśmy, że nasze zaangażowanie na Ukrainie nie
ma na celu popierania konkretnej siły politycznej, lecz jest związane z popieraniem tego,
by Ukraina była demokratycznym i stała się wolnym krajem. Musimy dzisiaj pamiętać o
tym, żeby Parlament Europejski nie był elementem wewnętrznej rozgrywki na Ukrainie,
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lecz strażnikiem dwóch bardzo ważnych aspektów: aby był strażnikiem i pomocnikiem
europejskich aspiracji ukraińskiego narodu, a z drugiej strony strażnikiem demokracji,
praw człowieka oraz wszystkich tych wartości na Ukrainie, które uznajemy za europejskie.
Twierdzę, że zaproponowana rezolucja jest w tonie, który nie pomoże tym, którzy uważają
się z przyjaciół Ukrainy. Dzisiejsza rezolucja będzie tylko popychała Ukrainę w stronę
Rosji, w stronę tych, którzy będą mówili: patrzcie, dla nas nie ma miejsca na Zachodzie.
Przed nami Zachód zamyka drzwi.

Musimy być dla Ukrainy otwarci, musimy mówić, jakie są europejskie standardy, musimy
naciskać, aby były one przestrzegane, a z drugiej strony zdecydowanie musimy bronić
tego, aby Ukrainie nie pozwolono powrócić na Wschód. Chciałbym zapytać pana Gahlera,
którego bardzo cenię za jego zaangażowanie w sprawy człowieka i jego politykę
międzynarodową, dlaczego używa tak ostrych słów wobec Ukrainy. Chciałbym usłyszeć
od niego jak ostrych słów na temat Rosji użyła jego partyjna koleżanka, kanclerz Merkel,
podczas ostatniego spotkania z panem Putinem.

Bastiaan Belder,    w imieniu grupy EFD. – (NL) Panie przewodniczący! Na początku
bieżącego tygodnia Ukraina pojawiła się w nagłówkach holenderskich gazet i – powiem
to na tym forum – nie były to niestety zbyt pochlebne nagłówki. Miało to miejsce w
poniedziałek. Krótko mówiąc, Ukraina jest Dzikim Zachodem Europy Wschodniej. Uważa
się, że inwestorzy zagraniczni obawiają się bezprawia, które panuje w tym kraju, gdzie w
zeszłym tygodniu nie mniej niż 3 tysiące budynków i przedsiębiorstw padło ofiarą
wywłaszczenia za pomocą oszustw i przemocy. Takie działania podejmowane są przez
kombinatorów w zmowie z politykami tego kraju w celu oszukania przedsiębiorców.
Równocześnie państwa członkowskie UE są największymi bezpośrednimi inwestorami
zagranicznymi na Ukrainie od 1991 roku.

Panie komisarzu, tu zwracam się do komisarza Fülego, czy zdaje pan sobie sprawę z tych
największych obaw, które mają europejscy inwestorzy na Ukrainie i jakie konkretne kroki
podjęła Komisja, aby chronić prawowite, legalne interesy biznesu europejskiego w
gospodarce ukraińskiej? W ten sposób okazuje się zaangażowanie. Nie mamy nic przeciwko
Ukrainie. Moja partia gorąco popiera ostateczne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej,
ale oczywiście musimy zachować trzeźwe spojrzenie. Jesteśmy świadkami niepokojącego
obrotu wydarzeń, nie tylko w obszarze praw człowieka, ale również w obszarze gospodarki
i biznesu.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Panie przewodniczący! W ciągu kilku miesięcy po wyborach
prezydenckich, które odbyły się w lutym tego roku, gdy Wiktor Janukowycz świętował
swój powrót, jasno widać, że dochodzi do utraty demokratycznych zdobyczy
pomarańczowej rewolucji. Jednakże kiedy nawet rynki finansowe oceniają nowy rząd jako
bardziej stabilny i przewidywalny niż rząd, który powstał w efekcie pomarańczowej
rewolucji, to jest to prawdopodobnie znak, że demokracji według zachodnich – według
naszych europejskich z góry przyjętych założeń – nie można transponować w takim
samym kształcie do każdego kraju, co dotyczy również tych z postkomunistycznego kręgu
wpływów. Obecna decyzja podjęta przez Trybunał Konstytucyjny faktycznie wzmocniłaby
pozycję prezydenta i osłabiła pozycje parlamentu, tego możemy być pewni. Ci, którzy
znają region mówią, że de facto system prezydencki już działał zanim wydano pro forma
orzeczenie trybunału. Rosnące ograniczenia wolności prasy i wypowiedzi poddały w
wątpliwość zapewnienia Wiktora Janukowycza o utrzymywaniu demokratycznych
standardów. Jeśli prezydentowi uda się zarówno wzmocnić własną bazę władzy, jak i
dokonać odbudowy gospodarczej poprzez przeprowadzenie głównych reform na Ukrainie,
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która jest oczywiście jednym z najbiedniejszych krajów na kontynencie, zapewne utrzyma
się on na stanowisku dłużej i uważam, że jest to coś, co Unia Europejska będzie musiała
po prostu przyjąć do wiadomości.

György Schöpflin (PPE).   – Panie przewodniczący! Rozwój sytuacji na Ukrainie doskonale
ilustruje stare powiedzenie o tym, że władza demoralizuje, a władza nieograniczona
demoralizuje w nieograniczonym stopniu. Elita, która obecnie rządzi, jest u władzy od
wyboru prezydenta Janukowycza i wiele z jej działań wskazuje na dążenie do koncentracji
władzy.

Jest to tym bardziej uderzające, gdy przypomnimy sobie wyniki wyborów prezydenckich,
które dały Janukowyczowi niewielką przewagę i pokazały, że miał silne poparcie tylko na
południu i wschodzie kraju. Ale – i to jest znamienna cecha obecnej polityki na Ukrainie
– stale trwa dążenie do marginalizacji innych ośrodków władzy. Media, rządy prawa,
opozycja, autonomia administracji państwowej, wszystkie na tym ucierpiały. Szczególnie
niepokojący jest fakt, że tajne służby zyskały uprawnienia do bardzo głębokiej ingerencji
w sprawy kraju.

Wszystko to źle wróży na przyszłość, zwłaszcza jeżeli Ukraińcy faktycznie dążą do
przyszłości w Europie, ponieważ system budowany przez Janukowycza wskazuje kierunek
przeciwny europejskiemu, a nie zgodny z nim.

Jedyne, co można powiedzieć o zmianach, to to, że przyniosły one pewien poziom
stabilności w tym kraju, ale coraz częściej ta stabilność zwiastuje zastój i bezruch.
Jednocześnie, co jest prawdą, Janukowycz z pewnością poprawił stosunki z Rosją, ale tym
samym zgodził się na taki stopień podporządkowania Moskwie, który jest nowy.
Odpowiedź na pytanie, czy ukraińskie społeczeństwo zaakceptuje tę zmianę w dłuższej
perspektywie, pozostaje otwarta.

Marek Siwiec (S&D). -   Zadajmy sobie pytanie, co się zdarzyło na Ukrainie: czy miał
miejsce zamach stanu, a może nastąpił przewrót wojskowy? Tylko w takich warunkach
nocami pisze się projekty rezolucji, rano się je negocjuje. Negocjuje się je w taki sposób,
że bezwzględna większość po prostu dominuje sformułowania i dominuje to, co ma w
tych rezolucjach być pokazane. Język, którego użyto w projekcie rezolucji PPE to jest język,
którym się potępia kacyków afrykańskich i południowoamerykańskie reżimy. I to jest
język, który nie odpowiada sytuacji na Ukrainie. Chciałbym, żeby panowie z PPE
zdecydowali się, czy Ukrainę opisujemy językiem komisarza Füle, który mówi „tak, ale” –
coś jest dobrego, ale wiele rzeczy nam się nie podoba, czy będziemy używać języka negacji
– nic nam się nie podoba i wszystko trzeba potępić?!

Pięć lat trwał chaos na Ukrainie. Byliśmy świadkami, pomagaliśmy demokratom,
pomagaliśmy wszystkim, którzy chcieli iść do Unii Europejskiej. Mamy pół roku
konsolidacji, konsolidacji, która może prowadzić do negatywnych efektów, i po to jesteśmy,
aby te negatywne efekty pokazać, ale nie teraz i nie w taki sposób. Rozumiem, że w PPE
jest wielki żal, że przegrała Julia Tymoszenko. Powiem Państwu tak: szkoda, może by miała
szansę, ale przegrała. Skoro przegrała, to w takim razie respektujmy to, co się dzieje i
patrzmy uważnie ukraińskim władzom na ręce, ale nie tak, żeby wylewać dziecko z kąpielą.

Paweł Robert Kowal (ECR). -   Dziękuję bardzo komisarzowi Füle za konstruktywną
postawę. Jego postawa naprawdę wiele zmienia w relacjach Unii z Ukrainą. Dziękuję
również Rebecce Harms za wyważone stanowisko i jak zwykle mądre słowa na temat
Ukrainy. Wszystkie dane Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wskazują,
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że Ukraina jest jednym z niewielu krajów w strefie post-sowieckiej, w których odbywały
się dotychczas normalne wybory. Jest to osiągnięcie Ukrainy, zarówno tej pomarańczowej
jak i niebieskiej. Jest to osiągnięcie, którego nie możemy zakwestionować przed kolejnymi
wyborami. Byłby to wielki polityczny błąd Unii Europejskiej i Parlamentu, gdybyśmy
posłuchali dzisiaj głosu Europejskiej Partii Ludowej i zakwestionowali fakt, że w jednym
z niewielu krajów na Wschodzie udaje się przeprowadzać wybory. Pomóżmy Ukrainie
przeprowadzić normalne wybory. Nie wystawiajmy oceny, zanim się one odbędą.

Zwracam się do gości z Ukrainy obecnych dzisiaj na tej sali: miejsce Ukrainy jest na tej sali,
tutaj i dlatego stosujemy w stosunku do niej te same kryteria, co do państw Unii
Europejskiej. O to walczyliście wspólnie, niebiescy i pomarańczowi. Każdy, nawet
najdrobniejszy problem związany z prawami człowieka lub prawami wolności prasy
będzie tutaj komentowany. Nie dziwcie się - zwracam się do braci Ukraińców - że tak
będzie, ponieważ jesteście traktowani jak kraj europejski oraz według europejskich
standardów.

Ostatni mój apel dotyczy tego, żebyście wspólnie występowali wobec instytucji
europejskich, wobec Parlamentu. Wierzymy, że będziecie w przyszłości razem z nami.
Wiemy, że nie zdarzy się to szybko, ale chcemy Wam w tym pomóc. Zgadzam się z Rebecą
Harms, że czas na rezolucje przyjdzie po wyborach. I wtedy, przed szczytem Unii
Europejskiej, będziemy mogli o tym rzetelnie porozmawiać i wypracować stanowisko,
pozwalające nam na przedstawienie wspólnego stanowiska Parlamentu Europejskiego.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Panie i panowie! Ukraina to kraj o wielkim znaczeniu
strategicznym dla Unii Europejskiej. To dlatego nie możemy być obojętni na to, co się
dzieje w tym kraju. W dniu 1 października dziesiątki tysięcy Ukraińców wyszły na ulice,
aby protestować przeciwko zmianom konstytucyjnym rozpoczętych przez Janukowycza
i potwierdzonych przez Trybunał Konstytucyjny, którego skład został zmieniony wkrótce
po wyborze prezydenta. Te reformy zostały przeprowadzone bez demokratycznej debaty
i bez zgody Komisji Weneckiej. Zmiany osłabiają równowagę sił i zagrażają niezależności
wymiaru sprawiedliwości na Ukrainie. Reformy gospodarcze również są zagrożone. Nasi
przyjaciele z Ukrainy wyrazili obawy w związku z organizacją nadchodzących wyborów,
nadreprezentacją koalicji rządzącej w Państwowej Komisji Wyborczej, restrykcjami
nałożonymi na organizacje pozarządowe, oraz ingerencję państwa w działalność partii
opozycyjnych. To właśnie dlatego przedmiotowa rezolucja jest dzisiaj potrzebna. Niestety
koalicja rządząca odrzuciła wniosek opozycji w parlamencie ukraińskim, aby priorytetem
polityki zagranicznej Ukrainy stało się członkostwo w Unii Europejskiej. Musimy jednak
nadal podkreślać znaczenie współpracy z Ukrainą i monitorować wdrażanie umów, które
zostały zawarte. Unia Europejska musi domagać się walki z korupcją i jednocześnie
pomagać w tej walce oraz w zapewnieniu wolności prasy. Sytuacja, w której magnat
medialny równocześnie stoi na czele państwowych służb bezpieczeństwa i jest członkiem
Wyższej Rady Sądownictwa, która ma prawo powoływać i odwoływać sędziów, nie jest
wyznacznikiem demokratycznego państwa. Podsumowując, my również musimy podjąć
konkretne kroki umożliwiające nie tylko wprowadzenie bezwizowego reżimu w
przyszłości, ale również współpracę gospodarczą, zwłaszcza w sferze gospodarki
energetycznej, czekając równocześnie na rozwój demokracji na Ukrainie. To byłby cel
następnej rezolucji, którą powinniśmy przygotować po wyborach i która powinna
obejmować kwestie energetyczne, gospodarcze i inne mające znaczenie dla Ukrainy.
Dziękuję.
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(Mówczyni zgodziła się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy
art. 149 ust. 8 Regulaminu)

Marek Siwiec (S&D).   – Panie przewodniczący! Mam bardzo proste pytanie. Być może
jest to kwestia tłumaczenia, ale powiedziała pani, że obecny rząd na Ukrainie odrzucił
przyszłe członkostwo w Unii Europejskiej.

O ile wiem z deklaracji prezydenta oraz oficjalnego oświadczenia parlamentu ukraińskiego
w sprawie długofalowej polityki, członkostwo w Unii Europejskiej jest jednym z ich
najważniejszych priorytetów.

A więc pytanie jest następujące: czy ja źle panią zrozumiałem, czy pani źle zrozumiała
prezydenta Ukrainy?

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Tak, chętnie wyjaśnię tę kwestię. Najwidoczniej tłumaczenie
było niedokładne. Prezydent Ukrainy ogłosił gotowość do kontynuowania polityki zbliżania
się do Unii Europejskiej. Niemniej jednak członkostwo w Unii Europejskiej, zgodnie z
decyzją parlamentu Ukrainy, nie ma być najważniejszym priorytetem.

(Mówczyni zgodziła się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy
art. 149 ust. 8 Regulaminu)

Rebecca Harms (Verts/ALE).   – (DE) Panie przewodniczący! Chciałabym zadać pytanie
pani poseł Vaidere: teraz, gdy przedstawiliśmy czarno na białym wszystkie kwestie
dotyczące naszej konsternacji w związku z nadużywaniem władzy i represjami na Ukrainie,
jakie mogą być zastrzeżenia co do zabrania tego tekstu do Kijowa za dwa tygodnie w celu
przedyskutowania go, a następnie podjęcia decyzji o tym jak postępować dalej? Chciałabym
znać odpowiedź na to pytanie, bowiem na podstawie poprzednich doświadczeń naszej
delegacji uważam, że to jest najlepszy i najbardziej produktywny sposób osiągnięcia
postępów, zwłaszcza jeżeli chcemy wywrzeć presję w demokratyczny sposób.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Tak, chętnie odpowiem. Osobiście nie wiem dlaczego, pani
poseł Harms, niemniej jednak mnie samą niepokoją, nawet po naszym uczestnictwie w
szczytach z Ukrainą, te sygnały, które obecnie otrzymujemy od naszych ukraińskich
przyjaciół w sprawie składu Państwowej Komisji Wyborczej, wolności mediów i restrykcji
wobec organizacji pozarządowych. One wszystkie istnieją i właśnie jeżeli wyrazimy swoje
obawy z nimi związane, wybory samorządowe będą mogły, moim zdaniem, odbywać się
w o wiele lepszej atmosferze. Nikt nas nie powstrzyma przed udaniem się na Ukrainę w
przyszłym tygodniu, nawet z naszą rezolucją. Nikt nas nie powstrzymuje przed
przygotowaniem kolejnej rezolucji w sprawie, jak już powiedziałam, kwestii gospodarczych.
Zdecydowanie musimy to zrobić, ale co się tyczy obaw o pogarszanie się sytuacji
demokratycznej, musimy niestety, to znaczy ja uważam, że my…

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Kristian Vigenin (S&D).   – Panie przewodniczący! Powiedziałbym, że jakość dzisiejszej
debaty dowodzi, że nie była ona przygotowana. Nie potrzebowaliśmy tej debaty i obecnie
nie czas na przyjmowanie rezolucji w sprawie Ukrainy, ani dzisiaj ani jutro.

Muszę państwu przypomnieć, że sześć miesięcy temu kraj był w trakcie swobodnego
spadania i na granicy chaosu. Panowała niestabilność polityczna, gospodarcza i finansowa
– nawet głęboki kryzys – ale teraz mamy zupełnie inny obraz. Musimy przyznać, że w
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ciągu kilku miesięcy rządowi Ukrainy udało się przywrócić w kraju normalność;; stabilność
polityczną, gospodarczą i finansową.

Istnieją problemy. Nie zaprzeczamy temu. Ale musimy przyznać, że nasz głos zostaje
wysłuchany; przedsięwzięto pewne środki naprawcze, na przykład w kwestii prawa
wyborczego oraz niektórych procedur wyborczych. W tym sensie nasz głos zostanie tam
wysłuchany, jeśli tylko nie będziemy krzyczeć przy każdej okazji, lecz przyjmiemy uczciwe
podejście do Ukrainy.

To dlatego uważam, że wyświadczamy niedźwiedzią przysługę naszej komisji
parlamentarnej, która udaje się na Ukrainę za 10 dni; wyświadczamy niedźwiedzią przysługę
sobie samym, podważając swoją rolę poprzez przyjmowanie takich rezolucji 10 dni przed
wyborami. Nigdy wcześniej nie doszło do takiego posunięcia. Jest to wyraźna próba
wywarcia nacisku na wynik wyborów. Nie powinniśmy pozwolić ta to, aby nasz parlament
był częścią tej gry.

Dlatego proponuję, abyśmy odroczyli przyjęcie rezolucji i poprosili naszych kolegów z
komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina, aby skonsultowali się z kolegami w
tamtym kraju, omówili te kwestie…

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Traian Ungureanu (PPE).   – Panie przewodniczący! Nowe władze na Ukrainie są nowe
tylko z nazwy. Regres w kierunku praktyk autorytarnych ogarnia cały kraj. Ramy prawne
nadchodzących wyborów lokalnych zostały zmienione i mogą stanowić zagrożenie dla
udziału partii opozycyjnych. Zmieniono konstytucję i de facto doszło do przywrócenia
reżimu prezydenckiego. Media i społeczeństwo obywatelskie są pod stałą presją, a ukraińskie
służby specjalne wydają się przeżywać na nowo czasy radzieckie.

Już czas, abyśmy jasno wyrazili swoje obawy poprzez rezolucję. Władze ukraińskie powinny
otrzymać sygnał, że bliższych związków z UE nie można zagwarantować tylko przyjaznymi
deklaracjami. Niedemokratyczny rząd Ukrainy nie może być wiarygodnym partnerem dla
UE, zwłaszcza na wrażliwym strategicznie obszarze Morza Czarnego.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Panie przewodniczący! Uważam, że wszyscy musimy
sprostać swoim obowiązkom. Rząd na Ukrainie musi wprowadzić rządy prawa i wolność
mediów i musi to zrobić skutecznie, ale opozycja również musi pokazać, że jest
odpowiedzialna i nie wolno jej rozgłaszać fałszywych informacji. Jeśli popatrzymy na to,
jak wiele z zarzutów zawartych w projekcie rezolucji zostało natychmiast zdementowanych
przez osoby, których one dotyczyły, widzimy jak wiele fałszywych informacji często się
tutaj przekazuje. My również musimy pokazać, że jesteśmy odpowiedzialni. Nie możemy
pozwolić sobie na wplątywanie się w wewnętrzne spory polityczne. Panie i panowie!
Zwracam się tu zwłaszcza do członków Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich
Demokratów) – nie ma sensu, abyśmy bronili takiego czy innego ugrupowania na Ukrainie
z powodów politycznych. To nie do nas należy.

W przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać z ministrem spraw zagranicznych, potem
mamy wybory, następnie komisja parlamentarna UE-Ukraina udaje się na Ukrainę i jak
zawsze – tu apeluję do pana posła Gahlera i jego poczucia uczciwości – mówimy, czy
obrót spraw był dobry czy nie po wyborach, a nie uprzedzamy wyborów mówiąc, że
sprawy nie pójdą w dobrym kierunku. To nie do nas należy, i apeluję do pańskiego poczucia
uczciwości – czegoś, co ma pan w zwyczaju zawsze demonstrować – i proszę pana o to,
aby pozostał pan uczciwy również w tym przypadku.
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). -   Ktoś, kto nie przeżył systemu socjalistycznego
nie zrozumie w pełni tych narodów, które przeżyły ograniczenia wolności osobistej,
ograniczenia wolności prasy i mediów i nie w pełni rozumie, jak trudną drogę zmian muszą
przejść te narody. Rozumiem tych, którzy dzisiaj wyrażają swoje obawy i mówią o braku
respektowania praw, a także o wielopłaszczyznowych problemach, z jakimi dzisiaj boryka
się Ukraina. Ale musimy docenić też małe, ale jakże pozytywne zmiany, jak chociażby
ostatnie demokratyczne wybory, których my, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego,
byliśmy świadkami.

Proszę, abyśmy wczuli się w sytuację milionów obywateli Ukrainy, setek młodych
Ukraińców. Oni liczą na Unię Europejską, liczą na naszą pomoc w budowie demokracji,
pomoc w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Naprawdę łatwo jest krytykować, a ja
jako Polka pamiętam, że nam kiedyś ktoś pomagał.

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Panie przewodniczący! Ja również chciałbym
dołączyć swój głos do głosów tych, którzy twierdzili, że nie ma powodu do wydawania
tak szybkiej rezolucji, zwłaszcza przed wyborami, przed wizytą oraz, co ważniejsze, przez
obecnością Parlamentu Europejskiego na Ukrainie. Ten rząd został niedawno wybrany,
to prawda, że jest wiele problemów, ale musimy uznać, że został wybrany demokratycznie
i pozwolić mu realizować swoje cele. Rezolucja byłaby właściwa dopiero po nadchodzących
wyborach na Ukrainie.

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Miałam pytanie do koleżanki, pani poseł Vaidere, ale chciałabym
powiedzieć, co myślę. Nie na miejscu jest fakt jest, że rezolucję w sprawie Ukrainy chcemy
przyjąć teraz, a nie jutro i Ukraińcy, którzy z uznaniem patrzą na Parlament Europejski
nie zrozumieliby nas. To dlatego, że treść projektu jest, po pierwsze, nie najlepsza jeśli
chodzi o ton, nie jest najdokładniejsza oraz zawiera także kilka błędów rzeczowych.

Pani poseł Vaidere wspomniała o tym, że przewodniczący Komisji Weneckiej skrytykował
poprawkę do konstytucji. Mam pismo sporządzone przez niego z dzisiejszą datą, w którym
oświadcza, że jest zaskoczony, iż ta kwestia pojawia się w naszej rezolucji i stwierdza jasno,
że nie zrobił tego ani tutaj, ani tam, ani w żadnym innym miejscu.

Marek Henryk Migalski (ECR). -   W przeciwieństwie do kolegi Vigenina uważam, że
dzisiejsza debata jest świetna i przydatna. Rzadko odbywa się na tej sali tak ciekawa debata,
za co chciałbym wszystkim podziękować. Również wystąpienie posłanki Łukacijewskiej
pokazuje, że nawet PPE jest w tej materii podzielone, co jest dobrą informacją. Warto
podziękować socjalistom, panu Swobodzie, panu Severinowi i panu Siwcowi za to, że
rozumieją, że przed wyborami nie można podejmować decyzji, które są tak niekorzystne
dla naszych ukraińskich przyjaciół. Rację mają również komisarz Füle i Rebecca Harms,
wspominając o pewnych niepokojących faktach, które i my dostrzegamy.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL).   – (CS) Proszę się skoncentrować, panie i panowie, i
spróbować choć raz pomyśleć. Przez tydzień nie doszło do żadnej zmiany ustaw ani składu
Komisji Wyborczej. To interesujące, że kiedy tylko pewne siły polityczne uważają, że ich
sojusznicy w kraju poza Unią Europejską nie wygrali, te siły za granicą natychmiast wyrażają
swoje obawy co do stanu demokracji w tym kraju. Zgadzam się z tym, co powiedział pan
poseł Kamiński i inni. Zdecydowanie potrzebne jest działanie ze strony Parlamentu
Europejskiego, które przyczyni się do rozwoju demokracji oraz poprawy warunków
wspólnego budowania relacji. Wygląda na to, że rząd ukraiński podejmując wysiłki w celu
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wsparcia działań stabilizacyjnych nastąpił na odcisk niektórym z tych, którzy upajają się
chaosem i bezprawiem. Moi koledzy prawdopodobnie uważają ich za lepszych partnerów
niż obecny rząd. Zalecam odroczenie projektu rezolucji i powrót do dyskusji na ten temat
po powrocie delegacji z Kijowa.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Uważam, że Ukraina jest jednym z najbliższych
potencjalnych partnerów Unii Europejskiej.

Ukraińcy są cywilizacyjnie dużo bliżej Europy niż Turcy czy Albańczycy. Ukraińcy sami
wybrali zmianę w wolnych wyborach ponieważ demokratyczne siły pomarańczowej
rewolucji zepchnęły państwo na skraj biedy, beznadziei i upadku. Janukowycz był długo
w opozycji i jego stosunek do obecnej opozycji odzwierciedla sposób, w jaki traktowali
go przywódcy pomarańczowej rewolucji. Co więcej, musimy również uznać fakt, że on
prawdopodobnie pamięta wcześniejszy okres, kiedy był prześladowany przez
pomarańczową ligę, a reakcją Unii Europejskiej był po prostu dobrotliwy uśmiech. Jeśli
nie chcemy stracić szansy na przyszłe członkostwo Ukrainy, musimy być cierpliwi i
skoncentrować się na współpracy gospodarczej; musimy stworzyć klimat wzajemnego
zaufania. Musimy wyjaśnić rządowi, że opozycja ma prawowite miejsce w demokratycznym
społeczeństwie oraz wyjaśnić opozycji, że dopóki nie uzyska wystarczającego poparcia
społecznego, nie ma prawa ubiegać się o władzę.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Panie przewodniczący! Ponieważ zwrócono się do mnie
osobiście, chciałbym odpowiedzieć przez minutę w ramach procedury pytań z sali. Czy
mogę?

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Panie przewodniczący! Ustanowienie Wspólnoty
Energetycznej w 2006 roku dało początek zintegrowanemu europejskiemu rynkowi
energii, obejmującemu gaz i elektryczność, a planowane włączenie Ukrainy ma na celu
zapewnić dostawy energii dla Europy Wschodniej. To plus, bowiem zdecydowanie pojawiło
się kilka poważnych problemów w ostatnich latach, a w szczególności spór o gaz pomiędzy
Rosją a Ukrainą miał poważny wpływ na dostawy gazu do państw członkowskich UE.
Było oczywiście jasne, że w jego następstwie Rosja zatrzymała dostawy gazu podczas
dyskusji na temat ceny i mój ojczysty kraj, Austria, sam doświadczył zmniejszenia dostaw
rosyjskiego gazu o 33 %, podczas gdy Francja, Węgry i Włochy również odnotowały
rekordowe spadki w wysokości od 20 do 40%. To sprawia, że Komisja – jako koordynator
Wspólnoty Energetycznej – powinna przywołać Ukrainę do porządku i przypomnieć jej
o jej obowiązkach w zakresie dostaw energii dla Europy. Nie można pozwolić na to, aby
dostawy energii dla naszych państw członkowskich stały się narzędziem w wojnie cenowej
pomiędzy Rosją a Ukrainą. Dobre dyskusje są nam potrzebne, ale potem powinniśmy
również zagrać twardo i zapewnić, przypominam państwu, bezpieczne dostawy energii
dla naszych państw członkowskich.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (BG) Parlament Europejski zawsze wspierał Ukrainę na
drodze do demokracji w oparciu o zasady rządów prawa i o podzielanie naszych wspólnych
wartości integracji europejskiej.

Wybory działają jak barometr w każdej demokracji. Pozwalają nam na ocenę jakości
procesu demokratycznego, stabilności instytucji oraz dojrzałości partii politycznych i
poglądów społeczeństwa obywatelskiego. Z zadowoleniem przyjmuję decyzję władz
Ukrainy o zaproszeniu obserwatorów na wybory, które odbędą się 31 października.
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Jestem pewna, że ich misja przyniesie większe zaufanie do procedury wyborczej, a ich
obserwacje pomogą potwierdzić przejrzystość i bezstronność działań instytucji ukraińskich.
Oprócz wyborów, konstytucja, jako najwyższe prawo na Ukrainie, musi zagwarantować
równowagę władz i ich wzajemną kontrolę.

Ukraina może polegać na swoim partnerze europejskim w zakresie konsekwentnego
wspierania wysiłków zmierzających do przeprowadzenia reform i osiągnięcia stabilności.
Opinia Unii Europejskiej i jej społeczeństwa obywatelskiego stanowi dodatkowy impuls
i gwarancję ostatecznego sukcesu.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) W zeszłym tygodniu Wiktor Janukowycz, prezydent
Ukrainy, złożył oficjalną wizytę w moim kraju, na Litwie, i potwierdził po raz kolejny, że
celem Ukrainy jest członkostwo w Unii Europejskiej. Bez wątpienia zajmie to kilka ładnych
lat i wiele jeszcze zostało do zrobienia, liczne reformy konieczne są w różnych obszarach,
takich jak zapewnienie przestrzegania praw człowieka, walka z korupcją, przezwyciężenie
ubóstwa i wzmocnienie demokracji. Zgadzam się jednak z moimi kolegami, którzy
występowali tutaj w Parlamencie Europejskim; nie wolno nam od razu potępiać Ukrainy
jako państwa i nie powinniśmy przekreślać jej szans zostania równym partnerem i dlatego
powtórzę, że my w Parlamencie Europejskim naprawdę musimy współpracować jako
równorzędni partnerzy i pomóc Ukrainie na drodze w kierunku Unii Europejskiej.

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Ukraina jest dużym i ważnym partnerem Unii Europejskiej oraz
krajem, który niewątpliwie ma europejską przyszłość. Najgorszą przysługą jaką możemy
wyświadczyć Ukrainie, krajowi o skomplikowanej strukturze wewnętrznej i trudnej historii,
byłoby wypowiadanie się o niej jako o przedmiocie prowadzonego przez nas
międzypartyjnego lub ideologicznego handlu wymiennego.

Z tego powodu każdy dokument, który przyjmujemy musi być dobrze przemyślany i
wyważony. Wczorajsza opozycja to dzisiejszy rząd, taki scenariusz może się zdarzyć w
każdym kraju, który organizuje demokratyczne wybory. Wtedy łatwo zrozumieć, że
opozycja jest niezadowolona, ponieważ straciła władzę. Dostanie jednak swoją szansę we
właściwym czasie, jeżeli tak zdecydują wyborcy. Uważam, że nie powinniśmy opierać się
na argumentach tylko jednej strony i przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jestem
pewien…

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Charles Tannock (ECR).   – Panie przewodniczący! Ukraina jest naszym ważnym
europejskim demokratycznym partnerem stowarzyszonym i ja również mam nadzieję,
że pewnego dnia stanie się członkiem Unii Europejskiej. Podobnie jak wielu mówców,
mam pewne wątpliwości co do stosowności rezolucji PE tuż przed wyborami
samorządowymi i moja grupa, grupa ECR, przedstawiła liczne poprawki, aby rezolucja
była bardziej wyważona i mniej w niej było powtórzeń.

Janukowycz został prezydentem w wyniku wygranych wyborów demokratycznych, choć
niewielką większością głosów. Faktycznie, są pewne niepokojące tendencje autorytarne
w Kijowie, począwszy od prób ponownego wprowadzenia cenzury w systemie „temników”
ograniczającej wolność prasy, a skończywszy na wykorzystywaniu służb specjalnych SBU
dowodzonych przez oligarchę do celów politycznych. Jednakże Zachód z uwagą obserwuje
ten proces. Prezydent Janukowycz jest teraz pod naciskami. Dziedzictwo pomarańczowej
rewolucji jest nadal mocne, a społeczeństwo obywatelskie Ukrainy, które w jej wyniku się
pojawiło – bardzo aktywne.

20-10-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL206



Każdy wie, że mam bliskie relacje z czołowymi przedstawicielami opozycji, ale ja również
uważam, że powinniśmy unikać nadmiernej ingerencji w wewnętrzne sprawy krajowe i
polityczne Ukrainy, co może uderzyć rykoszetem w ten Parlament i powinniśmy dać…

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Lena Kolarska-Bobińska (PPE). -   Dokładnie te same argumenty padały przed wyborami
prezydenckimi, kiedy zastanawialiśmy się w Parlamencie Europejskim nad rezolucją i
naszym stanowiskiem wobec tego, co dzieje się na Ukrainie przed wyborami prezydenckim.
Decyzja zapadła, że napiszemy rezolucję po wyborach i tak się też stało. Nawoływaliśmy
rząd, opozycję do przestrzegania praw człowieka, do przestrzegania wolności słowa,
zrzeszeń.

Minęło kilka miesięcy od przyjęcia tej rezolucji i widzimy już, że różne postanowienia nie
są dotrzymywane. Rozumiem więc obawę, że te najważniejsze dla utrzymania demokracji,
wzmocnienia jej i zakorzenienia wybory samorządowe mogą przebiegać z pewnym
naruszeniem praw. I dlatego też jestem jednym z autorów tej rezolucji.

(Przewodniczący wyłączył mikrofon)

Štefan Füle,    komisarz. – Panie przewodniczący! Dziękuję za umożliwienie mi
wypowiedzenia się na temat tej faktycznie bardzo interesującej debaty; moja odpowiedź
skoncentruje się na trzech punktach.

Po pierwsze, proszę mi pozwolić odpowiedzieć na konkretne pytanie zadane przez pana
posła Beldera dotyczące inwestycji i otoczenia biznesowego. W tym obszarze na Ukrainie
należy zrobić więcej. Jest to oczywiste i poruszyłem tę kwestię wiele razy, zarówno w
ramach Rady Stowarzyszenia, jak i w ramach różnych spotkań. Ostatnim razem miałem
okazję podnieść tę kwestię z premierem Azarowem, dokładnie w zeszłym tygodniu. Jest
wiele spraw, takich jak prawo zamówień publicznych oraz możliwość rewizji tego prawa
poprzez różne poprawki, o których się obecnie dyskutuje w ukraińskim parlamencie.

W zakresie rządów prawa należy zrobić więcej i oczywiście z wielkim zainteresowaniem
obserwowaliśmy w ostatnich dniach sprawę Mittala. Więcej należy zrobić w sprawie
dotrzymywania zobowiązań i obietnic złożonych w kwestii podatku VAT, który również
przeszkadza naszym przedsiębiorstwom. Poprzez kontakty z władzami Ukrainy oraz
regularne kontakty z biznesmenami jesteśmy gotowi do ochrony interesów inwestorów
europejskich oraz europejskich biznesmenów.

Druga sprawa, którą pragnę poruszyć dotyczy tego, że proces, w który jesteśmy
zaangażowani na Ukrainie nie jest łatwy. Jest to proces, w którym deklaracje na temat
europejskiej przyszłości mogą czasami być pomocne, ale nie przyniosą konkretnych
wyników. Konkretne wyniki przyniesie budowanie w coraz większym stopniu Unii
Europejskiej na Ukrainie.

Oni potrzebują naszej pomocy. Potrzebują nas po to, abyśmy od czasu do czasu sprowadzili
ich na ziemię. Tego od nas oczekują.

Wcale nie potrzebujemy pogrążania się w fałszywej debacie na temat tego, co jest
ważniejsze: stabilność czy poszanowanie i przywiązanie do wartości, co prowadzi mnie
do trzeciej kwestii.

Moje kompetencje do wypowiadania się na temat projektu rezolucji w tej Izbie są
ograniczone, ale uważam, że sam fakt, iż taka debata się odbyła już stanowi cenny znak.
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Uważam, że fakt, iż przedstawiciele tej Izby wkrótce udadzą się na Ukrainę i przekażą
większość tych sygnałów, jest sam w sobie bardzo ważnym przesłaniem. Myślę, że kolejny
bardzo ważny sygnał dotyczący tego, czego powinniśmy oczekiwać od Ukraińców, jest
taki, że wybory samorządowe 31 października potwierdzą demokratyczną postawę ich
kraju.

I na tym chciałbym zakończyć, jeśli mogę.

Przewodniczący.   – Pan poseł Gahler ma prawo głosu na mocy art. 151 ust. 1 Regulaminu
z powodu uwag osobistych.

Proszę mówić bardzo krótko i odpowiedzieć na uwagi osobiste.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Panie przewodniczący! Chciałem odpowiedzieć w
szczegółach na to, co miał do powiedzenia pan poseł Swoboda. Sformułował on tezę,
która nie jest całkowicie poprawna. To prawda, że w naszej rezolucji, my w Grupie
Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) błędnie zacytowaliśmy Komisję
Wenecką. Rozmawiałem z panem Markertem, od którego usłyszałem, co faktycznie wtedy
powiedział. To dlatego wspólna rezolucja nie zawiera już tego cytatu. Zatem rozumieją
państwo, że nie jest to już temat debaty.

Wspomniał pan ogólnie o rządach prawa. Ja jednak chciałbym usłyszeć od państwa, jako
Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, coś
jasnego i konkretnego na temat działań tajnych służb w tym kraju. Kiedy partiom nie
pozwala się brać udziału w wyborach jest to coś, co można krytykować nawet przed
wyborami, ponieważ w takich okolicznościach wyniki wyborów oczywiście nie spełniają
demokratycznych ani europejskich standardów.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Panie przewodniczący! To nie ma być dialog. Jednakże,
i tu zwracam się do pana posła Gahlera, powinien pan przynajmniej wiedzieć, że bardzo
jasno stwierdziłem, i to w oświadczeniu dla prasy, które zostało również wydane w imieniu
mojej grupy, że należy monitorować służby specjalne. Również poruszyłem ten temat w
moich rozmowach z premierem Azarowem. Nasze stanowisko w tej sprawie jest jasne.

Proszę pana po raz kolejny, aby zastanowił się pan do jutra, czy nie byłoby rozsądniej dla
nas przyjąć rezolucję razem, jako szeroka wspólnota, a nie przyjmować ją niewielką
większością głosów, do czego dojdzie obecnie.

Proszę się nad tym jeszcze raz zastanowić. To byłoby rozsądne.

Przewodniczący.   – Podsumowując debatę, otrzymałem sześć projektów rezolucji (1)

złożonych zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się jutro, w czwartek, 21 października 2010 r., o godz. 12.00.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Justas Vincas Paleckis (S&D),    na piśmie. – (LT) Ukraina zawsze odgrywała wyjątkową
rolę w Partnerstwie Wschodnim UE. Jej rozmiary, lokalizacja oraz zmienne koleje historii
czynią z niej ważny pomost pomiędzy Wschodem a Zachodem. Wcale nie dziwi fakt, że

(1) Patrz protokół.
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obecnie, tak jak kiedyś, Europa z uwagą śledzi wydarzenia polityczne na Ukrainie. Jednakże
obecny obraz nie jest jednoznaczny. Musimy uznać, że nowy rząd został wybrany w
wolnych i demokratycznych wyborach oraz pomógł Ukrainie wydobyć się z chaosu
politycznego i gospodarczego dominującego tam pół roku temu. Z drugiej strony nie
możemy nie zauważać tendencji w obszarze wolności mediów, które stanowią powód do
obaw. Zgadzam się jednak z kolegami, którzy stwierdzili, że dzisiejsza rezolucja pojawia
się nie w porę. Uważam, że musimy ją odroczyć i po wizycie delegacji Parlamentu
Europejskiego zaplanowanej na przyszły tydzień, po nadchodzących wyborach do rad
lokalnych oraz spotkaniu na szczycie UE-Ukraina, będziemy mogli przedstawić bardziej
wyważone i obiektywne stanowisko Parlamentu. Mimo wszystko Ukraina może stanowić
dobry przykład dla innych krajów we Wspólnocie Niepodległych Państw, w jaki sposób
podążać drogą zbliżenia z UE jednocześnie zachowując dobre relacje z Rosją.

Indrek Tarand (Verts/ALE),    na piśmie. – Doceniam debatę na temat Ukrainy, w której
jasno wyraża się stanowiska. Mój wniosek jest taki, że demokracja ukraińska potrzebuje
pomocy, ale nie w postaci przedmiotowego dokumentu. Ważniejsze byłoby stworzenie
warunków do rozwoju. Jednym z nich jest złagodzenie napięć w regionie. I dlatego, ceterum
censeo, trzeba powstrzymać Francuzów przed sprzedażą okrętów wojennych Mistral do
Rosji!

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 17.55 i wznowione o godz. 18.00)

PRZEWODNICZY: DIANA WALLIS
Wiceprzewodnicząca

12. Tura pytań (pytania do Rady)

Przewodnicząca.   – Kolejnym punktem porządku dziennego jest tura pytań
(B7-0552/2010).

Do Rady skierowano następujące pytania.

Pytanie nr 1 skierowała Marian Harkin (H-0454/10)

Przedmiot: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Prezydencja belgijska podkreślała swój zdecydowany zamiar poczynienia postępów w
zapobieganiu dyskryminacji oraz wspieraniu równości. W tym kontekście, jakie konkretnie
środki, jeżeli są w ogóle planowane, zamierza podjąć prezydencja na rzecz ratyfikacji
konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przez wszystkie 27 państw
członkowskich UE?

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) W dniu 7 czerwca 2010 r. Rada
przyjęła rezolucję Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich
zebranych w Radzie w sprawie nowych europejskich ram dotyczących niepełnosprawności.
W rezolucji tej wezwano państwa członkowskie i Komisję do propagowania, zgodnie z
przysługującymi im kompetencjami, ratyfikacji i stosowania konwencji ONZ o prawach
osób niepełnosprawnych podpisanej przez Unię Europejską dnia 26 listopada 2009 r. Do
chwili obecnej konwencję ratyfikowało 13 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dlatego Rada oczekuje, że te państwa, które jeszcze tego nie uczyniły ratyfikują
przedmiotową konwencję. Artykuły 3 i 4 decyzji Rady 2010/48/WE stanowią, że przed
złożeniem w imieniu Unii Europejskiej dokumentu formalnego zatwierdzenia należy
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przyjąć kodeks postępowania między państwami członkowskimi i Komisją określający
warunki pełnienia powierzonej Komisji funkcji punktu kontaktowego. Prace dotyczące
kodeksu postępowania są obecnie w fazie końcowej i powinny zostać ukończone do końca
roku.

Marian Harkin (ALDE).   – Chcę podziękować Radzie za odpowiedź. Szczególnie cieszy
mnie, że prace te mogą się zakończyć przed końcem bieżącego roku. Jeśli się nie mylę,
powiedział pan 13 – z moich danych wynika, że konwencję ratyfikowało 16 państw
członkowskich.

Czy Rada może mi powiedzieć, jaki będzie skutek ratyfikowania przez UE tej konwencji
?

Wymienił pan kilka artykułów, ale w konwencji jest też szereg artykułów odwołujących
się do kwestii racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych i prawa do
samodzielnej egzystencji. Jaki według pana wywrze to skutek?

Moje pytanie brzmi: jakie skutki będzie miało ratyfikowanie tej konwencji przez UE dla
krajów, które jeszcze jej nie ratyfikowały?

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Chcę wrócić do poruszonej kwestii.
Konwencję ratyfikowało trzynaście państw członkowskich. Wymienię je, żeby wiedzieli
państwo kogo należy skarcić: konwencję ratyfikowały Austria, Belgia, Czechy, Dania,
Niemcy, Węgry, Włochy, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania i
Francja.

Co się teraz dzieje? Czekamy na porozumienie w sprawie kodeksu postępowania między
państwami członkowskimi i Komisją przed złożeniem w imieniu Unii dokumentu
formalnego zatwierdzenia. To zakończy proces ratyfikacji konwencji ONZ o prawach
osób niepełnosprawnych.

Jakie będą dalsze kroki? Po pełnym ratyfikowaniu konwencji Rada może wrócić do
zagadnienia ewentualnego „pakietu narzędzi” na rzecz aktywnego promowania praw osób
niepełnosprawnych – koncepcji, którą zaproponowało kilka państw członkowskich.

Prace nad tym projektem będą prowadzone równocześnie z przygotowywaniem przez
Komisję europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010-2020, a
ponadto strategia ta – zgodnie ze swoją nazwą – pozwoli na wdrożenie planu działania
na kolejne 10 lat, mającego zagwarantować by osoby niepełnosprawne mogły w pełni
korzystać z przyznanych im praw i swobód.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Chciałbym skierować do pana ministra pytanie,
które według mnie jest istotne. Sytuacja jest bardzo zła. Spośród 27 państw członkowskich
13 państw ratyfikowało już konwencję, ale jednak 14 państw, czyli większość, tego nie
zrobiła. Co powoduje, że dopiero połowa państw należących do Unii Europejskiej
ratyfikowała konwencję tak ważną dla osób niepełnosprawnych?

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Dziękuję za odpowiedź. Bardzo chciałabym wiedzieć,
dlaczego państwa członkowskie tak długo ratyfikują konwencję ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych? Czy obawiają się wziąć na swoje barki odpowiedzialność za stworzenie
równych szans dla osób niepełnosprawnych? Panie ministrze! Jeszcze raz chciałabym
zapytać, o ile pytanie to nie jest zbyt trudne, czy chociaż trochę przyspieszono
przygotowanie projektu dyrektywy antydyskryminacyjnej i jak przebiegają negocjacje,
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debaty i konsultacje z państwami członkowskimi w sprawie przyspieszenia przyjęcia
dyrektywy antydyskryminacyjnej, ponieważ jest ona ważna dla osób niepełnosprawnych.

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) W państwach członkowskich
podejmuje się zdecydowane działania, ale muszę przyznać, że mimo to tempo ratyfikowania
przez niektóre państwa członkowskie może budzić rozczarowanie, a nawet sceptycyzm.
Po raz trzeci powtarzam, że prawdą jest, iż konwencję ratyfikowało zaledwie 13 państw
członkowskich.

Nie sądzę, aby było to podyktowane jakąś szczególną przyczyną. Po prostu państwa
członkowskie dokonują ratyfikacji na podstawie procedur w oparciu o procedury, które
czasem w poszczególnych państwach członkowskich mogą mieć różny przebieg. Nie chcę
się tym zasłaniać, ale muszę powiedzieć, że w tej sprawie, podobnie jak i w innych
suwerenność państwowa jest czynnikiem istotnym dla sposobu, w jaki państwa
członkowskie realizują proces ratyfikacji.

Można byłoby twierdzić, że proces ten mógłby przebiegać szybciej, gdyby wszystkie
państwa od samego początku lepiej ze sobą współpracowały. Niemniej jednak fakty są
takie, że suwerenność państwowa odgrywa istotną rolę w wielu kwestiach.

Przewodnicząca.    – Pytanie nr 2 skierował Gay Mitchell (H-0456/10)

Przedmiot: Leczenie padaczki

W sierpniu 2010 r. uczestniczyłem w europejskiej konferencji na temat padaczki i
społeczeństwa w Porto, na której w ramach inicjatywy Global Campaign Against Epilepsy
przedstawiono sprawozdanie na temat padaczki w regionie europejskim przygotowane
przez Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy. Według sprawozdania
58% państw europejskich nie dysponuje programami operacyjnego leczenia padaczki,
choć 6 milionów Europejczyków cierpi na tę chorobę, generując koszty rzędu 20 miliardów
euro rocznie.

Czy nie nadszedł czas, aby państwa członkowskie UE przyjęły wspólne, spójne podejście
do leczenia tej choroby?

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Panie posłanki i panowie posłowie!
Chciałbym najpierw podziękować posłowi kierującemu to pytanie, mimo że jest on
nieobecny, za zainteresowanie tą sprawą. Prawdą jest, że choroby neurodegeneracyjne,
zaburzenia rozwoju neurologicznego i niepsychiczne choroby mózgu, do których należy
padaczka, to ogromny problem wielu naszych obywateli.

Zgodnie z art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia zachęca do
współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie zdrowia publicznego i
zapobiegania chorobom. Dlatego na szczeblu UE przyjmuje się podejście horyzontalne
kładące nacisk na zwalczanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób dotkniętych chorobami
neurodegeneracyjnymi, zaburzeniami rozwoju neurologicznego i niepsychicznymi
chorobami mózgu.

Z tego względu w swoich konkluzjach z czerwca 2003 roku w sprawie zwalczania
stygmatyzacji i dyskryminacji ze względu na zdrowie psychiczne Rada wezwała państwa
członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na skutki problemów związanych ze
stygmatyzacją i dyskryminacją ze względu na choroby psychiczne we wszystkich grupach
wiekowych oraz do zagwarantowania w tym kontekście, że problemy te zostaną
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rozpoznane i szczególna uwaga zwrócona na zmniejszenie ryzyka wykluczenia
społecznego.

W swoich konkluzjach z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie działań wspólnotowych w
dziedzinie zdrowia psychicznego Rada wezwała państwa członkowskie do wykonania
deklaracji i planu działania przyjętego przez konferencję ministerialną Światowej
Organizacji Zdrowia na temat zdrowia psychicznego, która odbyła się w styczniu 2005
roku w Helsinkach.

Rada jest szczególnie zaangażowana w zwalczanie innych chorób należących do chorób
neurodegeneracyjnych, zaburzeń rozwoju neurologicznego i niepsychicznych chorób
mózgu, to znaczy choroby Alzheimera. W tym kontekście powinienem wspomnieć o
konkluzjach z dnia 16 grudnia 2008 r. dotyczących strategii zdrowia publicznego na rzecz
zwalczania chorób neurodegeneracyjnych związanych ze starzeniem się oraz o konkluzjach
z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnego programowania badań w Europie,
obejmującego przede wszystkim uruchomienie pilotażowej inicjatywy wspólnego
programowania na rzecz walki z chorobami neurodegeneracyjnymi, a zwłaszcza chorobą
Alzheimera.

Mairead McGuinness,    autor. – Dziękuję Radzie za odpowiedź. Przekażę pana
podziękowania mojemu koledze, panu posłowi Mitchellowi.

Czy może się pan odnieść do sytuacji występującej w poszczególnych państwach
członkowskich, która musi niepokoić Radę? Faktem jest, że sposób leczenia padaczki
zależy od tego gdzie mieszkamy, a w niektórych państwach członkowskich ogromnym
problemem jest brak neurologów.

Czy mógłby pan także wypowiedzieć się na temat konsekwencji, jakie będzie to miało dla
transgranicznego pakietu zdrowotnego, nad którym obecnie debatujemy? Osoby cierpiące
z powodu nieleczonej padaczki cierpią bardziej niż ci, którzy są odpowiednio leczeni.
Należy ubolewać, że w państwach członkowskich występują różne poziomy opieki nad
osobami z padaczką.

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Uważam, że pani spostrzeżenia
dotyczące jakości opieki medycznej w poszczególnych państwach członkowskich są
słuszne. Ciągle daleko nam do zharmonizowania jakości zarządzania opieką zdrowotną.

Nie ulega też wątpliwości – i trzeba to powiedzieć - że uprawnienia Unii w sprawach opieki
zdrowotnej są dość ograniczone w porównaniu do uprawnień krajowych. Ponadto pani
poseł słusznie wspomina o pakiecie transgranicznym, ponieważ może on poprawić szereg
aspektów jakości opieki zdrowotnej.

Czy muszę przypominać, że w czasie sprawowania prezydencji przez Belgię Rada nadal
prowadzi negocjacje – i będzie je prowadzić do końca – w sprawie uzyskania jak
największego wsparcia dla uzyskania w drugim czytaniu porozumienia dotyczącego
pakietu transgranicznej opieki zdrowotnej? To trudne zadanie, harmonogram jest napięty,
ale chcemy to osiągnąć przed końcem grudnia.
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Przewodnicząca.    – Pytanie nr 3 skierował Seán Kelly (H-0457/10)

Przedmiot: Koordynacja stanowiska UE w Cancún

Jakie konkretne działania podejmuje Rada przed Konferencją ONZ w sprawie Zmian
Klimatu w Cancún w 2010 r. w celu koordynacji stanowiska negocjacyjnego UE, z naciskiem
na to, by cała UE przemawiała jednym głosem?

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Panie posłanki i panowie posłowie!
Na posiedzeniu w dniu 14 października Rada przyjęła konkluzje w sprawie stanowiska
Unii Europejskiej na konferencji na temat zmian klimatu w Cancún, podczas której mają
być przeanalizowanie ogólnoświatowe ramy ochrony klimatu.

W oparciu o ten dokument na październikowym posiedzeniu Rady Europejskiej, które
odbędzie się w przyszłym tygodniu w dniach 18-19 października, zostanie przyjęte
stanowisko UE na 16. konferencję stron konwencji ONZ o zmianach klimatu. Stanowisko
UE obejmuje wszystkie ważne aspekty tej konferencji: oczekiwany wynik, warunki
kontynuowania protokołu z Kioto po 2012 roku, postęp, jaki zostanie wypracowany w
poszczególnych obszarach nakreślonych w mapie drogowej z Bali – łagodzenie skutków,
dostosowanie, aspekty leśnej platformy technologicznej i finansowanie.

Rada dąży do przedstawienia jasnego i łatwego do przekazania stanowiska dotyczącego
wszystkich tych aspektów. Teraz obowiązkiem wszystkich podmiotów Unii Europejskiej
jest wykorzystanie tego stanowiska do przekazania jasnego i jednoznacznego komunikatu
naszym międzynarodowym partnerom.

Jak Rada właśnie wskazała, Unia Europejska ma nadzieję, że posiedzenie w Cancún
doprowadzi do przyjęcia szeregu wyważonych decyzji, które pomogą we wdrożeniu
polityki międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu po 2012 roku. Ponadto, przed
konferencją w Cancún odbędzie się kilka posiedzeń dwustronnych, które będą dla nas
okazją do wyjaśnienia partnerom naszego stanowiska.

W czasie konferencji stanowisko to zostanie w razie potrzeby wyjaśnione podczas
standardowych posiedzeń koordynacyjnych organizowanych przez Unię Europejską.
Oczywiście liczymy na to, że wszystkie instytucje pomogą nam w wyjaśnieniu naszego
stanowiska, przekazując, w miarę możliwości, identyczne przesłanie we wszystkich
oświadczeniach zewnętrznych.

Seán Kelly (PPE).   – Panie urzędujący przewodniczący Rady! Doceniam pana odpowiedź
i uważam, że jest niezwykle ważne, by konferencja w Cancún, w przeciwieństwie do tego,
co miało miejsce w Kopenhadze, przyniosła pozytywny skutek.

Chciałbym tylko zadać panu dodatkowe pytanie: czy w świetle kontaktów, które, jak sądzę,
ma pan z innymi krajami świata od czasu Kopenhagi, jakie mamy szanse na osiągnięcie
porozumienia w sprawie wiążących celów? W końcu muszą być one wiążące. Każde inne
rozwiązanie nie rozstrzygnie tej niefortunnej sytuacji.

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Powinienem powiedzieć i jasno
stwierdzić, że rzeczywiście, wypracowanie postępu w Cancún będzie trudne.

Są trzy przyczyny tego pesymizmu. Po pierwsze, kryzys gospodarczy, który w oczywisty
sposób dotyka Unię Europejską i wiele innych krajów spoza UE spowodował zmniejszenie
kapitału i ograniczenie założeń inwestycyjnych; po drugie, odmowa przyjęcia wiążących
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zobowiązań przez gospodarki wschodzące; i wreszcie niewprowadzenie przez Stany
Zjednoczone jasnych przepisów ustawodawczych w tej dziedzinie.

Unia Europejska podtrzymuje stanowisko zaprezentowane w Kopenhadze i uważam, że
obecnie powinniśmy zachować ostrożność w przyjmowaniu na siebie zobowiązań, by
uniknąć trywializowania stanowiska i wytycznych, które za miesiąc moglibyśmy przyjąć
w Cancún.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Panie ministrze! Chciałabym pana zapytać, czy
rozważa pan powiązanie zmian klimatu i celów ograniczenia zanieczyszczeń z celami
milenijnymi, ponieważ wiemy, że niektóre kraje rozwijające się uważają, iż proces redukcji
emisji jest dla nich zbyt kosztowny nawet pomimo tego, że może się wiązać z tworzeniem
miejsc pracy, a także zrównoważoną gospodarką. Dlatego pytam pana, czy zamierza pan
połączyć milenijne cele rozwoju ze zmianami klimatu?

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Pani przewodnicząca! W Kopenhadze nawet państwa
wyrażające wolę współpracy, na przykład Indonezja i Brazylia ostatecznie walczyły po
stronie państw G-77 tym samym dołączając do sił tworzących blok przeciwny tak zwanym
bogatym państwom Północy. Debata klimatyczna stała się debatą o sprawiedliwości i
nawet podczas konferencji przygotowawczej gospodarki wschodzące jasno stwierdziły,
że nie mają zamiaru iść na ustępstwa w Cancún.

Mam do pana następujące pytanie: jak można uniknąć tworzenia takich bloków jak ten i
jak można zapobiec takiego rodzaju zmianie tematu? Czy UE nie powinna tu pełnić ważnej
roli mediatora?

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Odpowiadając na te dwa pytania
nie mogę się z państwem nie zgodzić. Unia powinna zmienić strategię dotyczącą Kopenhagi.

Unia powinna dokładniej wyjaśnić swoje stanowisko, Unia powinna prowadzić bardziej
intensywne rozmowy z grupami krajów prezentujących stanowisko znacznie odbiegające
od naszego i – tak, pani poseł ma rację – związek między zmianami klimatu a milenijnymi
celami rozwoju jest oczywisty.

Oczywiście nie możemy oczekiwać, a na pewno nie w najbliższych latach, w kilku
najbliższych latach działań identycznych do podejmowanych przez tych, którzy muszą
ograniczyć bazę przemysłu ciężkiego, którą dysponujemy w Unii i którą posiadają kraje
rozwijające się. To nie wystarczy, ale także dlatego Unia w tak dużej mierze przyczynia
się do zasady „szybkiej pomocy”, którą finansuje, by pomagać krajom rozwijającym się.
Program ten jest w oczywisty sposób skierowany do krajów, które nie mogą sobie pozwolić
na takie ograniczenie.

Według mnie to tyle. Dialog i odpowiednie zasoby powinny umożliwić państwom
rozwijającym się głębsze przemyślenie ich celów przede wszystkim w kategorii zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych.

Przewodnicząca.    – Pytanie nr 4 skierował Georgios Papanikolaou (H-0460/10)

Przedmiot: Program prezydencji – przedwczesne porzucanie nauki szkolnej

W programie belgijskiej prezydencji w rozdziale zatytułowanym „Edukacja, szkolenia,
młodzież, sport, kultura i polityka mediów audiowizualnych” stwierdza się, że szczególny
nacisk położony zostanie na problemy prowadzące do porzucania nauki szkolnej przed
jej ukończeniem oraz na rolę edukacji i szkoleń w integracji społecznej.
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Jakie konkretnie inicjatywy podjęła do tej pory, by zrealizować powyższe zobowiązania,
i jakiego harmonogramu zamierza się trzymać do końca roku?

Czy Rada dysponuje danymi wykazującymi, że koniunktura gospodarcza zaostrza problem
wczesnego porzucania nauki szkolnej w borykających się z nim państwach członkowskich?

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Pani przewodnicząca, panie
posłanki i panowie posłowie! Kontynuując rozpoczęte przez poprzednie prezydencje
prace na rzecz lepszej współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji szkolnej prezydencja
przywiązuje szczególną wagę do problemu podstawowych umiejętności i przedwczesnego
porzucania nauki szkolnej.

Czyniąc to opiera się na konkluzjach Rady Europejskiej z marca 2010 roku, w których
podkreślono potrzebę zmniejszenia wskaźnika przedwczesnego porzucania nauki szkolnej
w Europie i ustanowiono też wspólny cel zmniejszenia go do poniżej 10 % do roku 2020.

Prezydencja uruchomiła szereg inicjatyw w tym obszarze, poczynając od seminarium
ministerialnego zorganizowanego na początku jej kadencji, w lipcu. Seminarium to oraz
posiedzenie dyrektorów generalnych do spraw edukacji, które – nawiasem mówiąc –
odbyło się dzień wcześniej, były poświęcone trudnościom, na jakie uczniowie napotykają
podczas zdobywania podstawowych umiejętności, to znaczy uczenia się języka ojczystego,
nauk ścisłych i matematyki, a także doświadczeniom państw członkowskich i wytycznym
politycznym, które mają być opracowane w odniesieniu do zapobiegania przedwczesnemu
porzucaniu nauki szkolnej.

Po tych posiedzeniach prezydencja sformułowała konkluzje w sprawie znaczenia
podniesienia poziomu podstawowych umiejętności w kontekście współpracy europejskiej
w obszarze edukacji szkolnej. Ponieważ teraz Rada omawia te konkluzje, prezydencja
planuje włączenie ich do listopadowego porządku obrad Rady.

Rada oczekuje na wniosek dotyczący zalecenia w sprawie problemu przedwczesnego
porzucania nauki szkolnej na szczeblu europejskim, który Komisja powinna wkrótce
przedłożyć. Jednocześnie będą kontynuowane lub przyspieszone działania na rzecz
stopniowego zmniejszenia wskaźnika przedwczesnego porzucania nauki szkolnej do roku
2020, zgodnie z celem ustalonym przez Radę Europejską.

Na koniec chciałbym dodać, że w kontekście europejskiego roku walki z ubóstwem i
wykluczeniem społecznym prezydencja belgijska zorganizowała też w dniu 28 września
konferencję „Przełamywanie cyklu nierównych szans – włączenie społeczne w nauce i
poprzez naukę”. Wynik konferencji będzie stanowić materiał dla debaty, która odbędzie
się podczas posiedzenia Rady ds. Edukacji w dniu 19 listopada.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Panie ministrze! Dziękuję za odpowiedź. Nawiązując
do tego, co pan powiedział chciałbym zadać pytania: co dzieje się z tymi wszystkimi
dziećmi, które przedwcześnie porzucają naukę? Czy kończą one na marginesie, w
wykluczeniu społecznym, czy może dołączają do kadr zawodów technicznych, co jest
właściwym posunięciem i zapewni im godny standard życia?

Czy Rada dysponuje jakimikolwiek danymi, albo czy przynajmniej zwracała się lub planuje
zwrócić się do Komisji o nakreślenie mapy korytarzy socjalnych tak, abyśmy wiedzieli, co
dzieje się potem w życiu tych dzieci i jak możemy zagwarantować, by nasza polityka
przyniosła lepsze efekty?
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Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Panie posłanki i panowie posłowie!
To doskonała inicjatywa, a ponadto kontakty między ministrami oraz osobami
zatrudnionymi w edukacji pokazują nam, na ile sytuacja w poszczególnych państwach
UE jest różna, ponieważ niektóre kraje realizują programy na rzecz zapobiegania
marginalizacji przedwcześnie porzucających naukę, które mogą być niezwykle specyficzne
i wybiórcze. Dlatego proces nakreślania mapy jest tak ważny. Potrwa on trochę, ponieważ
nie jest łatwo przeprowadzić ocenę sytuacji w 27 państwach członkowskich.

Uważam, że prace dotyczące przedwcześnie porzucających naukę rozpoczęte za prezydencji
belgijskiej to dobry początek, a kolejne prezydencje, zwłaszcza prezydencja węgierska, z
pewnością będą mogły rozpocząć formułowanie projektu zalecenia nie tylko w sprawie
zmniejszenia wskaźnika przedwcześnie porzucających naukę, ale także sformułowania
wniosków z analizy przeprowadzonej w 27 państwach członkowskich i dotyczących tego,
co dzieje się z uczniami przedwcześnie porzucającymi naukę zwłaszcza, jeżeli padają
ofiarami marginalizacji i jeżeli nie trafiają do systemu edukacji zawodowej, o którym
wspomniał pan poseł.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Panie ministrze! Dziękuję za działania, które Belgia,
jako kraj sprawujący prezydencję, podjęła na rzecz zwalczania ubóstwa. Czy zgodzi się
pan, że ubóstwo jest też jedną z przyczyn, dla której nie wszyscy młodzi ludzie kończą
naukę w szkole średniej i są zmuszeni porzucić naukę? Dziś nasz Parlament Europejski
zatwierdza bardzo ważną decyzję w sprawie podwyższenia dochodu minimalnego w całej
Unii Europejskiej. Czy zdaniem pana, jako przedstawiciela kraju sprawującego prezydencję,
mógłby to być też jeden ze środków zachęcających młodzież do uczenia się w szkole
średniej i nie porzucania nauki?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Niestety, wskaźnik porzucania nauki w Europie
wynosi 19 %, natomiast w takich krajach, jak Portugalia 40 %. Kryzys gospodarczy oraz
spadek środków budżetowych i zasobów ludności doprowadził w niektórych krajach do
zamknięcia wielu szkół, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Gdy mówimy o edukacji,
mówimy o przyszłości Europy. Dlatego chciałabym pana zapytać, panie ministrze, o
wprowadzenie w europejskim roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
obowiązkowych celów w Radzie, a może nawet na szczeblu Rady Europejskiej, w dziedzinie
ograniczenia wskaźnika porzucania nauki.

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Chcę powiedzieć, że zgadzam się
z paniami posłankami co do tego, że rzeczywiście przedwczesne porzucanie nauki jest
związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jest dla mnie jasne, że wiele naszych
dzieci, w związku ze statusem swojej rodziny, statusem finansowym swoich rodziców ma
nierówne szanse w szkole oraz że kryzys gospodarczy bez wątpienia bardzo pogorszył to
zjawisko.

Zarówno Rada, jak i Komisja wzięły to pod uwagę, ponieważ jak państwu wiadomo,
wspólnie przyjęliśmy strategię 2020 łączącą rozwój gospodarczy, badania i rozwój, jakość
naszego nauczania, a także walkę z ubóstwem. Wszystkie te elementy stanowią całość,
która przynajmniej według mnie pozwala nam na sformułowanie spójnej odpowiedzi.

Chcę na chwilę wrócić do podstawowych umiejętności, ponieważ to ważny problem.
Konkluzje, które prezydencja belgijska przedłoży do przyjęcia na listopadowym posiedzeniu
Rady będą dotyczyły szeregu celów. Szybko je wymienię: wykonanie strategii krajowych
na rzecz doskonalenia umiejętności dzieci w zakresie czytania, matematyki i nauk ścisłych.
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Kolejnym celem jest przeanalizowanie skuteczności aktualnie obowiązujących strategii
krajowych w celu pozyskania źródła informacji, które, jak wcześniej powiedzieliśmy,
można wykorzystać w procesie podejmowania decyzji. Jednak celem jest też uruchomienie
prowadzonych w państwach członkowskich projektów pilotażowych w sposób
dobrowolny i prowadzący do doskonalenia podstawowych umiejętności europejskiej
młodzieży oraz – dlaczego nie? – do zagwarantowania bardziej efektywnego wykorzystania
instrumentów, które są dla nas dostępne i które są adekwatne, na przykład stanowiących
część otwartej metody koordynacji, programu na rzecz edukacji i uczenia się przez całe
życie, a także siódmego programu ramowego na rzecz badań i rozwoju technologicznego.

To kilka celów, które będziemy realizować w czasie sprawowania prezydencji przez Belgię
i które z pewnością będą realizowane przez kolejne prezydencje, zwłaszcza przez
prezydencję węgierską.

Przewodnicząca.    – Pytanie nr 5 skierował Jim Higgins (H-0465/10)

Przedmiot: Cel UE w zakresie całkowitej likwidacji min przeciwpiechotnych

Jakie kroki zamierza podjąć Rada w celu przeciwdziałania niszczącym skutkom stosowania
min przeciwpiechotnych? Szereg krajów nadal stosuje miny przeciwpiechotne, a kilka
podejrzewa się o ich dalszą produkcję – około 65 krajów wciąż boryka się do pewnego
stopnia z problemem min i niewybuchów. Według światowych szacunków liczba osób
ginących wskutek wybuchów min przeciwpiechotnych wynosi od 15 do 20 tys. rocznie,
przy czym wiele z nich to cywile, w tym dzieci.

UE opowiadała się wyraźnie za likwidacją min przeciwpiechotnych oraz za zakazem ich
stosowania i składowania, jednak dotychczas nie przedstawiono ambitnego planu z
konkretnymi terminami, nie wspominając nawet o realizacji.

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Unia Europejska od lat działa na
rzecz całkowitej likwidacji min przeciwpiechotnych, jednocześnie pomagając w
rozwiązaniu ogromnych problemów humanitarnych i dotyczących rozwoju, których są
one przyczyną. Już w maju 1995 roku decyzją Rady 95/170/WPZiB Unia Europejska
przyjęła pierwsze wspólne działanie na rzecz wyeliminowania stosowania i
rozprzestrzeniania min przeciwpiechotnych na świecie.

W listopadzie 1997 roku Unia Europejska jako pierwsza we wspólnocie międzynarodowej
podjęła działania po przyjęciu w Ottawie konwencji o zakazie użycia, składowania,
produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu. W dniu 18
września Rada przyjęła nowy plan działania mający na celu kontynuowanie działań
politycznych na rzecz całkowitej likwidacji min przeciwpiechotnych, a dokładniej mówiąc
ustanowienie wspólnego moratorium na eksport i wytwarzanie min przeciwpiechotnych
oraz umożliwienie wielowymiarowego wkładu w Unii w przeprowadzenie działań
kontrolnych i innych z tym związanych.

Od tego czasu Unia Europejska nieprzerwanie promuje te zobowiązania, które od
2003 roku opierają się na europejskiej strategii bezpieczeństwa. W czerwcu 2008 roku
przyjęto nowy plan działania na rzecz powszechnego przyjęcia konwencji z Ottawy. Ten
wspólny plan działania ma na celu przede wszystkim udzielenie państwom stronom
konwencji pomocy w wykonaniu przepisów konwencji, zwłaszcza dotyczących
rozminowania, pomocy ofiarom i niszczenia składowisk.
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Ponadto, mimo że liczba państw stron konwencji znacznie wzrosła, a liczba ofiar min
przeciwpiechotnych maleje, nadal trzeba pomagać ofiarom i podnosić jakość ich życia.

Unia Europejska uczestniczyła w formułowaniu planu działania na lata 2010-2014 – który
w pełni popiera – przyjętego w Cartagenie w Kolumbii podczas konferencji poświęconej
drugiemu przeglądowi konwencji, która odbywała się w dniach
29 listopada-4 grudnia 2009 r.

Obecnie przygotowywany jest projekt nowej decyzji Rady mającej na celu przede wszystkim
poparcie planu działania oraz aspektu dotyczącego pomocy ofiarom. Oprócz bardziej
upolitycznionych działań Rady, programy pomocowe zarządzane przez Komisję w
kontekście pomocy na rzecz rozwoju i polityki sąsiedztwa – oraz programy krajowe państw
członkowskich – zwiększyły wkład Unii Europejskiej w likwidację min oraz pomoc ofiarom
do kwoty 1,8 miliarda euro, co stanowi połowę światowego wkładu.

Jim Higgins (PPE).   – Chciałbym podziękować panu przewodniczącemu za bardzo
obszerną odpowiedź. Pan przewodniczący wspomniał o konwencji z Ottawy czyli traktat
o zakazie stosowania min, mieliśmy międzynarodową konwencję o amunicji kasetowej
podpisaną w Dublinie w 2008 roku, a teraz mamy plan działania, jednak realia są takie,
że Unia Europejska przeznaczyła kwotę 1,8 miliarda euro na projekty zwiększania
świadomości w dziedzinie min przeciwpiechotnych w okresie do 2007 roku, ale faktycznie
wydatkowano jedynie kwotę 1,5 miliarda. Rzeczywistość wygląda tak, że nadal stosuje
się miny przeciwpiechotne. To barbarzyńska praktyka; co miesiąc dwa tysiace osób ginie
lub zostaje okaleczonych, a zatem naprawdę musimy kompleksowo podejść do tego
zagadnienia, w tym także na arenie międzynarodowej.

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Pan poseł ma rację, wydatkowaliśmy
1,5 miliarda, a nadal co miesiąc mamy dwa tysiace ofiar. Unia Europejska nie może sama
zrobić wszystkiego, co trzeba uczynić w tej sprawie – i tak robi już połowę.

Myślę, że w sposób niebudzący wątpliwości wyjaśniłem, jak bardzo uwrażliwieni jesteśmy
na humanitarne aspekty tego problemu. Niestety, w procesie podejmowania decyzji nie
możemy posunąć się dalej. Prawdopodobnie możliwy jest wciąż jedynie merytoryczny i
konkretny postęp w odniesieniu do rozbrojenia i jesteśmy szczególnie zaangażowani w
aspekt dotyczący zakazu stosowania min przeciwpiechotnych.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Pani przewodnicząca, panie przewodniczący Chastel!
Niewykluczone, że miny przeciwpiechotne będą głównym problemem jeszcze w dalekiej
przyszłości. Czy uważa pan, że uruchomienie programów badawczych na rzecz wykrywania
min przeciwpiechotnych jest możliwe? Oczywiście nie jest to problem europejski, jest to
problem światowy. Czy przewiduje pan też powołanie właściwych instytucji, które będą
się zajmować programami badawczymi w tej dziedzinie?

Seán Kelly (PPE).   – Po pierwsze, dziękuję mojemu koledze panu posłowi Higginsowi
za skierowanie bardzo ważnego pytania i dziękuję Radzie za obszerną odpowiedź.

Prawdę mówiąc uważam, że Unia Europejska aktywnie podchodzi do tej tak trudnej
sytuacji. Chciałbym zapytać przedstawiciela Rady: czy Rada jest zadowolona ze sposobu,
w jaki ONZ podchodzi do tego problemu i czy ONZ może wnieść większy wkład, podobny
do tego, który my wnosimy?

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Te dwa pytania ściśle się ze sobą
wiążą i chciałem odpowiedzieć na pierwsze z nich poprzez odniesienie się do drugiego.
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To prawda, że świat z zadowoleniem przyjąłby program poszukiwania min
przeciwpiechotnych.

Wprowadzenie takiego programu wymaga ścisłej współpracy z ONZ, a co najważniejsze,
musi istnieć możliwość osiągnięcia porozumienia w tej sprawie w instytucjach ONZ i
wszystkich podmiotach wchodzących w skład tych instytucji. To długa i żmudna praca,
bo trzeba przekonać wszystkich, którzy niekoniecznie zgadzają się na środki, które będą
musiały być zainwestowane w tego rodzaju program.

Przewodnicząca.    – Pytanie nr 6 skierowała Vilija Blinkeviciute (H-0468/10)

Przedmiot: Utworzenie obserwatorium ds. przemocy wobec kobiet

W konkluzjach dotyczących eliminacji przemocy wobec kobiet przyjętych dnia 8 marca
2010 r. Rada opowiada się za utworzeniem europejskiego obserwatorium ds. przemocy
wobec kobiet, które powstałoby w oparciu o istniejące struktury instytucjonalne, a jego
celem byłoby gromadzenie wiarygodnych danych statystycznych stanowiących podstawę
przyszłych działań politycznych. W cywilizowanym społeczeństwie nie ma miejsca na
przemoc wobec kobiet, powinna ona zostać wyeliminowana. Należy gromadzić wiarygodne
dane statystyczne, lepiej koordynować działania, wymieniać się wzorcami oraz organizować
skuteczne kampanie informacyjne dotyczące przemocy wobec kobiet.

Kiedy Rada przewiduje podjęcie decyzji dotyczącej utworzenia obserwatorium? Jakie
byłyby jego cele i zadania oraz kiedy zaczęłoby ono funkcjonować?

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Panie posłanki i panowie posłowie!
Eliminacja przemocy wobec kobiet jest wspólnym celem zarówno Parlamentu
Europejskiego, jak i Rady. Jak państwu wiadomo obie nasze instytucje pracują nad tym
zagadnieniem od wielu lat i w wielu różnych kontekstach.

Chciałbym przypomnieć państwu o rezolucji, którą Parlament przyjął w ubiegłym roku,
gdy odchodziliśmy 10. rocznicę rezolucji ONZ ustanawiającej dzień 25 listopada
międzynarodowym dniem walki z przemocą wobec kobiet. W rezolucji tej Parlament
wezwał Komisję do przedłożenia bardziej ukierunkowanego i spójniejszego planu
politycznego oraz wezwał państwa członkowskie do wprowadzenia spójnego systemu
gromadzenia danych statystycznych.

Pani poseł nam przypomniała, że w marcu Rada zwróciła się do Komisji o przygotowanie
europejskiej strategii zapobiegania i walki z przemocą wobec kobiet. Jednym z ustalonych
przez Radę priorytetów w tej dziedzinie jest przygotowanie do utworzenia obserwatorium
do spraw przemocy wobec kobiet w oparciu o istniejące struktury.

Obecnie Komisja przygotowuje projekt nowej strategii na rzecz zapobiegania przemocy
wobec kobiet, która będzie dotyczyła także utworzenia obserwatorium. Jednak, jak mogą
sobie państwo wyobrazić, na razie nie wiemy, co strategia będzie zawierała. Spodziewamy
się ją otrzymać w przyszłym roku. Dlatego jest bardzo prawdopodobne, że później
konieczny będzie odrębny wniosek w sprawie utworzenia obserwatorium.

Oczywiście, jak państwu wiadomo, Rada może interweniować wyłącznie jako prawodawca
w oparciu o wniosek Komisji. Wniosek ten zostanie odpowiednio przeanalizowany przez
Radę, pełniącą rolę współprawodawcy wraz z Parlamentem Europejskim.
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Nie ma wątpliwości, co do tego, że na tym etapie jest za wcześnie, by zakładać, jakie będą
cele przyszłego obserwatorium do spraw przemocy wobec kobiet, a zwłaszcza, kiedy
zostanie ono uruchomione.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Panie ministrze! Dziękuję za odpowiedź. Nadal jest
więc nadzieja na to, że kiedyś powstanie ośrodek, który będzie gromadził rzetelne dane o
przemocy wobec kobiet, do której nadal dochodzi. Chciałabym jednak wiedzieć, czy
pańskim zdaniem państwa członkowskie dysponują danymi wystarczającymi, by walka
z przemocą wobec kobiet rzeczywiście stała się priorytetem. Jak rozumiem nie mamy
jeszcze rzetelnych danych i jest to jedna z przyczyn, dla których w Unii Europejskiej nadal
obserwujemy wiele rodzajów przemocy.

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Pani poseł ma rację. Trudno dziś
zaakceptować fakt, że aby utworzyć to obserwatorium i wskazać problemy możemy
polegać jedynie na tym, co poszczególne państwa członkowskie zdołały już ustalić w
kontekście spisu ludności, rodzajów przemocy i częstości występowania różnych rodzajów
przemocy. To dopiero początek.

Od Komisji oczekujemy planu, ukierunkowania, metodologii, dzięki którym będziemy
mogli zharmonizować w UE, w 27 państwach członkowskich rzetelną metodę
przygotowania wykazu wszystkich rodzajów przemocy i częstości ich występowania, co
pozwoli nam na wspólne, o ile to możliwe, przygotowanie owocnej strategii.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Panie przewodniczący! Mamy już agencje zajmujące się tymi
zagadnieniami. Chciałbym panu przypomnieć o wiedeńskiej Agencji Praw Podstawowych.
Czy byłoby możliwe zwrócenie się do tej agencji o zwrócenie uwagi na tę sprawę i
skoncentrowanie prac na tym zagadnieniu, abyśmy nie musieli tworzyć nowego organu,
a zamiast tego powierzyli działania w tym zakresie agencji działającej w Wiedniu? Mamy
tam doskonale wykwalifikowany personel. Byłoby dobrze, gdyby to się udało.

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) (wyłączony mikrofon) prostej
odpowiedzi na to pytanie. Jestem jak najbardziej za wykorzystaniem istniejącej agencji
zamiast tworzenia nowej. Uważam, że agencji jest zbyt wiele i nie ma potrzeby tworzenia
nowych. Tak czy inaczej mam nadzieję, że istniejące struktury, na przykład agencja w
Wiedniu, zaangażują się w przygotowanie planu taktycznego, który Komisja ma obowiązek
nam przedstawić.

Przewodnicząca.    – Pytanie nr 7 skierował José Manuel Fernandes (H-0470/10)

Przedmiot: Bioodpady

W dniu 6 lipca br. Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął rezolucję)
w sprawie zielonej księgi Komisji na temat gospodarowania bioodpadami w Unii
Europejskiej, w której wzywa Komisję do przygotowania wniosku dotyczącego
szczegółowej dyrektywy w sprawie bioodpadów do końca 2010 r.

Podczas wymiany poglądów w komisji ds. środowiska naturalnego z udziałem pani minister
Joke Schauvliege w dniu 14 lipca 2010 r. minister Schauvliege wyraziła w imieniu
prezydencji belgijskiej zadowolenie z przyjętej przez Parlament rezolucji i zadeklarowała,
że czynione będą dalsze postępy w tym zakresie.

Jako że jesteśmy już w połowie prezydencji belgijskiej, czy Rada może wskazać, co zamierza
uczynić do końca swojego mandatu, aby zrealizować wniosek Parlamentu?
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Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Pani przewodnicząca, panie
posłanki i panowie posłowie! Podobnie, jak Parlament Europejski, w dniu 25 czerwca
2009 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie zielonej księgi na temat gospodarki bioodpadami
w Unii Europejskiej.

W swoich konkluzjach Rada zachęca Komisję do kontynuowania oceny skutków w celu
przygotowania, o ile to możliwe, unijnego wniosku legislacyjnego w sprawie odpadów
ulegających biodegradacji do 2010 roku. Powiedzą mi państwo, że mamy już rok 2010.
Rada wezwała Komisję przede wszystkim do rozważenia środków zapobiegawczych,
środków na rzecz wprowadzenia odrębnego systemu gromadzenia odpadów ulegających
biodegradacji, systemu gwarancji jakości opartego na zasadzie zarządzania zintegrowanym
łańcuchem oraz monitorowania procesu, a także wprowadzenia znakowania i kryteriów
jakości dla kompostu i odpadów przefermentowanych.

Ponadto, w dniu 11 czerwca 2010 r. Rada odnotowała komunikat Komisji w sprawie
przyszłych działań na rzecz gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej. W
przedmiotowym komunikacie Komisja wyraziła zamiar kontynuowania prac na rzecz
wprowadzenia reguł technicznych wspomagających gospodarowanie bioodpadami, a tym
samym wprowadzenia zmian do dyrektywy 86/278/EWG w sprawie osadów ze ścieków
kanalizacyjnych.

Oczywiście Rada zamierza przeanalizować nowy wniosek w oparciu o te przesłanki, a
prezydencja belgijska zorganizowała w dniu 21 września konferencję na temat bioodpadów
w celu przedyskutowania, między innymi, treści komunikatu Komisji. Wynik tej konferencji
został przekazany Radzie w dniu 14 października, a więc bardzo niedawno.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Pani przewodnicząca, panie przewodniczący
Chastel! W dniu 6 lipca bieżącego roku Parlament Europejski zdecydowaną większością
głosów przyjął specjalną dyrektywę w sprawie bioodpadów. Gwoli wyjaśnienia, dla dobra
uproszczenia i pewności prawnej uważamy, że zamiast tych przepisów rozbitych na kilka
tekstów prawnych, zamiast tej sytuacji lepsza byłaby dyrektywa specjalna.

W ten sposób będziemy też mogli dostosować się do strategii Europa 2020, przewidującej
inteligentny i zrównoważony wzrost, sprzyjający włączeniu społecznemu. W ten sposób
stworzymy też więcej zielonych miejsc pracy. W ten sposób będziemy również z
powodzeniem zwalczać zmiany klimatu. Stosowanie lepszej jakości kompostu przyczyni
się do poprawy stanu naszej gleby i różnorodności biologicznej. Dlatego pytam, czy Rada
zgadza się, czy Rada także opowiada się za dyrektywą specjalną i co zrobi, aby doprowadzić
do jej przyjęcia.

Przewodnicząca.   – Dzisiejszego wieczoru traktowałam wszystkich państwa posłów
dość łagodnie, bo mieliśmy dużo czasu, ale 30 sekund to 30 sekund.

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Pani przewodnicząca! Będę się
starał odpowiadać na tyle zwięźle, na ile to możliwe, aby po zakończeniu mojej wypowiedzi
nie zostać przywołanym do porządku. Jest to jednak ciekawe pytanie. Jak państwu wiadomo
wystąpienie z wnioskiem w sprawie tak konkretnej dyrektywy należy do Komisji. Rada
ma świadomość, że w swoim komunikacie na temat przyszłych działań na rzecz
gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej Komisja nie odnotowała w
obowiązującym prawodawstwie żadnych niedociągnięć, które wymagałyby specjalnych
przepisów, ale zapowiedziała poprawkę do dyrektywy w sprawie osadów ze ścieków
kanalizacyjnych.
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Nie zadowoli to państwa, ale proszę mieć też świadomość, że w momencie
przygotowywania konkluzji Rady w 2009 roku państwa członkowskie wydawały się być
podzielone co do tego, czy istnieje zapotrzebowanie na specjalną dyrektywę w sprawie
bioodpadów, czy nie. Dlatego nie odpowiem ani „tak” ani „nie”, bo państwa członkowskie
są podzielone. Rada oczywiście z zainteresowaniem przeanalizuje wnioski Komisji
dotyczące dyrektywy w sprawie osadów ze ścieków kanalizacyjnych, a zwłaszcza jej
przepisy w sprawie bioodpadów, które wniosek ten będzie oczywiście obejmował.

Przewodnicząca.   – Dziękuję panie ministrze. Moje uwagi nie były skierowane do pana.
Pytanie nr 8 skierowała Mairead McGuinness (H-0471/10)

Przedmiot: Możliwość ponownego wystąpienia recesji: utrzymanie celu 3%

Czy Rada może skomentować uwagi ze strony uznanego ekonomisty i laureata nagrody
Nobla Josepha Stiglitza, który twierdzi, że gospodarka Europy może ponownie pogrążyć
się w recesji z powodu cięć wydatków publicznych wprowadzonych przez rządy UE w
celu ograniczenia deficytu budżetowego do 3% określonego w pakcie na rzecz stabilności
i wzrostu?

Czy cel 3% jest realistyczny biorąc pod uwagę, że finanse niektórych państw członkowskich
są obecnie poważnie osłabione?

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Pani przewodnicząca, panie
posłanki i panowie posłowie! Głównym celem paktu stabilności i wzrostu jest utrzymanie
stabilności cen w Unii Europejskiej. Na mocy traktatu państwa członkowskie powinny
realizować politykę krajową spójną z paktem stabilności i wzrostu oraz wytycznymi
szeroko pojętej polityki gospodarczej.

Na posiedzeniu Rady w dniu 7 września uzgodniono wprowadzenie europejskiego okresu
oceny od 2011 roku. Głównym celem tego działania jest ujednolicenie harmonogramu
przedstawiania programów na rzecz stabilności i wzrostu oraz krajowych programów
reform krajowej w celu zagwarantowania spójnej kontroli strukturalnej na każdym szczeblu
dyscypliny budżetowej, stabilności makroekonomicznej i wzrostu, przy jednoczesnym
zachowaniu odrębnych procedur formalnych.

Proces ten umożliwi lepszą koordynację polityki gospodarczej w Unii Europejskiej i pomoże
wzmocnić dyscyplinę budżetową, stabilność makroekonomiczną i wzrost. Z tego samego
względu Unia Europejska, zgodnie z uprawnieniami ustanowionymi w traktacie, przewiduje
wprowadzenie środków mających na celu promowanie naprawy gospodarki przy
jednoczesnym zagwarantowaniu dyscypliny budżetowej. Europa 2020, nowa unijna
strategia na rzecz zatrudnienia oraz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu
sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu, przyjęta przez Radę Europejską w dniu
17 czerwca ma stanowić odpowiedź na to wyzwanie. Jej celem jest zmiana przedmiotu
zainteresowania polityki i zastąpienie zarządzania kryzysowego wprowadzeniem średnio
i długoterminowych reform, które przede wszystkim promują wzrost i zatrudnienie i
gwarantują też opłacalność finansów publicznych.

Jak państwu wiadomo do głównych celów uwzględnionych w strategii Europa 2020
zaliczają się: wzrost liczby miejsc pracy, lepsze warunki badania i rozwoju, poprawa
poziomów edukacji – mówiliśmy o tym przy okazji poprzedniego pytania – i promowanie
włączenia społecznego, w tym eliminacja ubóstwa. Dlatego według mnie nie ma różnic
między paktem stabilności a środkami odbudowy wzrostu i zatrudnienia.
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Mairead McGuinness (PPE).   – Dziękuję za odpowiedź. Spodziewałam się większej liczby
szczegółów, ale dziękuję. Fine Gael, partia, której jestem członkiem, podobnie jak wszystkie
najważniejsze partie w Irlandii popiera cel 3 %. Uważam, że najistotniejsze, nie tylko dla
naszych interesów, ale także dla dobra Unii Europejskiej, jest wyznaczenie celu i ustalenie
daty jego osiągnięcia.

Chciałabym zwrócić uwagę koleżanek i kolegów na doskonałe wystąpienie wygłoszone
dziś rano przez byłego premiera Irlandii Johna Brutona, przyjaciela tej Izby, który wprost
wypowiada się o wyzwaniach, ale także fakcie, że jesteśmy w stanie zrobić to, czego się
od nas oczekuje w zakresie tych trudnych celów oraz że Irlandia jako kraj posiada wiele
cech, które pozwolą nam na bezbolesne osiągnięcie celów. Będzie trudno, ale damy sobie
radę. Chciałabym poznać pana opinię w tej sprawie i zwrócić uwagę na tę wypowiedź.

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Pani poseł wspomina o problemie
irlandzkim. Rozumiem to, wszystkich nas porusza problem irlandzki. Moja odpowiedź
na pierwsze pani pytanie jest oczywiście bardzo ogólną odpowiedzią obejmującą 27
państw członkowskich, ponieważ musimy prowadzić spójną politykę, musimy prowadzić
politykę stabilności walutowej i finansowej oraz naprawy gospodarki. Ponadto trzeba
powiedzieć, że niektóre państwa będą miały większe trudności niż inne, w zależności od
swojego rocznego zadłużenia w ostatnich dwóch lub trzech latach i od początku recesji.

A zatem to prawda, że Irlandia przechodzi trudny czas. Mogę zapewnić panią poseł, że
Europa rozumie, że Irlandia przechodzi trudny okres, ale uważam, że w takiej samej sytuacji
jest kilka krajów, kilka krajów doświadczy jej w przyszłości, a trudności ekonomiczne i
solidarność wzajemnie się nie wykluczają.

Dlatego uważam, że środki zarządzania gospodarką, które Komisja przedłoży w tym
tygodniu będą bez wątpienia uwzględniały obawę o niepozostawienie żadnego kraju na
marginesie – wiedzą państwo do czego Europa była zdolna w zakresie solidarności w
przypadku Grecji. Nie porównujmy sytuacji tych dwóch krajów, ale bądźmy pewni, że
Europa w żadnym razie nie pozostawi na marginesie żadnego z 27 państw członkowskich.

Brian Crowley (ALDE).   – Chciałbym podziękować urzędującemu przewodniczącemu
Rady za odpowiedź. Bardzo krótko o dwóch sprawach. Po pierwsze, podczas dyskusji
dotyczących kwestii 3 % deficytu okazuje się, że według określonych kryteriów w
poszczególnych państwach członkowskich stosowane są różne standardy rachunkowości.

Po drugie, jeżeli chodzi o wykonanie, to jaki poziom elastyczności obowiązuje w czasie
obecnego kryzysu dotykającego wszystkie państwa członkowskie, pozwalający na
stosowanie mechanizmu dźwigni lub uwzględnienie marginesu błędu w ramach tych 3 %?

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Panie ministrze! To oczywiste, że konkluzje Rady
i strategia 2020 obejmują działania, które stanowią optymistyczne przesłanie. Jednak
nawet w przypadku przyjętego dziś budżetu, jeżeli chodzi o cele na 2020 rok to jestem
przekonany, że – na przykład w dziedzinie badań i innowacji – nie zareagowaliśmy
właściwie i nie będziemy w stanie osiągnąć celów ujętych w tych liczbach.

Widzimy też jednak, że Rada milczy w sprawie kwestii ogromnego podziału między
północą a południem Unii Europejskiej. Przypomniano mi o niedawnym oświadczeniu
wygłoszonym przez wysokiego urzędnika Unii Europejskiej, przewodniczącego Eurogrupy,
który powiedział, że duże kraje Unii takie, jak Francja i Niemcy wiedziały o problemie
Grecji – mówię o tym dlatego, że odniósł się pan do Grecji – a mimo to nie zrobiły wcześniej
nic, ponieważ ogromnie na tym zyskały.
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Czy możemy spodziewać się inicjatywy dotyczącej rozwiązania problemu podziału między
północą a południem w Unii?

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Dwa pytania, dwie odpowiedzi.
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie: oczywiście było i jest wiele rozbieżności między
standardami rachunkowości. Standardy te są oczywiście harmonizowane, ponieważ jeśli
w przyszłości chcemy sprawiedliwie traktować gospodarki wszystkich 27 państw
członkowskich musimy wprowadzić identyczne metody wyliczania. Dlatego harmonizacja
trwa.

Jeżeli chodzi o elastyczność dotyczącą limitu 3 %, to jak państwu wiadomo naprawdę
jesteśmy elastyczni; zachowujemy elastyczność od 2009 roku, jesteśmy elastyczni w 2010
roku i będziemy elastyczni w 2011 i 2012 roku po to, by poszczególne państwa
członkowskie mogły uzdrowić swoje budżety, bo gdybyśmy chcieli sztywno stosować
ten limit 3 % bez jakiegokolwiek marginesu błędu, to na przykład w bieżącym roku
praktycznie nikt nie wykonałby tego planu ograniczeń, a tak się nie stało.

Uważam, że instytucje europejskie zdały sobie sprawę, że powrót do stabilnych i
zrównoważonych finansów do 2013 roku trochę potrwa, zwłaszcza w świetle kryzysu i
sytuacji w państwach członkowskich.

Teraz, jeśli chodzi o dysproporcje między Północą a Południem. Bez względu na to, czy
dysproporcje istnieją pomiędzy Północą i Południem, czy pomiędzy państwami
członkowskimi, które do pewnego stopnia skapitalizowały pomoc świadczoną przez Unię
Europejską dla potrzeb przyspieszenia wzrostu gospodarczego, produkcji i rynku pracy
oraz pozostałymi państwami członkowskimi, które zrobiły to w mniejszym stopniu,
uważam, że Unia Europejska ma raczej za zadanie bronić tej jedności, tej spójności. Przede
wszystkim fundusze przeznaczone w budżecie europejskim na spójność – pierwszy tytuł
w budżecie Unii – naprawdę powinny być wykorzystane na likwidację tych dysproporcji.
Pan poseł mówi o dysproporcjach między Północą a Południem, ale nie jestem przekonany,
że jest to jedyny przykład dysproporcji występujących w Unii Europejskiej.

Przewodnicząca.    – Pytanie nr 9 skierowała Silvia-Adriana Ticau (H-0473/10)

Przedmiot: Planowane przez Radę środki sprzyjające swobodnemu przemieszczaniu się
pracowników między państwami członkowskimi

W nowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej na najbliższe dziesięć lat jest mowa o
mobilności pracowników jako o zasadniczym warunku zmniejszenia bezrobocia. Wskaźnik
bezrobocia w czasie kryzysu niepokojąco wzrósł – z 6,8% w maju 2008 r. do 10% w lipcu
2010 r. Również według przeprowadzonego przez Komisję i opublikowanego w dniu 13
lipca 2010 r. sondażu 48% Europejczyków jest raczej skłonnych poszukiwać pracy w
innym kraju lub innym regionie, niż być bezrobotnymi. Poza tym 17% rozważa podjęcie
w przyszłości pracy zagranicą. Należy także zwrócić uwagę na konieczność przyznania
przez państwa członkowskie pierwszeństwa obywatelom państw członkowskich Unii
przed pracownikami pochodzącymi z krajów trzecich w stosunku do Unii.

W tym kontekście czy Rada mogłaby wskazać, jakie konkretne środki zamierza podjąć,
żeby szybko zlikwidować przeszkody w swobodnym przemieszczaniu się pracowników
pochodzących z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 1 maja
2004 r.?
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Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady. – (FR) Pani przewodnicząca, panie
posłanki i panowie posłowie! Rada chciałaby oczywiście powtórzyć, że swobodne
przemieszczanie się osób jest jedną z fundamentalnych swobód gwarantowanych przez
traktat i wynikające z niego prawodawstwo wtórne oraz że obejmuje ono prawo obywateli
Unii Europejskiej do życia i pracy w innym państwie członkowskim.

Jeżeli chodzi o ograniczenia tymczasowe ujęte w traktatach akcesyjnych, to do państw
członkowskich nadal stosujących ograniczenia należy ocena konsekwencji dla rynku pracy
i podjęcie decyzji o tym, czy podtrzymać pozostałe ograniczenia, czy zrezygnować z nich
przed końcem okresu przejściowego: kwiecień 2011 roku dla krajów, które przystąpiły
w 2004 roku i grudzień 2013 roku dla krajów, które przystąpiły w 2007 roku. Co więcej
Rada zaapelowała do państw członkowskich nadal stosujących ograniczenia zgodnie z
przepisami przejściowymi ustanowionymi w traktatach akcesyjnych o zniesienie ich w
trzecim etapie okresu przejściowego, jeżeli nie można stwierdzić, że rynki pracy tych
państw odczułyby lub mogą odczuć poważne zakłócenia.

Od maja 2009 roku, gdy Dania przyznała swobodny dostęp do swojego rynku pracy
przepisy przejściowe stosowane przez państwa członkowskie nie zmieniły się, i chociaż
większość państw członkowskich przyznaje swobodny dostęp pracownikom z państw
członkowskich, które przystąpiły po dniu 1 maja 2004 r., 10 państw członkowskich nadal
stosuje ograniczenia.

Rada podkreśla, że kryzys gospodarczy i finansowy nie powinien być wykorzystywany
jako przyczyna uzasadniająca dalsze indywidualne czy ogólne stosowanie przedmiotowych
przepisów i wzywa państwa członkowskie do dalszego opracowywania odpowiednich
strategii i narzędzi, które pozwoliłyby im na wskazanie i przeanalizowanie barier w
geograficznej i zawodowej mobilności pracowników oraz pomogły w likwidacji tych
barier zgodnie z traktatem.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Panie ministrze! Dziękuję za odpowiedź. Prosiłabym
nawet, aby Rada Europejska zwróciła się do państw członkowskich o zniesienie barier w
swobodnym przemieszczaniu się pracowników z nowych państw członkowskich,
zwłaszcza Rumunii i Bułgarii. Chcę też podkreślić, że oferowanie równych szans na
europejskim rynku pracy wszystkim pracownikom ze wszystkich państw członkowskich
oznacza ochronę pracowników także w państwach przeznaczenia. Dlatego panie ministrze
wzywam pana do zwrócenia się do państw członkowskich o zniesienie obowiązujących
barier.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Pani przewodnicząca! Dziękuję za ponowne
oddanie mi głosu. Panie ministrze! Z jednej strony mamy problemy z mobilnością, z drugiej
mamy europejskie inicjatywy napędzające mobilność w zatrudnieniu, która w tych trudnych
czasach z pewnością będzie szansą dla wielu Europejczyków, zwłaszcza młodzieży.

W 2007 roku przyjęliśmy europejski plan działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu,
który zakończy się w 2010 roku. Czy możemy oczekiwać oceny tego planu i nowego
wniosku Rady? Mamy też program Leonardo da Vinci na rzecz mobilności w zatrudnieniu.
Czy możemy oczekiwać dalszego wsparcia dla tego programu lub nowych, podobnych
inicjatyw?

Nicole Sinclaire (NI).   – Krótko, jakie kroki Rada podejmuje w odniesieniu do przepływu
pracowników, czy raczej uchodźców przyjeżdżających do Unii Europejskiej, otrzymujących
dokumenty, a następnie przemieszczających się do innych krajów w Unii Europejskiej, a
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także w odniesieniu do gwarancji na mocy konwencji z 1951 roku, wymuszających na
nich ubieganie się o azyl w pierwszym bezpiecznym kraju?

Ciekawi mnie po prostu, jakie kroki Rada podejmuje w tym zakresie.

Olivier Chastel,    urzędujący przewodniczący Rady . – (FR) Po pierwsze chciałbym powiedzieć,
że swobodne przemieszczanie się siły roboczej stanowi dla Rady rzeczywisty priorytet.
Uważam, że uczyniono wszystko, aby poinformować państwa członkowskie utrzymujące
szereg ograniczeń, by szczegółowo przeanalizowały ten etap przejściowy, w którym
zachowują szereg ograniczeń, i przekonały się, w jaki sposób mogą je znieść.

Ponadto, odpowiadając na jedno z pytań powinienem dodać, że chociaż prawdą jest, że
swobodne przemieszczanie się pracowników jest dla Rady priorytetem, jest to priorytet
przede wszystkim dla prezydencji. Zapoznając się z osiemnastomiesięcznym programem
działania trzech prezydencji Rady – Hiszpanii, Belgii i Węgier – przekonają się państwo,
że te trzy kraje będą pracowały i obecnie pracują nad przeglądem jednolitego rynku,
zachęcając do wdrażania czterech swobód zakładając, że wykorzystanie pełnego potencjału
jednolitego rynku ma podstawowe znaczenie dla przywrócenia wzrostu.

Nasz program odwołuje się przede wszystkim do możliwości przeglądu okresów
przejściowych, które ograniczają swobodne przemieszczanie się pracowników z nowych
państw członkowskich. Czy powinniśmy uznać, że te ograniczenia przejściowe są
niezgodne ze swobodnym przepływem pracowników? Nie mnie sądzić, ponieważ
ograniczenia przejściowe zdefiniowano w traktatach akcesyjnych, a ograniczenia te
stosowano przy każdej akcesji.

To prawda, że oprócz bodźców, które możemy im zaproponować, to do państw
członkowskich stosujących ograniczenia należy przeanalizowanie ich wpływu na rynek
pracy i podjęcie decyzji o tym, czy podtrzymać, czy znieść te ograniczenia przed końcem
okresów przejściowych, które, jak państwo pamiętają, przypadają na kwiecień 2011 roku
dla akcesji w roku 2004 i na grudzień 2013 roku dla akcesji w 2007 roku.

Przewodnicząca.   – Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu
z o s t a n ą  u d z i e l o n e  n a  p i ś m i e
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20090115&secondRef=ANN-01&language=PL"
).

Zamykam turę pytań.

13. Skład komisji: patrz protokół

( Posiedzenie zostało zawieszone o godz.  19:05  i wznowione o godz.  21:00)

PRZEWODNICZY: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

14. Pomoc dla Pakistanu i możliwe skutki dla europejskiego sektora przemysłu
(debata)

Przewodnicząca.   – Kolejnym punktem porządku obrad jest oświadczenie Komisji w
sprawie pomocy dla Pakistanu i możliwych skutków dla europejskiego sektora
przemysłowego.

20-10-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL226



Karel De Gucht,    komisarz. – Pani przewodnicząca, szanowni posłowie! Europa jest
bardzo zaniepokojona niszczycielskimi skutkami powodzi w Pakistanie, w wyniku której
ucierpiały gospodarstwa domowe i gminy w całym kraju.

Klęska miała nieznany w pakistańskiej historii rozmiar. Koszty – jeżeli chodzi o potrzeby
humanitarne – są ogromne dla i tak niestabilnej gospodarki. Dotkliwość tego kryzysu
wymaga natychmiastowej i konkretnej reakcji z uwzględnieniem strategicznego znaczenia
rozwoju Pakistanu, bezpieczeństwa i stabilności regionu.

W dniu 16 września br. Rada Europejska wezwała do przyjęcia pakietu krótko-, średnio-
i długoterminowych środków, które pomogą we wspieraniu naprawy sytuacji w Pakistanie
i jego przyszłego rozwoju. Wstępna reakcja UE na powódź była szybka i szczodra. Nasz
wspólny wkład w pomoc humanitarną w środkach pieniężnych i w naturze wynosi obecnie
ponad 320 milionów euro przekazanych przez państwa członkowskie i Komisję Europejską.
Kwota ta stanowi ponad 60 % łącznej początkowej środków ONZ.

Rada Europejska uznała, że oprócz natychmiastowej i znacznej pomocy humanitarnej,
ożywienie gospodarcze i wzrost wymagają ambitnych środków handlowych. Wymiana
handlowa jest zatem częścią długoterminowej reakcji na bieżący kryzys. W tym celu, w
dniu 7 października br., Komisja przyjęła wniosek w sprawie jednostronnego zawieszenia
pewnej liczby ważnych pozycji eksportowych z Pakistanu. Wniosek został przedłożony
państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu.

Komisja proponuje liberalizację 75 pozycji towarowych na przywóz z Pakistanu, co
odpowiada 27 % obecnego przywozu z Pakistanu do UE i prawie 900 milionom euro.
Przełoży się to na wzrost przywozu z Pakistanu o około 100 milionów euro.

Celem tego środka jest wspieranie odbudowy Pakistanu w perspektywie średnioterminowej.
W konsekwencji specjalne koncesje będą ograniczone w czasie – Komisja proponuje trzy
lata. Z uwagi na charakter podstawy przemysłu i koszyka eksportowego Pakistanu, w
którym ponad 60 % zajmują tekstylia, znaczna liczba produktów objętych proponowaną
liberalizacją to produkty tekstylne. Uwzględniono również inne produkty przemysłowe,
takie jak etanol.

Jeżeli Parlament i Rada będą w stanie działać szybko w tej kwestii, mamy nadzieję, że środki
będą dostępne od 1 stycznia 2011 roku. Równocześnie pracujemy z innymi członkami
Światowej Organizacji Handlu nad uzyskaniem niezbędnego pozwolenia – zwolnienia
WTO – które powinniśmy uzyskać, zanim środki staną się skuteczne.

Koncesje handlowe powinny być istotne dla Pakistanu z gospodarczego punktu widzenia,
lecz równocześnie należy uwzględniać szczególnie wrażliwe obszary Unii Europejskiej.
Przygotowując wspomniany wniosek, staraliśmy się zatem uwzględnić szczególnie wrażliwe
gałęzie przemysłu w UE, zwłaszcza w sektorze włókienniczym. Z naszej analizy wynika,
że wpływ na produkcję unijną powinien być nieznaczny.

Potencjalny wzrost przywozu z Pakistanu do UE (100 milionów euro) odpowiada mniej
niż 0,5 % wartości unijnej produkcji artykułów objętych liberalizacją, co w istocie
odpowiada kwocie 24 miliardów euro. Poparcie Parlamentu Europejskiego, dzięki któremu
wniosek ten przyniesie owoce, ma zasadnicze znaczenie dla przedstawienia pełnego obrazu
unijnej solidarności w czasach bezprecedensowych potrzeb.

Wymiana handlowa może być istotną częścią długoterminowego rozwiązania
gospodarczego dla Pakistanu. Mamy napięty kalendarz pracy. Ja i moi pracownicy
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pozostajemy do dyspozycji, aby wyjaśnić nasze podejście i zmniejszyć wszelkie państwa
dotychczasowe obawy.

Nuno Melo,    w imieniu grupy PPE. – (PT) Pani przewodnicząca! Muszę powiedzieć, że w
pełni rozumiem, przez co przechodzi Pakistan, lecz chciałbym też powiedzieć, że ta decyzja
jest tragiczna dla Europy, a zwłaszcza dla niektórych krajów, już teraz doświadczających
poważnych trudności, jak Portugalia, Hiszpania i Grecja.

Dla przykładu przemysł włókienniczy i odzieżowy stanowi 11 % łącznej wielkości
portugalskiego wywozu i 22 % przemysłu wytwórczego; wytwarzanie niektórych
produktów odbywa się w 80 % w Portugalii. Być może te 80 % podzielone między 27
państw członkowskich znaczy niewiele dla Komisji Europejskiej, lecz dla Portugalii oznacza
to ogromną kwotę.

Europa nie może domagać się niezwykle szkodliwych – choć zrozumiałych – środków
kontroli wydatków publicznych i walki z deficytem, a jednocześnie podejmować decyzje,
które uderzają w czołowe obszary i moce produkcyjne dające dobrobyt i miejsca pracy w
tych krajach.

Muszę również powiedzieć, że decyzja stanowi niezrozumiały atak na normalne reguły
rynkowe. Nie opowiadam się za żadną formą protekcjonizmu, lecz domagam się stanowczej
obrony tych reguł: reguł prawidłowo funkcjonującego i sprawiedliwego rynku.

Proszę zrozumieć, że dzięki omawianej decyzji produkty wytwarzane w Pakistanie dotrą
na rynek europejski, i to przy kosztach produkcji niższych niż w przypadku naszych
przedsiębiorstw, tylko dlatego, że w trakcie produkcji nie będzie się od nich wymagać
takich samych warunków. Proszę wybaczyć, lecz ja nazywam to nieuczciwą konkurencją.
To jest nieuczciwa konkurencja, ponieważ pakistańskie przedsiębiorstwa nie ponoszą
obciążeń socjalnych związanych z pracownikami, nie ponoszą kosztów związanych ze
środowiskiem, nie dotyczy ich szczególnie zwalczanie pracy dzieci, która tam występuje,
ani nie mają równoważnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wykorzystywanie surowców ze
względów związanych ze zdrowiem publicznym.

Spytałbym nawet, jak możliwa jest taka decyzja bez sprawozdania, w którym zostałoby
szczegółowo przedstawione jego negatywne oddziaływanie na różne państwa
członkowskie?

Niemniej jednak ośmielę się wskazać kilka konsekwencji już teraz, a mam na myśli
zamknięcie i upadek przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, zwłaszcza w Portugalii, oraz
rosnącą liczbę bezrobotnych. Dobrze by było, gdyby to państwo zrozumieli, ponieważ
przyjdzie czas, gdy ktoś będzie musiał ponieść za to odpowiedzialność.

Jeżeli ostatecznie będzie można stwierdzić – co niektórzy z pewnością uczynią – że
omawiany wniosek jest nieunikniony, proszę przynajmniej okazać nieco zapobiegliwości
w przypadku rozwiązań, które nie są jeszcze rozważane. Chodzi na przykład o ustanowienie
kontyngentu taryfowego, który przewiduje się w odniesieniu do etanolu, choć nie
uwzględniono go w odniesieniu do tekstyliów. Zwolnienie powinno obowiązywać nie
dłużej niż rok, ponieważ pomoc jest tymczasowa. Proszę mi wierzyć: żadne
przedsiębiorstwo europejskie nie wytrzyma trzyletniej bezpośredniej konkurencji z
przedsiębiorstwami pakistańskimi.
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Pani przewodnicząca! Już kończę. W końcu potrzebny jest przepis o surowcach:
Pakistańczycy nie powinni blokować europejskim przedsiębiorcom dostępu do nich, choć
w ten sposób mogliby sami korzystać z produkcji.

David Martin,    w imieniu grupy S&D. – Pani przewodnicząca! Rozumiem, co mówi pan
poseł Melo, lecz nie mogę się z nim zgodzić. Pochwalam wniosek Komisji o zawieszenie
ceł przywozowych na kluczowe towary pakistańskie przywożone do Unii Europejskiej.

W pierwszym rzędzie, zgadzamy się, że Pakistan, kraj o niełatwej historii od momentu
powstania, przechodzi najtrudniejszy z możliwych okresów. Znajduje się też na linii frontu
wojny z terroryzmem, co kosztowało go – według obliczeń – 40 miliardów dolarów.
Wszyscy bardzo dobrze wiemy o powodzi, której łączne skutki są gorsze od skutków
azjatyckiego tsunami z 2004 roku i powodzi, które w tym roku dotknęły wcześniej Haiti.
To poważny cios dla każdego kraju.

We wniosku Komisji podoba mi się to, że dajemy Pakistanowi możliwość prowadzenia
wymiany handlowej z pominięciem niektórych trudności. To inteligentny wniosek. Po
pierwsze, zgodnie z tym, co powiedział pan komisarz, 75 pozycji towarowych, które
pomogłyby Pakistanowi stymulować handel na szacowaną kwotę 100 milionów euro
rocznie, nie wyrządza znacznych szkód inwestycjom unijnym. Nie naruszy też znacząco
przemysłu Unii Europejskiej i – co równie ważne, a w rzeczywistości prawdopodobnie
nawet ważniejsze – nie będzie szkodzić krajom rozwijającym się, które znajdują się na
takim samym poziomie, jak Pakistan, ponieważ żadna z linii taryfowych nie dotyczy
produktów z wykazu erozji preferencji dauhańskiej agendy rozwoju. To bardzo pozytywne.

Druga istotna kwestia we wniosku Komisji wiąże się z tym, że jest on ograniczony w czasie
i nie stanowi próby jednostronnej modyfikacji rezolucji w sprawie ogólnego systemu
preferencji. Pochwalam takie rozwiązanie, ponieważ stanowi to dla Pakistanu ciągłą zachętę
do tego, by dostosował się do standardów socjalnych i standardów w dziedzinie praw
człowieka w okresie od teraz do 2014 roku, aby móc się zakwalifikować do GSP Plus w
2014 roku. Jest to zatem nadzwyczajna pomoc, której teraz potrzebujemy, lecz
równocześnie nie daje ona rządowi pakistańskiemu carte blanche. Przekaz jest następujący:
„Macie obowiązek uporządkować sprawy w waszym kraju, jeżeli chcecie nadal kwalifikować
się do tych świadczeń”.

To prawdziwy test szczodrości Europy; mam nadzieję, że tu, w Parlamencie, będziemy do
niego przygotowani.

Niccolò Rinaldi,    w imieniu grupy ALDE. – (IT) Pani przewodnicząca, panie komisarzu,
panie i panowie! Nasza dzisiejsza debata stawia nas przed koniecznością wyboru między
dwoma ważnymi zasadami. Z jednej strony jest obowiązek solidarności wobec kraju, który
został dotknięty klęską żywiołową, przygniatającą jego społeczeństwo, i tak borykające
się z problemami strukturalnymi. Z drugiej strony jest konieczność prowadzenia wyważonej
polityki handlowej. Wraz z wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym zawieszenia ceł
dla Pakistanu Unia Europejska słusznie unika polityki ograniczającej się do pomocy
humanitarnej, umożliwiając Pakistanowi wzmocnienie gospodarki, a zatem i społeczeństwa.

Fakt, że wszystkie 74 uwzględnione pozycje towarowe dotyczą sektora włókienniczego
i odzieżowego, jest prawie nieunikniony w przypadku kraju, który może eksportować
wyroby jedynie z tego sektora. Liberalni demokraci zdecydowanie wolą tego rodzaju środek
niż przyznanie pomocy humanitarnej, która nie może dać krajowi prawdziwego impulsu.
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Jednakże, jak przed chwilą wielokrotnie podkreślał pan poseł Melo, nie możemy być naiwni
i zwracamy się do Komisji, aby – przede wszystkim – nie popełniła błędu naiwności.

Pan komisarz jest w pełni świadomy krytycznej sytuacji, w jakiej znajdują się niektóre
okręgi włókiennicze, takie jak Prato. Prato stanowi szczególny przypadek. Sytuacja
wymknęła się tam spod kontroli władz krajowych, panuje powszechne bezprawie, które
dodatkowo pogłębia kryzys w europejskim sektorze włókienniczym.

Jako że uważamy za niesprawiedliwe, aby europejski sektor włókienniczy płacił za słuszną
solidarność humanitarną z Pakistanem, zwracamy się z wnioskiem o działania trojakiego
rodzaju: 1) ustanowienie instrumentów regulacyjnych pozwalających uniknąć jakiejkolwiek
triangulacji z innymi krajami, które mogłyby czerpać zyski z ceł, z których korzysta
Pakistan; 2) niedopuszczenie do pogłębienia kryzysu w europejskim sektorze
włókienniczym poprzez wdrożenie środków, które w to miejsce mogłyby go wspierać,
takich jak ograniczenie kosztów energii elektrycznej; oraz 3) unikanie tworzenia precedensu
dla innych krajów dotkniętych takimi klęskami żywiołowymi. Uważam, że w ten sposób
pomoc dla Pakistanu będzie wspólna i zrównoważona, również w perspektywie
długoterminowej, a tego ten kraj potrzebuje.

Jacek Włosowicz,    w imieniu grupy ECR. – (PL) Spotykamy się dzisiejszego wieczoru w
celu rozważenia propozycji Komisji mającej na celu pomoc Pakistanowi w przeciwdziałaniu
skutkom powodzi. Musimy mieć na uwadze, że blisko 14 milionów ludzi ucierpiało w
pakistańskim potopie, który osiągnął wręcz biblijne rozmiary. Skutki tych powodzi to
niewyobrażalne zniszczenia w samym Pakistanie, które będą odczuwalne niebawem na
całym świecie. A dlaczego? Bawełna, która zwana jest białym złotem i której Pakistan jest
jednym z głównych producentów, słabo w tym roku obrodziła i dodatkowo uległa wielkim
zniszczeniom w Pakistanie. Producenci odzieży, czołowe marki rynku światowego już
zapowiedziały wzrost cen produktów wytwarzanych z bawełny. Bawełna to surowiec, z
którym spotykamy się na każdym kroku i który stosowany jest do produkcji odzieży,
banknotów, filtrów do kawy, namiotów, sieci rybackich, a także do oprawy książek i wielu
innych rzeczy codziennego użytku. Jej zastosowanie jest ogromne. Znajdujemy się w dobie
kryzysu, a zapowiadane są podwyżki produktów codziennych. Skala problemów jest więc
bardzo duża.

Miguel Portas,    w imieniu grupy GUE/NGL. – (PT) Z jednej strony mamy działających na
wielką skalę importerów europejskich, którzy zyskają na pakistańskich produktach
sprowadzanych do Europy. Z drugiej strony mamy niewielką liczbę dużych pakistańskich
zakładów włókienniczych, które w rzeczywistości leżą poza obszarami dotkniętymi klęską,
a które również ogromnie zyskają dzięki wnioskowi Komisji.

Taka jest rzeczywistość. Nie wygrają na tym chorzy, wysiedleni, dzieci, starcy, których
domy zostały zniszczone; wygrają bogaci przedsiębiorcy. Mamy tu do czynienia z
wykorzystaniem klęski: skrajne zjawiska klimatyczne służą interesom wielkich
przedsiębiorstw.

To właśnie jest we wniosku przygotowanym przez Komisję absolutnie niedopuszczalne.
Lepiej byłoby, gdyby został on wycofany.

William (The Earl of) Dartmouth,    w imieniu grupy EFD. – Pani przewodnicząca! W
przeszłości mieliśmy bardzo krytyczny stosunek do brytyjskiego premiera Davida
Camerona. Jednakże premier Cameron miał całkowitą rację, zwracając się o przyznanie
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Pakistanowi preferencji handlowych. Teraz używam słowa „zwracać się” z pewną
ostrożnością, lecz brytyjski premier dokładnie to musiał zrobić.

Od czasu przystąpienia do UE Wielka Brytania, piąta co do wielkości gospodarka światowa,
jest pozbawiona autonomii w ustalaniu polityki handlowej nawet w stosunku do kraju
należącego do Wspólnoty Narodów. Niemniej jednak przyznanie Pakistanowi preferencji
handlowych leży teraz w interesie Wielkiej Brytanii. Rzadko zgadzam się z Davidem
Martinem, lecz w tej kwestii popieram go. Pakistan jest nie tylko krajem rozwijającym się,
o 170 milionach mieszkańców i strategicznych granicach z Afganistanem; to również kraj
mający około trzydziestu głowic jądrowych.

Skutki upadku państwa pakistańskiego dla bezpieczeństwa całego rozwiniętego świata
byłyby porażające. Preferencje handlowe dla Pakistanu pomogłyby, być może, w
powstrzymaniu takiego biegu wydarzeń.

Daniel Caspary (PPE).   – (DE) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Uważam, że raz
jeszcze powinniśmy przypomnieć, jak dramatyczna była sytuacja w Pakistanie jeszcze
kilka tygodni temu, a w wielu miejscach wciąż jeszcze taka pozostaje. Pod wodą znalazły
się całe regiony, regiony większe niż wiele państw członkowskich. Dziesiątki, a w
rzeczywistości setki tysięcy ludzi znajdują się w potrzebie. Infrastruktura została zniszczona
– dotyczy to dróg, szpitali, uniwersytetów, przedszkoli, szkół, przedsiębiorstw.
Gospodarstwa wielu osób zostały zniszczone. Nie sądzę, abyśmy mogli sobie wyobrazić,
jak to jest. Wszyscy zgadzamy się, że musimy pomóc. Problem polega zatem na tym – jak
to mówimy po niemiecku – aby „umyć, lecz nie zmoczyć”. Co mam przez to na myśli?
Cóż, bezpośrednia pomoc finansowa wymaga nakładów finansowych, które oczywiście
trzeba wziąć z naszego budżetu. Pomoc pośrednia – ułatwienia handlowe – które proponuje
obecnie Komisja, w oczywisty sposób również budzi obawy tych, którzy mogą doznać
uszczerbku. Dlatego słusznie debatujemy dzisiaj na ten temat.

Komisja nie zaproponowała, aby wykorzystać ogólny system preferencji. W moim
przekonaniu to dobra decyzja. Uważam przede wszystkim, że obecne rozwiązanie
przeprowadzenia operacji za pośrednictwem WTO, obranie tej drogi i próba wspierania
ludzi w pomaganiu sobie samym jest wyrazem rozwagi. Wiele pytań pozostaje jednak bez
odpowiedzi, na przykład to, jaki będzie faktyczny wpływ na przemysł w Unii Europejskiej.
Kiedy spoglądam w dokument Komisji, wniosek dotyczący rozporządzenia, widzę, że na
samym początku uzasadnienia stwierdzono, iż zgodnie z roboczym założeniem przywóz
netto do UE miałby wzrosnąć o 100 milionów euro rocznie. Czy to jest istotnie znacząca,
trwała pomoc dla Pakistanu? Czy naprawdę pomoże uruchomić znaczące kwoty, o których
tu obecnie mówimy? Z drugiej strony, wniosek będzie wiązał się z utratą dochodów z
naszego budżetu odpowiadających kwocie 80 milionów euro. Czy ten stosunek jest
racjonalny? Czy jest sens stracić 80 milionów euro w postaci dochodów z ceł, aby zyskać
100 milionów euro w postaci większego przywozu? Czy te dane są prawidłowe? Chciałbym
otrzymać od Komisji jakieś naprawdę wiążące informacje na temat całej tej kwestii.

Jestem głęboko przekonany, że musimy pomóc Pakistanowi. Jestem również przygotowany
do wyjaśnienia obywatelom Unii Europejskiej oraz obywatelom z mojego okręgu
wyborczego, że musimy coś zrobić i że za pomoc dla innych zawsze ktoś musi zapłacić.
Panie komisarzu! Jestem też jednak głęboko przekonany, że powinien pan wykorzystać
okazję dziś wieczorem, jak również w nadchodzących dniach i tygodniach, aby naprawdę
przekonać 736 członków Parlamentu Europejskiego, że proponowane przez pana środki
są słuszne, że są istotne. Powinien pan jednak przede wszystkim wykorzystać okazję, aby
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podkreślić, w jaki sposób sami pracownicy przedsiębiorstw, które mogą ucierpieć w krajach
takich jak Portugalia, Włochy i Hiszpania oraz w całej Unii Europejskiej, mogą znaleźć
drogi postępu i dobrobytu. Sądzę że powinien pan naprawdę wywiązać się z tych zadań,
jeżeli chce pan zdobyć większość w tej Izbie dla pańskiego projektu za kilka tygodni lub
miesięcy. Sądzę, że wszystkie osoby zaangażowane w przekonywanie obywateli i udzielanie
informacji mają wiele do zrobienia.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Moim zdaniem
musimy pamiętać o kryzysie, którego Unia Europejska i jej państwa członkowskie
doświadczają w skali globalnej. Wobec kryzysu, który uderza w pracę, zatrudnienie i
wzrost, zastanawiam się nad logiką, którą kierują się niektóre kraje europejskie, lecz przede
wszystkim Komisja Europejska, w stosunkach międzynarodowych. Wniosek Komisji, o
którym dziś dyskutujemy, poważnie zaszkodzi niektórym sektorom przemysłu, zwłaszcza
sektorowi włókienniczemu. Zatem w tego rodzaju sytuacji musimy zadać sobie pytanie,
czy to jest rozsądne.

Niektóre osoby obawiają się, że takie decyzje rodzą się z pragnienia Europy, aby odgrywać
wiodącą rolę na arenie międzynarodowej. W rzeczywistości wiemy, że tak nie jest i że
próba ograniczenia presji, w tym presji terroryzmu, w ramach niektórych systemów
politycznych i instytucjonalnych lub w powiązaniu z nimi ma z tym jeszcze mniej
wspólnego. Prawda jest taka, że nawet ostatnia powódź nie ma nic wspólnego z omawianym
wnioskiem, ponieważ pakistański przemysł włókienniczy nie jest skoncentrowany w
regionach dotkniętych klęską.

Rzeczywisty powód jest taki, że raz jeszcze chodzi o narażenie na straty jednego sektora,
aby finansować gospodarkę europejską i faworyzować detal na szeroką skalę zamiast
wspierać interesy przemysłu wytwórczego w niektórych krajach europejskich. Jest to
poważny błąd z perspektywy wzrostu, pracy i zatrudnienia w czasach poważnego kryzysu
gospodarczego oraz potrzeby odnotowania prawdziwego wzrostu unijnego na globalnych
rynkach, z perspektywy wywozu unijnego i zdolności UE do innowacji i jakości.

Sajjad Karim (ECR).   – Pani przewodnicząca! Chciałbym najpierw podziękować panu
komisarzowi oraz kolegom posłom Martinowi i Caspary’emu za bardzo pomocne
komentarze. Po powodzi byłem w Pakistanie, aby naocznie przekonać się o skali zniszczeń.
Zniszczenia spowodowane przez powódź stanowią największą klęskę żywiołową w historii
Pakistanu. Niewątpliwie wykraczają one poza wszystko, co mogłem sobie wyobrazić lub
co spodziewałem się zobaczyć.

Kiedy 22 września spotkałem się z premierem Pakistanu, niewątpliwie bardzo doceniał
on ówczesną reakcję UE i uznał ją za wyraz dużej odwagi – w takim sensie, w jakim opisał
ją pan komisarz De Gucht. Musimy mieć całkowitą pewność, że będziemy reagować w
odpowiedni sposób. Komisja przedstawiła teraz wniosek legislacyjny dotyczący obniżenia
do poziomu zerowego stawki celnej w 75 pozycjach towarowych, obejmujących 27 %
pakistańskiego wywozu do UE, co spowodowałoby wzrost pakistańskiego wywozu o
około 100 milionów rocznie. Jest to teraz prawdziwy test unijnej wiarygodności.

Musimy zapewnić przełożenie porozumienia politycznego osiągniętego przez przywódców
unijnych na działanie, które pozwoli odczuć różnicę i będzie dla pakistańskiej gospodarki
liną ratunkową w tych rozpaczliwie trudnych czasach. Przede wszystkim, jesteśmy
największym partnerem handlowym Pakistanu. Słyszę obawy wyrażane przez kolegów z
tej Izby. Słuszne jest jedynie to, aby nasza reakcja była uczciwa – uczciwa, lecz ambitna.
Koncesje handlowe proponowane Pakistanowi muszą stanowić wiarygodny wysiłek ze
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strony UE i dawać Pakistanowi znaczące korzyści gospodarcze, a jednocześnie uwzględniać
wrażliwość naszych przedsiębiorstw oraz innych członków WTO – szczególnie tych z
najsłabiej rozwiniętych krajów.

Uważam, że w omawianym wniosku wykazaliśmy się ambicją, byliśmy odważni, lecz
przede wszystkim uczciwi wobec siebie oraz wobec pakistańskiej ludności.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – Pani przewodnicząca! Nie ulega wątpliwości, że 20 milionów
osób dotkniętych ostatnią katastrofalną powodzią w Pakistanie wymaga natychmiastowej
i konkretnej pomocy. Dotyczy to zwłaszcza 100 tysięcy dzieci, które w wyniku powodzi
zostały pozbawione dachu nad głową i którym grozi śmierć z braku żywności.

Decydujący wkład w produkcję żywności po przystępnych cenach mają miliony drobnych
rolników i rolników bezrolnych, obecnie skazanych na łaskę klasy właścicieli ziemskich.
Dystrybucja bezpłatnych nasion, nawozów przyjaznych dla środowiska i innych narzędzi
mogłaby być podstawą szybkiego odtworzenia dostaw żywności, lecz zniesienie własności
ziemskiej w Pakistanie i przekazanie ziemi bezrolnym ma kluczowe znaczenie dla
zrównoważonej gospodarki żywnościowej.

Irlandzcy chłopi stoczyli poważną walkę o uwłaszczenie sto czterdzieści lat temu, mamy
tu zatem poważne opóźnienie. Obniżki taryfowe muszą trafić do pracowników i biedoty,
a nie – w postaci zysków – do właścicieli ziemskich, skorumpowanych urzędników
państwowych czy przemysłowców. Nie bezduszni spekulanci na rynkach towarowych,
lecz drobni rolnicy w Pakistanie powinni dostawać uczciwe ceny za swoje produkty rolne
na rynku światowym.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i
panowie! Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni powodzią, która zniszczyła Pakistan, oraz jej
poważnymi skutkami gospodarczymi, lecz nasze obawy budzi również wniosek Komisji
Europejskiej, nawet jeżeli powstał z inicjatywy szefów państw lub rządów.

Rozporządzenie proponowane przez Komisję dotyczy przede wszystkim zawieszenia ceł
w sektorze towarów tekstylnych i skórzanych – które stanowią 60 % pakistańskiego
wywozu z obrotem wynoszącym prawie 200 milionów euro w przypadku tekstyliów i
510 milionów euro w przypadku przemysłu skórzanego, przy czym obydwa charakteryzują
się produkcją zlokalizowaną na sąsiadujących obszarach, które nie ucierpiały wyraźnie w
wyniku powodzi.

Wydawało się nam, że ze wskazówek politycznych wynikał wybór polityki pomocowej,
która nie naruszałaby strukturalnych sektorów gospodarki europejskiej. Zawieszenie ceł
będzie miało poważne skutki dla europejskiego przemysłu włókienniczego i skórzanego,
wiążące się z potencjalną utratą tysięcy miejsc pracy w ciągu trzech lat planowanych w
rozporządzeniu. Te środki zostaną włączone do ogólnego systemu preferencji i
spotęgowane w jego ramach, jako że w 2013 roku system zostanie rozszerzony na Pakistan.

Panie komisarzu! Wszyscy jesteśmy świadomi, że wyjątkowe i jednostronne środki zostały
przyjęte, ponieważ chcemy pomóc dużemu, biednemu krajowi, który z powodu katastrofy
znalazł się w trudnej sytuacji, dodatkowo pogłębionej przez kryzys gospodarczy i nieudaną
próbę dostosowania się do wymogów Światowej Organizacji Handlu. Aktualne zasady w
istocie faworyzują raczej kraje, które są już rozwinięte, tak jak Chiny czy Indie, nie zaś
kraje biedniejsze. Wyjątkowe środki na rzecz jednego kraju nie powinny jednak wywoływać
kryzysu w innych krajach.
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Wniosek Komisji wymaga zatem znacznej korekty w celu dywersyfikacji sektorów, których
dotyczy, w tym produkcji i wywozu w Pakistanie, a także akceptacji innej wizji oraz
poważnej refleksji na temat poszanowania praw człowieka oraz walki z terroryzmem.
Pakistanowi należy pomóc, lecz w ramach jasnych porozumień, również odnoszących
się do sytuacji politycznej w całym regionie.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! W wyniku
powodzi w lipcu i sierpniu br. ucierpiało 20 milionów ludzi, spośród których 12,5 miliona
potrzebuje pomocy humanitarnej, a 1 800 osób poniosło śmierć.

Unia Europejska – jak pan wspomniał – udzieliła pomocy humanitarnej na kwotę 320
milionów, a Hiszpania przekazała na ten cel 11 milionów euro. Nie rozmawiamy tutaj o
umowie handlowej, lecz o wspieraniu strategicznego rozwoju Pakistanu.

Komisja, na podstawie mandatu Rady, objęła liberalizacją 70 produktów przez okres trzech
lat. Nie ma mowy, aby wywóz z Pakistanu miał odmienny wpływ na różne kraje UE, jeśli
zważymy specjalne cechy każdego kraju. Produkty, które Pakistan może eksportować, to
etanol, tekstylia i wyroby skórzane.

Komisja utrzymuje, że nie może zmienić wykazów produktów, które będą kolidować z
produkcją włókienniczą. Wkład Hiszpanii w działalność sektora włókienniczego stanowi
16 %. Wspólnota Walencji ma 18 % wkład w hiszpańską produkcję włókienniczą, we
Wspólnocie Walencji znajduje się też 17 % miejsc pracy w tym sektorze. Rynkiem dla
walenckiego sektora włókienniczego jest Europa, a w Europie – Francja, Włochy i Niemcy.
Zatem wyroby włókiennicze przywożone z Pakistanu ograniczają ich rynek zarówno w
Europie, jak i w samej Hiszpanii.

Powiedział pan, że istnieje analiza strategiczna, lecz czy oceniono moce produkcyjne
pakistańskiego przemysłu? Czy uwzględniono ograniczenie wykazu wyrobów
włókienniczych? Czy będzie przeprowadzana coroczna ocena wpływu tej umowy?

Christofer Fjellner (PPE).   – (SV) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Chciałbym
powiedzieć, że zniesienie ceł i barier w handlu jako krok w kierunku udzielenia pomocy
Pakistanowi w związku z tą ogromną katastrofą jest bardzo pożądane. Prawdopodobnie
po raz pierwszy w tej Izbie powiem, że jestem pod wrażeniem szybkiego działania zarówno
Komisji, jak i Rady oraz rozwiązania proponowanego w tej kwestii.

Z pewnością mamy do czynienia z sytuacją, w której potrzebne są pieniądze. Jednak jaki
jest sens zapewniania wsparcia i pieniędzy – oprócz zagłuszenia naszych wyrzutów
sumienia – jeżeli jednocześnie, poprzez cła i bariery w handlu, utrudniamy ludziom naprawę
szkód własnym wysiłkiem?

To, co teraz robimy, czyli szeroko zakrojone i szybkie zniesienie ceł i barier w handlu we
wszystkich 75 pozycjach towarowych odpowiadających 27 % pakistańskiego wywozu,
jest doskonałą reakcją na klęskę, która dotknęła ten kraj. Tu, w Parlamencie, ciąży jednak
na nas odpowiedzialność. Odpowiadamy za to, by działać szybko. Innymi słowy, nie
chodzi o to, aby pokazać, jak długi może być proces polityczny. Pakistan potrzebuje
pieniędzy teraz, nie za rok. Musimy pokazać, że to rozumiemy.

Jednocześnie czuję rozczarowanie, widząc jak szeroki sprzeciw to wywołuje. Otrzymałem
petycję od europejskich producentów tekstyliów, którzy wyrażali sprzeciw wobec
omawianych środków, ponieważ obawiali się, że Pakistan mógłby wywozić więcej do
Europy, a tego nie chcieli.

20-10-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL234



Czy jednak nie o to w tym wszystkim chodzi? Czy zamiar nie był taki, aby mogli handlować
z nami, aby wyjść z ubóstwa? Czy byłby to problem, gdyby konsumenci europejscy mieli
nieco tańsze tekstylia?

Często mówimy tu zarazem o handlu i o solidarności, do czasu, gdy będziemy musieli
podjąć decyzję w tej sprawie. Pokażmy tu i teraz, że te wartości są dla nas najważniejsze
wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne. Prawdopodobnie nie będzie lepszej możliwości,
aby opowiedzieć się zarówno za wolnym handlem, jak i za solidarnością, niż w związku
z tym wnioskiem.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! W tym krótkim
przemówieniu chciałabym wyrazić mój sprzeciw wobec ewentualnego zawieszenia ceł
na rzecz Pakistanu na trzy lata i w odniesieniu do 74 pozycji taryfowych, prawie wszystkich
w sektorze włókienniczym i odzieżowym.

Moje obawy dotyczą negatywnych skutków dla przemysłu europejskiego, a w szczególności
przemysłu włoskiego, oraz utraty miejsc pracy w Europie, w sektorze, który został
wystawiony na ciężką próbę przez kryzys gospodarczy. Mam w szczególności na myśli
małe i średnie przedsiębiorstwa w sektorze, który i tak próbujemy wspomagać, a który
poniósł poważne straty.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że Pakistan przyjął na początku tego roku
piętnastoprocentowe cło na wywóz swoich włókien bawełny, aby zniechęcić do dostaw
surowców. Nie ma wątpliwości, że celem jest zatrzymanie surowców w ramach próby
uzyskania bardziej atrakcyjnych kursów wymiany na potrzeby swojego wywozu. W pełni
rozumiem potrzebę udzielenia pomocy krajowi z poważnymi problemami, zwłaszcza
wobec ogromnych klęsk, których doświadczył. Jednakże życzyłabym sobie pomocy
europejskiej, która przyczyniałaby się do budowy dróg i infrastruktury przy użyciu lokalnej
siły roboczej.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Nie jest łatwo
prowadzić obiektywną debatę, kiedy mowa o 100 tysiącach dzieci pozbawionych domów,
o milionach rolników na ulicach oraz ludziach żyjących w dojmującym ubóstwie. Uważam,
że Unia Europejska słusznie podejmuje tu szybkie działania i zapewnia szybką pomoc.
Jeżeli chodzi o środki, które pan proponuje, dla mnie istotne pytanie dotyczy tego, czy
udzielamy pomocy we właściwym miejscu albo czy też nie pomagamy niewłaściwym
ludziom? Chciałbym, aby zostało to wyjaśnione bardziej szczegółowo, co się bowiem
tyczy przemysłu włókienniczego, całkowicie zasadne jest stwierdzenie, że pomoc
skierowana jest do całego Pakistanu, lecz nie jestem taki pewien, czy trafia do właściwych
ludzi.

Po drugie, chciałbym również powiedzieć, że jeśli dzięki pomocy ludzie potrafią pomóc
sobie sami, bezwzględnie należy wziąć pod uwagę, jakie tego skutki będą odczuwalne w
Europie. Sądzę jednak, że sytuacja jest na tyle drastyczna, że musimy udzielić pomocy – i
mam jedynie nadzieję, że dotrze ona do ludzi, którzy jej naprawdę potrzebują.

Jean Lambert (Verts/ALE).   – Pani przewodnicząca! Chciałabym tylko odpowiedzieć na
niektóre z poczynionych uwag.

Pakistan próbuje aktualnie pomóc samemu sobie w rozwiązaniu problemów, z którymi
boryka się po niszczycielskich powodziach. Gdyby przedsiębiorstwa znajdowały się na
terenach powodziowych, nie byłyby w stanie produkować, zatem nie jest zaskoczeniem
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fakt, że chodzi o przedsiębiorstwa zlokalizowane na obszarach, które nie zostały dotknięte
powodzią.

Pomoc bezpośrednia, której można by udzielić, jest nieznaczna w porównaniu z tym, co
rzeczywiście jest potrzebne. Dystrybucja dochodów z dodatkowego wywozu jest istotna
– wiemy, że chodzi o infrastrukturę, dostawy energii, szkoły, drogi itp. – jednak na
demokratycznie wybranym rządzie Pakistanu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność
tej operacji, za dochody, wpływy z podatków itd.

Mówiono również o potrzebie większego zróżnicowania. Gdyby w Pakistanie istniało
większe zróżnicowanie sektorów przemysłowych, nie koncentrowalibyśmy się tak bardzo
na tekstyliach. Apeluję do posłów, aby dali temu krajowi możliwość udzielenia sobie
pomocy i poradzenia sobie z tą katastrofą.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Tragedia w
Pakistanie wymaga od Europy okazania solidarności, lecz nie można tego wykorzystywać
do tego, by narazić na ryzyko przemysł tekstylny w niektórych państwach członkowskich,
takich jak Portugalia. Istnieją inne sposoby okazywania solidarności – mam na myśli
skuteczniejsze rodzaje pomocy, których celem jest odbudowa zniszczonych obszarów i
poprawa warunków życia lokalnej ludności; są również sprawiedliwsze rodzaje pomocy.

Tak jak mówiłem, koncesje handlowe nie są środkami długoterminowymi. Korzyści z nich
czerpią przede wszystkim wielcy importerzy, ponieważ są one wyrazem wysuwanych od
dawna żądań. Jednak są one szkodliwe dla przemysłu włókienniczego, a także dla krajów
i regionów najbardziej od niego zależnych – a wszystko to w kontekście głębokiego kryzysu
i wysokiego bezrobocia.

Chociaż prawdą jest, że środki proponowane przez Komisję nie mogą być w żadnym razie
pretekstem do dalszych zwolnień, nie możemy jednak ignorować obiektywnych trudności,
z jakimi wiążą się omawiane środki. Potrzebne są środki, które chroniłyby europejski
sektor włókienniczy oraz związane z nim miejsca pracy.

Zgodnie z propozycją Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordyckiej
Zielonej Lewicy budżet unijny na rok 2010 przewiduje pozycję budżetową na utworzenie
unijnego programu na potrzeby sektora włókienniczego i obuwniczego. Gdzie jest ten
program, panie komisarzu? Jakie są jego kluczowe elementy? Pozostawiam pana z tymi
pytaniami.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Uważam za
paradoksalne, że zamiast bronić naszych miejsc pracy Unia Europejska wystawia je na
ryzyko, ukrywając ewentualne konsekwencje swoich działań za dobrze rozumianą retoryką
pomocy humanitarnej. Istnieje ryzyko, że ewentualna obniżka ceł na wyroby odzieżowe
z Pakistanu w nadchodzących trzech latach, a którego żniwem jest utrata 120 tysięcy
miejsc pracy w całej Europie, z czego 40 tysięcy w samych Włoszech.

Pakistanowi należy pomóc, nie możemy jednak przyjmować łagodnych środków
handlowych, kiedy mój kraj – Włochy – i inne państwa członkowskie już odczuwają skutki
podrabiania wyrobów odzieżowych głównie w Azji, a w szczególności w Chinach. Komisja
nie może zajmować się dobroczynnością na koszt przede wszystkim Włoch, które mają
30% udział w całym europejskim sektorze włókienniczym. Uważam, że nie tylko
Pakistanowi, lecz również naszym małym i średnim przedsiębiorstwom trzeba pomóc
uciec od kryzysu poprzez nałożenie ceł i kontyngentów na azjatyckie produkty. Jestem z
Prato; moi obywatele i ja mamy już dość tego rodzaju środków.
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Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Pani przewodnicząca! Jeżeli chodzi o przemysł
wytwórczy, chciałbym przypomnieć tej Izbie, że Pakistan jest czwartym spośród
największych producentów bawełny na świecie, którego udział w globalnej produkcji
wynosi 9 %, a kolejne miejsce zajmuje Unia Europejska z udziałem poniżej 5,5 %. A zatem
widać wyraźnie, że jest to bardzo poważny problem. Oczywiście nie chcemy
protekcjonizmu, który zakłóca zdrową konkurencję; przeciwnie – chcemy wolnego i
otwartego handlu międzynarodowego. Jednak, z drugiej strony, posłowie poruszyli również
ten problem. Pan poseł Melo, który pochodzi z Portugalii, kraju o niestabilnej gospodarce,
przedstawił go bardzo obrazowo. Posłowie wspominali o Włoszech. Chciałbym dodać
Grecję; wszyscy państwo znają problemy, z którymi się boryka. Oczywiście powinniśmy
wesprzeć Pakistan, lecz powinniśmy również monitorować pomoc. O to właśnie chcę
zapytać Komisję: czy mamy mechanizmy zapewniające skierowanie pomocy dla Pakistanu
w dobrym kierunku, tak aby nie została wykorzystana w innych celach lub w innych
sektorach na szkodę europejskich przedsiębiorstw i europejskich pracowników?

Seán Kelly (PPE).   – Pani przewodnicząca! Nie twierdzę, że jestem szczególnie na bieżąco
z zawiłościami panującej sytuacji, mam jednak świadomość strategicznego znaczenia
Pakistanu. Z tego powodu przychylam się do uwagi pana posła Karima, że stabilność
reżimu w regionie charakteryzującym się ogromną zmiennością leży w interesie każdego.

Chciałbym również powiedzieć, że Unia, która opiera się na zasadach pokoju i dobrobytu
dla swoich obywateli, powinna w pierwszym rzędzie gwarantować pokój i dobrobyt w
innych częściach świata, dlatego popieram wnioski przedstawione tu dziś wieczorem, lecz
chciałbym, aby Komisja udzieliła pełnej odpowiedzi na uwagi pana posła Higginsa i innych
posłów z lewicy.

Czy można zagwarantować, że pomoc, której udzielimy, trafi do tych, którzy na nią
zasługują, a nie do wielkich przedsiębiorstw handlowych i właścicieli ziemskich? Oto
kluczowe pytanie dzisiejszego wieczoru.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Pani przewodnicząca! Klęska powodzi w Pakistanie
ma konsekwencje humanitarne na niewyobrażalną skalę. Uważam, że obowiązkiem Unii
Europejskiej jest dopilnowanie, aby pomoc szybko dotarła do mieszkańców Pakistanu.
Środki służące pobudzeniu gospodarki i zatrudnienia w perspektywie długoterminowej
są istotnym wkładem UE w pomoc temu krajowi, który poważnie ucierpiał, w wyjściu z
kryzysu. Zadaję sobie jednak pytanie, czy zwykłe obniżenie taryfy celnej będzie miało
pożądane skutki. Musimy wyjaśnić, czy preferencje dla Pakistaniu płyną do krajów trzecich
pośrednimi kanałami, a zatem czy mają pożądane skutki. Oprócz przemysłu
włókienniczego mam tu przede wszystkim na myśli sektor bioetanolu.

Moje konkretne pytanie do Komisji jest następujące: czy wyznaczenie kontyngentu
taryfowego na etanol jest naprawdę postrzegane jako zrównoważony i skuteczny wariant,
który pomoże ludności pakistańskiej? Czy można ocenić, czy niezbędne kryteria równowagi
w odniesieniu do przywozu do UE są również spełniane na etapie produkcji bioetanolu.

(Mówczyni zgodziła się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy
art. 149 ust. 8 Regulaminu)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – Pani przewodnicząca! Chciałbym zwrócić
się do mówczyni, aby tym razem nie dyskutować o pomocy, lecz po prostu o preferencjach
taryfowych. Dla Pakistanu byłaby to szansa na znalezienie sposobu na rozwiązanie swoich
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problemów z własnej woli i własnym wysiłkiem. Chciałbym wiedzieć, co o tym sądzi
mówczyni.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Pani przewodnicząca! Moim zdaniem jest to główny
przedmiot naszej dyskusji. Środki należy dogłębnie przemyśleć, aby zapewnić
zrównoważoną pomoc. Przede wszystkim zawsze pojawia się pytanie o stopień, w jakim
obliczanie kosztów/korzyści opłaca się w ostatecznym rozrachunku Europie.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie!
Bez wątpienia należy pomóc Pakistanowi, który ucierpiał w wyniku powodzi. Musimy
jednak zadać sobie dziś pytanie, jakiego rodzaju pomocy kraj ten potrzebuje najbardziej
i jakiego rodzaju pomocy Unia Europejska może najlepiej udzielić. Musimy działać szybko,
lecz również skutecznie.

Moje największe obawy budzi w istocie wniosek Komisji Europejskiej. Moim zdaniem jest
to niejednorodna propozycja, która – ze względu na to, że interwencja dotyczy w pierwszej
kolejności sektorów włókienniczego i skórzanego – może nie być dostatecznie skuteczna,
ponieważ pomoc mogłaby wywoływać nowe napięcia z uwagi na nowe przypadki ubóstwa,
które spowodowałaby w Europie, oraz na dalszy paraliż europejskiego sektora
włókienniczego, który i tak znajduje się w stanie poważnej zapaści.

Musimy zatem uwzględnić fakt, że przez faworyzowanie wywozu pochodzącego od
wytwórców faktycznie pomagamy tym obszarom Pakistanu, które nie zostały zalane,
podczas gdy nasza pomoc powinna służyć budowie konkurencyjności i rozwoju, stanowić
wsparcie w odtworzeniu produkcji w obszarach kraju, które ucierpiały w wyniku klęski.
Mając na uwadze wszystkie te powody, uważam, że zastosowanie metody zniesienia ceł
jest zupełnie nieodpowiednie. Nie wyrażamy zgody na takie rozwiązanie ani go nie
popieramy.

Karel De Gucht,    komisarz. – Pani przewodnicząca! Przede wszystkim chciałbym bardzo
jasno określić dane, o których mówimy. Mówimy o wielkości wymiany handlowej
odpowiadającej 900 milionom euro. W efekcie wartość dodatkowego wywozu z Pakistanu
na rynek europejski wyniesie 100 milionów euro, lecz ogólny bilans dla Unii Europejskiej
wyniesie jedynie 50 milionów euro, ponieważ w wyniku korzystnej pozycji Pakistanu w
wywozie na rynek europejski nastąpi odwrócenie tendencji w handlu na określoną kwotę,
co oznacza, że inni importerzy utracą niektóre udziały w rynkach europejskich. Zatem
ogólny wpływ będzie odpowiadał kwocie około 50 milionów euro rocznie.

Mówię to, ponieważ ponownie słyszałem podczas debaty, że stracimy 120 tysięcy miejsc
pracy. Wszyscy teraz mają kalkulator w telefonie komórkowym; jeżeli Europa straci
120 tysięcy miejsc pracy z powodu dodatkowego przywozu na rynek europejski na kwotę
50 milionów euro, to znaczy, że europejski przemysł włókienniczy znajduje się naprawdę
w poważnych tarapatach, bez względu na to, co dzieje się w Pakistanie. Wysuwanie takiego
argumentu jest po prostu niepoważne.

To moja pierwsza uwaga. Po drugie, musimy odpowiednio uwzględnić wrażliwość
europejskiego przemysłu włókienniczego oraz do pewnego stopnia trudną pozycję, w
jakiej przemysł ten może się znajdować. Pozycje towarowe, które proponujemy, nie
obejmują ani bielizny pościelowej, ani bielizny osobistej, ani bielizny używanej w
gospodarstwie domowym – a to są trzy najbardziej wrażliwe pozycje towarowe w Europie.

Uwzględniono natomiast wiele półproduktów, co oznacza, że w Europie zostaną one
przekształcone w produkty gotowe – co w istocie powinno obniżyć koszty przywozu dla
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tych przedsiębiorstw, które zajmują się wykańczaniem takich produktów. Nie odczujemy
zatem natychmiastowych skutków ubocznych. Stwierdziłbym nawet coś przeciwnego.
Naprawdę bardzo uważnie analizowaliśmy, co byłoby dobrą propozycją dla Pakistanu, a
jednocześnie nie było zbyt szkodliwe dla przemysłu europejskiego w czasie, kiedy również
wychodzimy z kryzysu gospodarczego, którym z pewnością nie jest łatwo zarządzać.

Pojawił się także komentarz na temat wywozu bawełny. Na światowym rynku bawełny
występuje niedobór, a Pakistan rzeczywiście jest jednym z największych producentów
bawełny. Jestem świadom, że kiedy będziemy mieć tę umowę, kiedy zobaczymy, że
naprawdę dokądś zmierzamy, powinniśmy również zwrócić się do Pakistanu, aby upewnił
się, że nasz własny przemysł włókienniczy posiada dostatecznie dużo bawełny, aby
dostosować produkcję do popytu na rynku. Skoro odnotowujemy światowy niedobór
bawełny, mogą się państwo spytać, dlaczego nie przywozimy odmian bawełny z Afryki.
Otóż dlatego, że nie produkuje się tam takich odmian bawełny, jakich potrzebujemy, a
nie jest łatwo z dnia na dzień przestawić się na produkcję z innego rodzaju bawełny –
musimy zatem zwrócić szczególną uwagę na ten problem.

Na koniec chciałbym powiedzieć, że patrząc na sytuację w Pakistanie, widzimy, że potrzeba
więcej pomocy i więcej handlu; potrzeba jednego i drugiego. Unia Europejska przekazała
już 320 milionów euro, tj. 60 % tego, o co początkowo wnioskowała Organizacja Narodów
Zjednoczonych. Będziemy nadal to robić; to jest właśnie więcej pomocy.

Handel to nie pomoc, jak powiedziano na posiedzeniu plenarnym. Handel oznacza
stwarzanie możliwości wytwarzania i eksportowania przez gospodarkę pakistańską;
oznacza również tworzenie miejsc pracy dla ludzi, którzy tej pracy potrzebują. Sądzę, że
podstawowe narzędzie ożywienia gospodarczego polega na tym, że powinniśmy stworzyć
Pakistanowi dodatkowe możliwości prowadzenia wymiany handlowej. Nie chodzi jednak
o pomoc, co oznacza, że nie można wskazać tych, którzy będą – powiedzmy –
beneficjentami. W przypadku handlu o wiele łatwiej ukierunkować proces, lecz wiemy
również, że chociaż handel ma swoje niedoskonałości, nie uda nam się ożywić gospodarki
poprzez pomoc.

Uważam, że potrzebne są obydwa elementy – pomoc i handel – dlatego pracujemy nad
dwiema możliwościami. To prawda, że powinniśmy pamiętać – tak jak mówiłem na
obecnym posiedzeniu plenarnym –, iż mówimy o regionie, który został dotkliwie
zniszczony. Wielu posłów do Parlamentu z Włoch o tym mówiło, i jak rozumiem, obszar
Pakistanu, który został zalany, jest wielkości terytorium całych Włoch. O tym właśnie
mówimy; myślę więc, że powinniśmy im pomóc, pamiętając zarazem, że chodzi o bardzo
wrażliwy region o ogromnym znaczeniu geostrategicznym. Jest on bardzo ważny dla nas
i dla naszego bezpieczeństwa. Byłoby bardzo niebezpiecznie dla Europy, gdyby ten region
stał się niestabilny, powinniśmy więc zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby to, co
wydarzyło się w Pakistanie, nie naruszyło stabilności regionu.

Stosujemy zatem całościowy zestaw środków. Prowadzimy rozmowy polityczne z
Pakistanem; niedawno spotkaliśmy się na szczycie; będziemy też kontynuować te rozmowy.
Wielu urzędników UE udało się do Pakistanu. Co się tyczy pomocy humanitarnej, była
tam na przykład pani komisarz Georgieva. Mamy pakiet pomocy, który jest znaczący,
stosujemy również podejście gospodarcze, obejmujące zwiększenie handlu. Sądzę – i mam
taką nadzieję – że będzie to miało istotne znaczenie dla Pakistanu. Jestem również
przekonany, że pomagając Pakistanowi, w pewnym sensie pomagamy również samym
sobie.
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Przewodnicząca.   – Zamykam debatę.

15. Oznaczanie kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z
państw trzecich (debata)

Przewodnicząca.   – Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie pani poseł
Cristiany Muscardini w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie oznaczania kraju pochodzenia określonych produktów
przywożonych z państw trzecich złożonego w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
(COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)) (A7-0273/2010).

Cristiana Muscardini,    sprawozdawczyni. – (IT) Pani przewodnicząca, panie komisarzu,
panie i panowie! Wielu ważnych partnerów gospodarczych i handlowych Unii Europejskiej
od dłuższego czasu stosuje krajowe przepisy nakładające wymóg oznaczania pochodzenia
przywożonych towarów.

W 2005 roku Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie, którego celem było
wprowadzenie równych reguł gry między Unią Europejską a tymi krajami, a które nakładało
obowiązek, aby określone towary przywożone do Unii Europejskiej zawierały oznaczenie
pochodzenia. Rozporządzenie pomoże zniwelować nierówne traktowanie konsumentów
europejskich, którzy w porównaniu z obywatelami krajów spoza UE byli pozbawieni
prawa wyboru na podstawie znajomości pochodzenia towarów podczas dokonywania
zakupu. Naruszone zostało zatem demokratyczne prawo, które zakłada swobodę wyboru,
a zatem prawo do wiedzy.

Rozporządzenie rekompensuje niższość obywateli UE i zawiera propozycję ponownego
wprowadzenia słusznego prawa do wzajemności. Takiego rozporządzenia domaga się
wiele organizacji konsumentów, popiera je również wiele organizacji przedsiębiorców.
Produkcja w Europie nigdy nie będzie w stanie odrobić strat, jeżeli producenci nie otrzymają
takich samych gwarancji jak inne kraje, w których przepisy dotyczące oznaczania
pochodzenia produktów już obowiązują.

Producenci europejscy, którzy słusznie muszą dostosowywać się do wielu wymogów
nałożonych przez Unię Europejską, aby gwarantować jakość produktów i chronić
konsumentów, oraz którzy – aby eksportować – mają obowiązek umieszczać na produktach
oznaczenie pochodzenia, doświadczają nieuczciwej konkurencji ze strony producentów
w państwach trzecich, którzy mogą wywozić towary do Europy bez koniczności ujawnienia
pochodzenia.

Dzisiaj europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa, na rzecz których podczas poprzedniej
kadencji, w dniu 5 lutego 2009 roku przyjęto rezolucję dotyczącą problemów z
prowadzeniem działalności na skalę międzynarodową, nadal napotykają trudności,
ponieważ doświadczają nieuczciwej konkurencji ze strony pozaunijnych producentów,
którzy mogą wywozić do Europy towary bez oznaczenia pochodzenia, zaś konsumentom
europejskim odmawia się prawa do świadomego wyboru.

Aby wolny rynek mógł być wolny, musi opierać się na uczciwej konkurencji oraz jasnych,
wspólnych i stosowanych zasadach. Dlatego przyjęcie rozporządzenia wreszcie wypełni
ten deficyt demokracji i doprowadzi do eliminacji nieuczciwej konkurencji wciąż
występującej w Europie, która szkodzi przede wszystkim konsumentom.

20-10-2010Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL240



Komisja Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego zatwierdziła rozporządzenie
znaczną większością 19 głosów wobec 3 głosów przeciw. Podczas poprzedniej kadencji
Parlament wyraził już swoje poparcie w postaci pisemnego oświadczenia przyjętego
całkowitą większością, zaś podczas obecnej kadencji – w postaci głosowania nad rezolucją,
która uzyskała 529 głosów za spośród 593 oddanych głosów. Prawdziwie zdumiewa fakt,
że dziś niektórzy koledzy, którzy podpisali pisemne oświadczenie i głosowali za przyjęciem
rezolucji w listopadzie 2009 roku, przygotowali poprawkę, której celem jest odrzucenie
rozporządzenia.

Uważam, że z całym spokojem mogę stwierdzić, iż osoby, które są przeciwne wnioskowi,
nie chcą dać obywatelom europejskim takich samych praw jak obywatelom chińskim.

Karel De Gucht,    komisarz. – Pani przewodnicząca, szanowni posłowie! Rozmawiamy
dziś o wniosku ustawodawczym złożonym przez Komisję w 2005 roku i dotyczącym
oznaczania kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z państw trzecich,
zwanego rozporządzeniem w sprawie sformułowania „wyprodukowano w”.

Chciałbym podziękować sprawozdawczyni, pani poseł Muscardini, za jej zaangażowanie
we wspieranie naszego wniosku oraz za ciężką pracę. Życzę pani wielu sukcesów w
przeprowadzaniu go przez proces legislacyjny.

Rok 2005 był na długo przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego, a zatem na długo
zanim ta Izba uzyskała równoważne uprawnienia legislacyjne w obszarze polityki
handlowej, lecz brak uprawnień legislacyjnych nie przeszkodził Parlamentowi
Europejskiemu wyrazić dwukrotnie poparcia dla omawianego wniosku. Pomimo naszych
konsekwentnych wysiłków, nie osiągnięto postępów, jeżeli chodzi o przyjęcie wniosku
przez Radę.

Teraz, kiedy obowiązuje traktat lizboński, cieszę się, że Parlament Europejski może w pełni
odgrywać swoją rolę w kwestii tego wniosku. Mówię to, ponieważ UE musi przyjąć przepisy
w sprawie oznaczania pochodzenia określonych towarów z państw trzecich. Dzisiaj UE
nie wymaga oznaczania pochodzenia: na produktach mogą znajdować się oznaczenia
pochodzenia pod warunkiem, że nie wprowadzają w błąd konsumentów, zgodnie z
dyrektywą WE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych z 2005 roku.

Celem naszego wniosku jest wprowadzenie obowiązku oznaczania pochodzenia przy
przywozie określonych produktów oraz ustanowienie jasnych zasad określania
pochodzenia. Cele naszego wniosku są jasne – chodzi o umożliwienie konsumentom
uzyskania informacji na temat pochodzenia towarów oraz zapewnienie przejrzystości
zgodnie z jednolitym standardem, na podstawie którego pochodzenie będzie określane.
Oczywiście informacje na temat pochodzenia nie obejmują wszystkiego, co konsument
może chcieć wiedzieć na temat konkretnego produktu, lecz mają tę zaletę, że są przydatne
i zrozumiałe.

Po drugie, jeżeli konsumenci będą lepiej poinformowani, będą mogli swobodnie
podejmować decyzje o zakupach zgodnie z własnymi preferencjami. Przy okazji nasz
wniosek może również przyczynić się do ograniczenia nieuczciwego lub wprowadzającego
w błąd oznaczania pochodzenia. Jego zakres ogranicza się do towarów takich jak skóra,
tekstylia, obuwie i wyroby szklane, nie ma natomiast zastosowania do sektorów takich
jak elektronika, sprzęt TIK, chemikalia, maszyny, samochody itp.

Wśród kategorii produktów objętych wnioskiem znajdują się produkty, w przypadku
których informacje na temat pochodzenia mają szczególne znaczenie: chodzi o produkty
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skierowane do konsumenta końcowego. Jedna z poprawek przyjętych przez Komisję
Handlu Międzynarodowego wyraźnie odnosi się do tego warunku, co uważam za korzystne.
Oczywiście będziemy musieli zapewnić spójność między tym przepisem – tj. przepisem
dotyczącym „towarów dla konsumentów końcowych” – a rzeczywistymi produktami,
które ostatecznie zostaną objęte rozporządzeniem, zgodnie z wyszczególnieniem w
załączniku do niego.

Nie będę zaprzeczać, że oznaczanie pochodzenia wiąże się z kosztami dla przedsiębiorstw
handlowych i eksporterów wysyłających towary do UE. Będą one w szczególności zależeć
od procesu produkcyjnego i technicznych zasad oznaczania. Istotne jest zatem, aby
utrzymać te koszty na minimalnym poziomie. Komisja miałaby obowiązek przygotowania
przepisów dotyczących zasad oznaczania ze zwróceniem szczególnej uwagi na
minimalizację kosztów w oparciu o praktyki międzynarodowe, konsultacje z państwami
członkowskimi oraz wszystkimi zainteresowanymi sektorami i przedsiębiorstwami
handlowymi.

Jeżeli umieścimy ten wniosek w szerszym kontekście, przekonamy się, że inni ważni
partnerzy handlowi – Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia i Chiny – od dawna stosują
podobne systemy. Możemy zatem wyciągnąć użyteczne wnioski z doświadczenia innych.

Podsumowując, pragnę podkreślić determinację Komisji, aby ściśle współpracować z
Parlamentem nad przyjęciem omawianego wniosku i w konsekwencji posiadać skuteczny,
precyzyjny i przystępny cenowo system oznaczania pochodzenia.

Christofer Fjellner,    w imieniu grupy PPE. – (SV) Obowiązkowe oznaczanie pochodzenia,
albo też stosowanie sformułowania „wyprodukowano w”, oznacza, że na towarach
przywożonych do Europy spoza UE należy umieszczać nazwę kraju, z którego towary te
pochodzą. Moim zdaniem wniosek ten opiera się na założeniach z ubiegłego wieku, kiedy
produkt wytworzony na przykład w Szwecji składał się również z elementów pochodzących
wyłącznie ze Szwecji. Wniosek jest jednak skonstruowany tak, jakby ignorowano światowy
handel, globalizację i globalne łańcuchy dostaw.

Jednym z moich ulubionych przykładów jest koszula, którą noszę. Jest wykonana z bawełny
pochodzącej z Egiptu, która została utkana we Włoszech. Została zaprojektowana w Hong
Kongu, a w końcu uszyta w Chinach. Uważam, że o wiele lepszym określeniem niż
„wyprodukowano w Chinach”, które prawdopodobnie znalazłoby się na tym ubraniu na
mocy rozporządzenia, byłoby sformułowanie „wyprodukowano na świecie”, powtórzone
za Pascalem Lamy, byłym komisarzem i obecnym dyrektorem generalnym WTO. A to
dlatego, że tak właśnie wygląda dzisiejszy świat.

Moim zdaniem nie jest to wniosek, który zapewnia lepsze informacje. Przeciwnie, uważam,
że jest to wniosek, który tworzy nowe bariery w handlu i utrudnia wymianę handlową,
być może jest nawet protekcjonistyczny. Dokładnie z tego powodu ten rodzaj rozporządzeń
jest zabroniony w UE. Na rynku wewnętrznym nie dopuszcza się wymogu, aby na przykład
w Szwecji na artykułach przywożonych z Niemiec znajdowała się informacja o tym, skąd
pochodzą. To prawda, że wielu naszych partnerów handlowych, na przykład Stany
Zjednoczone, ma tego rodzaju regulacje. Stany Zjednoczone wprowadziły taki przepis w
1930 roku, lecz nie jest to oczywiście uregulowanie, które powinniśmy powielać. Wszyscy
wiemy, że lata trzydzieste, były jedną z najmroczniejszych dekad w historii światowego
handlu. Zamiast wprowadzać uregulowania handlowe z ubiegłego stulecia, tworzące nowe
bariery w handlu i utrudniające światowy handel, powinniśmy moim zdaniem zmierzać
w przeciwnym kierunku. Aby wyjść z recesji, powinniśmy ułatwiać handel. Moje przesłanie
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dla Komisji jest zatem następujące: należy ponownie opracować wniosek i zrobić to dobrze!
Jutro będę głosował za odrzuceniem wniosku, jestem też pewien, że wielu kolegów zrobi
to samo.

Kader Arif,    w imieniu grupy S&D. – (FR) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i
panowie! Jestem zawsze bardzo szczęśliwy, kiedy mogę przemawiać po panu pośle
Fjellnerze, ponieważ zawsze jestem pewien, że nie będę się z nim zgadzał.

Po pierwsze chciałbym podziękować naszej sprawozdawczyni, a także wszystkim
kontrsprawozdawcom, zwłaszcza mojemu przyjacielowi, panu posłowi Suscie, za
doskonałą pracę i dobrą współpracę podczas przygotowywania tego tekstu, który w końcu
umożliwi wprowadzenie systemu obowiązkowego oznaczania pochodzenia określonych
produktów przywożonych do Europy. Panie komisarzu! Chciałbym podziękować również
panu za pańskie zaangażowanie.

Nasze jutrzejsze głosowanie będzie faktycznie pierwszym etapem wprowadzania
rozporządzenia pochodzącego z 2005 roku, które Parlament Europejski zawsze popierał
i do którego przyjęcia zawsze wzywał. Oznaczanie pochodzenia jest ważnym krokiem w
kierunku zapewniania przejrzystości i informacji, które musimy nieustannie usprawniać
na korzyść obywateli europejskich.

Konsumenci europejscy słusznie chcą wiedzieć, co kupują, skąd pochodzą produkty i w
jakich warunkach zostały wytworzone. Wymagają zatem, by umożliwić im konsumpcję
bardziej świadomą i, co za tym idzie, odpowiedzialną.

Wraz z tym nowym rozporządzeniem odpowiadamy na to zapotrzebowanie, ponieważ
nasi obywatele będą lepiej poinformowani, zwłaszcza o warunkach socjalnych i
środowiskowych, w jakich kupowane towary są wytwarzane. W przeciwieństwie do tego,
w co niektórzy chcą wierzyć, konsument to również obywatel, który jest skłonny zapłacić
więcej za jakość europejskiej produkcji, gdyż te przepisy są również istotne dla europejskich
przedsiębiorstw, których produkty cieszą się dobrą opinią pod względem jakości i
przestrzegania wysokich norm produkcyjnych.

Dla tych przedsiębiorstw, które postanowiły utrzymać produkcję chroniąc know-how i
miejsca pracy w Europie, rozporządzenie będzie równoznaczne z przywróceniem równych
szans w stosunkach z naszymi partnerami handlowymi z państw trzecich. Tekst będący
efektem głosowania Komisji Handlu Międzynarodowego jest wyważony, dlatego też
wzywam posłów w tej Izbie, aby podczas jutrzejszego głosowania nie poddawali w
wątpliwość tego wyważenia i poparli dokument, głosując przytłaczającą większością za
jego przyjęciem.

Niccolò Rinaldi,    w imieniu grupy ALDE. – (IT) Pani przewodnicząca, panie komisarzu,
panie i panowie!. Pani przewodnicząca! Gdyby chciała się pani zwiedzić Ponte Rialto w
Wenecji – być może wraz z komisarzem De Guchtem – i chciała kupić parę butów
reklamowanych jako włoskie, krawat, tradycyjną maskę lub wyrób szklany z Murano, jest
szansa ze zostanie pani oszukana, o czym przekona się pani stwierdzając, że zakupiony
produkt wcale nie został wytworzony we Włoszech, lecz w jednym z krajów azjatyckich.

Uważam, że proponowane rozporządzenie, o którym dyskutujemy, stanowi początek
działań służących uporządkowaniu coraz bardziej chaotycznego globalnego rynku. Jest
próbą ochrony konsumentów – również pani, pani przewodnicząca, i pana, panie
komisarzu De Gucht, jeżeli będą państwo robić zakupy na weneckim Ponte Rialto lub
gdziekolwiek indziej – jak również europejskich sektorów, które nie przeniosły produkcji
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(podczas gdy dla tych, które przeniosły produkcję, rozporządzenie będzie niekorzystne).
Przede wszystkim rozporządzenie skoryguje asymetrię na rynkach handlowych, za sprawą
której Europa jest postrzegana jako duży obszar pozbawiony uregulowań dotyczących
obowiązkowego oznaczania pochodzenia.

To nie jest protekcjonistyczny wniosek; uważam w istocie, że jest bardzo wyważony. Ma
zastosowanie jedynie do ograniczonej liczby produktów, produktów końcowych
przeznaczonych dla konsumentów, oraz – jeżeli chodzi o moją grupę – jest pięcioletnim
projektem pilotowym, ponieważ popieramy poprawkę dotyczącą klauzuli wygaśnięcia.
Dodatkowo, w komisji wprowadziliśmy również – za pomocą poprawki, którą zgłosiłem
– przepis mający na celu uniknięcie nadmiernego obciążenia administracyjnego, które
byłoby szkodliwe dla przedsiębiorstw.

Jeżeli jutrzejsze głosowanie będzie satysfakcjonujące, będzie to oznaczało, że przeszliśmy
pomyślnie przez jeden etap, jednak nie będzie to ostateczne zwycięstwo. Potrzebujemy
zatem pełnego poparcia Komisji Europejskiej dla naszych ustaleń z Radą Europejską.
Komisja przedstawiła już wiele propozycji i chętnie podjęła współpracę, za którą jesteśmy
wdzięczni. Z tego też względu musimy nadal pracować razem. Jestem pewien, że za pięć
lat będziemy zadowoleni z wyników, które uzyskaliśmy.

Malika Benarab-Attou,    w imieniu grupy Verts/ALE. – (FR) Pani przewodnicząca, panie i
panowie! Chciałabym podziękować sprawozdawczymi za dobrze wykonaną pracę. Musimy
być lepiej poinformowani na temat oznaczania pochodzenia kupowanych produktów.
Prawo unijne przewiduje również środki karne w razie naruszenia...

Przepraszam, pojawił się problem, będę mówić później.

(Mówczyni przerwała, a następnie kontynuowała wystąpienie po zachęcie ze strony przewodniczącej)

Musimy być lepiej poinformowani na temat oznaczania pochodzenia kupowanych
produktów. Prawo wspólnotowe przewiduje również środki karne w razie naruszenia
przepisów oraz wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia. Europejski
Trybunał...

Nie, nie mogę. Przepraszam.

(Mówczyni ponownie przerwała wystąpienie)

Jan Zahradil,    w imieniu grupy ECR. – (CS) Rozumiem, dlaczego wniosek został złożony,
lecz nie popieram powodów leżących u podstaw tej decyzji. Uważam, że w dzisiejszej
dobie globalizacji z trudem można ustalić kraj pochodzenia; ostatecznie gwarancja jakości
danego produktu jest o wiele ważniejsza niż znak towarowy lub kraj pochodzenia. Należy
również zauważyć, że we wniosku nie poruszono kwestii ochrony znaków towarowych
lub znaków ochronnych i nie może on w żaden sposób przyczynić się do ochrony znaków
towarowych ani znaków ochronnych. Pan komisarz wspomniał już, że będzie on prowadził
do wzrostu konkretnego kosztu produktu, a zatem prawdopodobnie do wzrostu ceny
tego produktu. Ostatecznie fakt, że wniosek dotyczy jedynie niektórych produktów – o
czym już wielokrotnie tu wspominano – można uznać za swego rodzaju dyskryminację
geograficzną lub dyskryminację opartą na produktach.

Opowiadałbym się więc za tym, abyśmy pozostali przy dobrowolnych oznaczeniach,
ponieważ w ostatecznym rozrachunku większość producentów unijnych już stosuje takie
oznaczenia dobrowolnie tam, gdzie dla konsumentów takie oznaczenia stanowią
wystarczającą wartość dodaną. Unia Europejska jest bardzo często krytykowana za nadmiar
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uregulowań, za przyjmowanie zdecydowanie zbyt dużej liczby przepisów, które obciążają
środowisko gospodarcze. Zwracam się zatem, aby przynajmniej w tej sprawie nie
przyczyniać się w jeszcze większym stopniu do obciążania środowiska prawnego i
gospodarczego Unii Europejskiej.

Helmut Scholz,    w imieniu grupy GUE/NGL. – (DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu!
Również ja chciałbym podziękować pani poseł Muscardini za pracę nad omawianym
sprawozdaniem, a także kontrsprawozdawcom – za konstruktywną współpracę.

Moja grupa pochwala podejście polegające na zapewnieniu konsumentom większej
przejrzystości w kwestii pochodzenia produktów oraz popiera plan działania polegający,
zgodnie z opisem przedstawionym przez pana posła Rinaldiego, na stopniowych sukcesach.
W istocie wolelibyśmy, aby na produktach pojawiało się więcej informacji dotyczących
na przykład śladu ekologicznego produktów, respektowania praw pracowniczych w
procesie wytwarzania lub sprawiedliwego dzielenia zysków między producentów i
pracowników. Równocześnie uważamy, że miejsce tej rozszerzonej listy życzeń nie jest
w rozporządzeniu w sprawie oznaczania kraju pochodzenia, ponieważ sama nazwa kraju
nie dostarcza wiarygodnych informacji w tym względzie. Weźmy przykład Indii, gdzie
praca dzieci jest zabroniona. Chociaż wśród tamtejszych przedsiębiorstw zdarzają się
czarne owce, zdecydowana większość przestrzega prawa. W europejskim rozporządzeniu
musimy zatem uwzględnić fakt, że ani konkurenci ani nacjonaliści nie mogą rzucać
oszczerstw na cały kraj i jego produkty.

Opowiadamy się za rozwojem systemów certyfikacji. Znaki sprawiedliwego handlu
stanowią tu model do naśladowania, który należy dalej rozwijać przy wsparciu UE.
Dodatkowo wzięcie pod uwagę niskoemisyjnych metod produkcji oraz godziwych
warunków pracy pozwoliłoby nam uwzględnić współczesne wyzwania. Wzywam Komisję
do podjęcia działań pozwalających zainicjować dodatkowe uregulowania w tym kierunku.

Chciałbym podzielić się z państwem jeszcze jednym przemyśleniem. Konsekwentne
wprowadzenie zapisu „wyprodukowano w” ma również swój wkład w rozwiązanie
skomplikowanych konfliktów politycznych; chodzi na przykład o swobodny dostęp do
produktów „wyprodukowanych w Palestynie” do rynku unijnego, który oznaczałby szansę
na niezależny rozwój gospodarczy w Palestynie.

Claudio Morganti,    w imieniu grupy EFD. – (IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie.
Jutro Parlament Europejski będzie głosował nad oznaczaniem pochodzenia. Na tej
podstawie – zgodnie ze złożonymi poprawkami – oznaczenie pochodzenia miałoby być
umieszczane na towarach przeznaczonych do końcowej konsumpcji oraz na towarach
dla konsumentów końcowych.

Ta ostatnia definicja mogłaby wywołać poważną reakcję łańcuchową, ponieważ nie
obejmuje półproduktów i produktów pośrednich, które – jako wyprodukowane w krajach
spoza UE i poddane końcowej, być może nieznacznej obróbce po dotarciu do Europy –
mogłyby uchodzić za produkty wytworzone w państwie członkowskim. W ten sposób
konsument nie uzyska pełnej informacji na temat prawdziwego pochodzenia produktu,
zaś dla wielkich koncernów byłaby to zachęta, aby przenosić produkcję do krajów spoza
UE i w ten sposób wielokrotnie zwiększyć dochody tylko we własnym interesie,
doprowadzając do zubożenia naszych okręgów przemysłowych.

Z tego powodu złożyliśmy poprawki mające na celu rozszerzenie tej definicji na
półprodukty i produkty pośrednie, aby zagwarantować przejrzystość i identyfikowalność
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produktów przywożonych z państw trzecich, zgodnie z założeniami włoskiej ustawy
Reguzzoniego, która w pełni respektuje prawa konsumentów. Koledzy posłowie! To
naprawdę ostatnia szansa na ochronę sektora wytwórczego we Włoszech i w całej Europie,
który jest jednym z głównych sił napędowych gospodarki, w przeciwieństwie do kilku
przemysłowych gigantów, którzy dbają nie o dobro całej wspólnoty, lecz o własne interesy.

Ograniczanie fanatycznego przenoszenia produkcji, podrabiania produktów i wyzyskiwania
siły roboczej musi nadal być jednym z celów Parlamentu Europejskiego. Jeżeli jutro
przegłosujemy rozporządzenie w jego obecnym brzmieniu, odrzucimy wielką szansę, a
także zmarnujemy nasze wysiłki i wysiłki milionów pracowników z małych i średnich
przedsiębiorstw, którzy poczują się zdradzeni wraz ze wszystkimi konsumentami, którzy
zaufali nam, aby dokonywać świadomych wyborów. Walka, którą toczymy, nie jest
wymierzona w nikogo. Jest to walka o pracę, przedsiębiorstwa, naszych pracowników i
wszystkich obywateli europejskich.

Diane Dodds (NI).   – Pani przewodnicząca! Żyjemy w czasach pełnych wyzwań dla
gospodarki , a wiele małych przedsiębiorstw ugina się pod ciężarem unijnej biurokracji i
związanych z nią kosztów. Moim zdaniem obecna Izba i Komisja powinny przede
wszystkim szukać rozwiązań pozwalających złagodzić obciążenie finansowe wynikające
z biurokracji, na którą kładziemy tu nacisk.

Jeżeli chodzi o omawiany wniosek, musimy zachować równowagę między otwarciem
rynków dla produktów europejskich a zapewnieniem jakości i bezpieczeństwa
przywożonych produktów. Muszę jednak powiedzieć, że dostrzegam zaletę oznaczania
pochodzenia w przypadku produktów żywnościowych z państw trzecich. Wiem, że nie
są one objęte zakresem omawianego wniosku, lecz wielu rolników z Irlandii Północnej
czuje rozczarowanie, kiedy muszą ciężko pracować, aby sprostać wymogom ustanowionym
przez Europę, a następnie konkurować z tymi, którzy nie muszą spełniać tych samych
norm.

Mam nadzieję, że pan komisarz zauważy, że ci z nas, którzy reprezentują społeczności
wiejskie i rolnicze, nie zapomnieli o wznowieniu rozmów z krajami Mercosur i mają
nadzieję, że nie jest on gotowy poświęcić naszej działalności rolniczej dla kolejnych rynków.
W tym miejscu panuje zwyczaj przyjmowania przepisów zbyt dalekosiężnie. Obawiam
się, że tak właśnie jest w tym konkretnym przypadku.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Pani przewodnicząca! Przede wszystkim chciałabym
podziękować pani poseł Muscardini za ciężką pracę, zwłaszcza w obliczu kontrowersyjnych
kwestii, w niektórych przypadkach poddawanych już pod dyskusję. Jestem przekonana,
że należy je wyjaśnić konsumentom europejskim. Jestem również zdania, że naszym celem
powinna być ochrona obywateli europejskich przed produktami, które są niebezpieczne
i szkodliwe dla zdrowia. Końcowi użytkownicy powinni wiedzieć, jakich surowców użyto,
jak je pozyskano, jak i gdzie przetwarzano oraz jakie standardy socjalne i normy produkcji
stosuje się w danych krajach. Cel jest jasny, potrzebujemy jednak wyjaśnień, jak zamierzamy
go osiągnąć. Niestety obecna wersja proponowanego zapisu „wyprodukowano w” nie
mówi nam nic o faktycznym pochodzeniu poszczególnych towarów.

Chciałabym poprzeć to stwierdzenie przykładem: Uzbekistan jest trzecim co do wielkości
eksporterem bawełny. Dziewięćdziesiąt procent surowca zbiera się ręcznie, w większości
przypadków wykorzystując pracę dzieci. Zebraną bawełnę przewozi się następnie do
Wietnamu, gdzie jest przetwarzana. Zgodnie z obecnymi wnioskami Komisji, tekstylia
przywożone do UE z Wietnamu powinny nosić oznaczenie „wyprodukowano w
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Wietnamie”. Co jednak z przejrzystością dla konsumentów europejskich? Nikt nie wie,
skąd pochodzą surowce i jak zostały pozyskane. Poziom informacji jest raczej
nieodpowiedni.

Europejskie Centrum Konsumenckie w Austrii opublikowało aktualną analizę, z której
wynika, że wiodące i najlepiej znane na świecie przedsiębiorstwa włókiennicze nie są w
stanie zagwarantować, że w ich procesie produkcji nie używa się surowców z
finansowanych przez państwo przedsiębiorstw wykorzystujących pracę dzieci . Tego
rodzaju zapis „wyprodukowano w”, który wyklucza surowce z procesu produkcji, jest
wyraźnie wynikiem błędnej oceny wymogów europejskich użytkowników końcowych.
Opowiadam się za tym, aby oznaczenie produktu zawierało więcej prawdziwych informacji,
a zatem jestem za odrzuceniem wniosku Komisji.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie!
Chciałbym podziękować sprawozdawczyni, pani poseł Muscardini, oraz wszystkim
kontrsprawozdawcom, z którymi pracowałem nad tym tematem, który jest dla nas
niezwykle ważny. Mam nadzieję, że jutro Parlament Europejski udzieli rezolucji legislacyjnej
tego samego silnego poparcia, którego udzielił w lipcu 2006 roku, w pisemnym
oświadczeniu z 2008 roku i w głosowaniu za przyjęciem rezolucji z 2009 roku.

Przygotowujemy się do przyjęcia środka, który powinien chronić konsumentów poprzez
informacje o pochodzeniu produktów o bardziej ogólnym przeznaczeniu, co przywraca
równość szans w handlu międzynarodowym i wzajemność między Unią Europejską a jej
najważniejszymi konkurentami. Przy tym nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla
przedsiębiorstw w państwach trzecich, które już mają obowiązek znakować swoje produkty
we wszystkich krajach będących naszymi światowymi konkurentami i w wielu innych.
Nie tworzy też jakichkolwiek obciążeń dla europejskiego systemu dystrybucji, co pośrednio,
bez wpływu na finanse publiczne, sprzyja powrotowi do Europy znacznej części produkcji,
spowalnia przenoszenie przedsiębiorstw i przyczynia się do walki z podróbkami.

Chodzi o połączenie bardzo oczywistych korzyści, których nie można powstrzymać na
przykład domagając się dalej idących środków, ponieważ mamy tu do czynienia z
przypadkiem, w którym lepsze jest wrogiem dobrego. Musimy doprowadzić do końca
proces, który rozpoczął się siedem lat temu, przejawiając troskę o interes naszych
przedsiębiorstw – przede wszystkim w obecnych czasach kryzysu i bezrobocia – ze względu
na potencjał uregulowania systemu handlu tak, aby zapewnić wzajemność, ochronę
konsumentów i prawidłowe informacje, które można dalej rozszerzać w zakresie
identyfikowalności.

Jeżeli środek ten nie zostanie przyjęty przez Parlament w głosowaniu, znajdziemy się w
kłopocie. Chciałbym raz jeszcze podziękować Komisji Europejskiej, oraz wszystkim tym,
którzy chcą poprzeć wprowadzenie tego środka, ponieważ to pomoże obywatelom
europejskim i wolnemu handlowi.

Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).   – (FR) Pani przewodnicząca! Najmocniej
przepraszam! Panie i panowie! Chciałabym podziękować sprawozdawczyni za dobrze
wykonaną pracę. Musimy być lepiej poinformowani na temat oznaczania pochodzenia
kupowanych produktów. Prawo wspólnotowe przewiduje również środki karne w razie
naruszenia przepisów oraz wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że Komisja ...

Nie, przepraszam, mam problem, odnotuję to w protokole.
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(Mówczyni przerwała wypowiedź)

Jacky Hénin (GUE/NGL).   – (FR) Pani przewodnicząca! Cud wolnego handlu i
niezakłóconej konkurencji oznacza, że konsument, który kupuje nóż ze znakiem Laguiole
w Aveyron, regionie, z którego pochodzi, ma 90 % szans, że kupuje niskiej jakości ostrze
wyprodukowane w Chinach lub Pakistanie, jeden z wielu przykładów. To prawdziwe
oszustwo w oznaczaniu towarów.

Jeżeli naprawdę chcemy chronić i rozwijać zatrudnienie w przemyśle w Unii Europejskiej,
jeżeli chcemy unikać wprowadzania w błąd konsumentów europejskich i chronić ich
zdrowie, jeżeli chcemy kontynuować zdobycze socjalne i dorobek w dziedzinie środowiska
naturalnego naszych społeczeństw, musimy pilnie wprowadzić obowiązek oznaczania
pochodzenia wytwarzanych produktów, nawet jeżeli wymaga to wkroczenia na obszar
ultraliberalnych dogmatów założycielskich Europy. Oznaczanie musi być poważne, nie
może przybierać formy oszustwa polegającego na określaniu produktu jako
„wyprodukowanego w Europie”, kiedy w istocie mamy do czynienia z połączeniem części
pochodzących z całego świata, a tylko oznaczenie zostało „wyprodukowane w Europie”.

Służby celne i ministerstwa sprawiedliwości państw członkowskich należy zatem
zaopatrzyć we wszystkie środki kontroli i egzekwowania prawa w celu wdrożenia solidnych
przepisów o oznaczaniu pochodzenia i kraju pochodzenia.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Dzięki otwartej polityce handlowej nasi obywatele mogą
kupować produkty wytworzone na całym świecie. Jednak przeważnie nie mają możliwości
dowiedzieć się, gdzie produkt został wykonany, skąd pochodzą materiały, z których go
wykonano, i jakie procedury technologiczne zastosował producent w trakcie jego
przetwarzania.

Jednocześnie uzyskanie przez konsumenta jak największej ilości informacji o produkcie
jest podstawowym warunkiem wstępnym podjęcia dobrej decyzji przy wyborze towarów.
Dotychczas nasi europejscy obywatele nie mieli prawa do podstawowych informacji o
produktach, chociaż takie informacje są rutynowo dostarczane nie tylko obywatelom
Stanów Zjednoczonych od 1930 roku, lecz również współcześnie ludności Chin, Japonii,
Kanady, Indii, Meksyku i innych krajów.

Z tego powodu uważam, że nadszedł czas, aby Unia Europejska przyjęła normę, która
będzie chronić konsumentów europejskich niezależnie od partykularnych interesów
wielkich sieci dystrybucji lub niektórych grup interesu, i nałożyła na dostawców obowiązek
umieszczania na towarach importowanych z państw trzecich niezbędnych informacji o
ich pochodzeniu. W ten sposób nasi konsumenci będą mieli dostęp do znaczącego źródła
informacji podczas podejmowania decyzji, który produkt wybrać, natomiast producenci
z państw trzecich nie zostaną poważnie dotknięci, ponieważ od dawna oznaczają
pochodzenie swoich produktów przesyłanych do innych krajów.

Ważne będzie jednak, aby zastanowić się nad mechanizmami jednolitego stosowania
sankcji i kar za naruszenie tych przepisów przez którekolwiek państwo członkowskie,
których celem byłoby uniemożliwienie producentom poszukiwania takiego miejsca
wprowadzenia produktów na wspólny rynek Unii Europejskiej, które nie byłoby należycie
chronione sankcjami, i unikania konieczności stosowania się do uregulowań. Jestem
głęboko przekonany, że wprowadzenie skutecznego systemu oznaczania pochodzenia
produktów z państw trzecich będzie niezwykle korzystne zarówno dla naszych europejskich
konsumentów, jak i respektujących uregulowania producentów.
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Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Czescy producenci szkła, tekstyliów i obuwia od dawna
przychodzili do mnie i domagali się przejrzystości w odniesieniu do pochodzenia
produktów. Muszą oni konkurować z imitacjami niewiadomego pochodzenia, które są
pasożytami na unijnym rynku. Mamy na myśli głównie towary niskiej jakości i często
szkodliwe. Ponadto informacje o tym gdzie tekstylia, szkło, biżuteria lub produkty
farmaceutyczne są produkowane, nie jest informacją tajną, nie jest przejawem
protekcjonizmu ani nie stanowi bariery w wolnym handlu, jak ją opisują liberałowie.
Przeciwnie, wolny rynek i uczciwa konkurencja działają dobrze tylko wtedy, gdy
konsumenci mogą podejmować dobre i swobodne decyzje na podstawie informacji i
doświadczeń.

W pełni popieram sprawozdawczynię, panią poseł Muscardini, i doceniam jej wkład w
osiągnięcie kompromisu, który – jak mam nadzieję – umożliwi nam jutro przyjęcie wniosku.
Rozumiem że, szczególnie w krajach północnych, gdzie tradycyjne produkty zostały
zastąpione towarami przywożonymi z innych krajów, takie uregulowanie może być
postrzegane jako niepotrzebna biurokracja. Porównajmy jednak przyjęcie rozporządzenia
z naszymi konkurentami w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii i Chinach, gdzie
oznaczenie „wyprodukowano w” jest obowiązkowe. Podobnie jak mój przedmówca,
chciałabym powiedzieć, że Komisja powinna koniecznie zaproponować przynajmniej
minimalne standardy dotyczące kar i zapewnić spójne stosowanie przepisów w całej Unii,
a także dopilnować, aby eksporterzy z państw trzecich nie przyznawali preferencji
niektórym krajom z powodu niższych kar lub ich braku. Jesteśmy to winni naszym
obywatelom.

PRZEWODNICZY: LÁSZLÓ TŐKÉS
Wiceprzewodniczący

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie!
W trakcie ostatniej delegacji w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego miałem
przyjemność wizytować niektóre zakłady produkcyjne w Europie, małe przedsiębiorstwa
zmuszone prowadzić działalność w bardzo trudnych warunkach: przekonałem się o
najwyższej jakości, uczciwych płacach, dobrych warunkach pracy i racjonalnej atmosferze
pracy. To bezpośredni wynik naszego tradycyjnego europejskiego porządku prawnego.
Jest jednak wiele krajów, gdzie takie zasady nie istnieją, gdzie warunki pracy są nie najlepsze,
gdzie nie ma gwarancji dla pracowników. Uważam, że w minimalnym wariancie
konsumenci europejscy muszą mieć w przyszłości możliwość stwierdzenia, czy kupowane
produkty pochodzą akurat z kraju, w którym nie stosuje się podstawowych zasad. Taki
wymóg będzie obowiązywał w przyszłości dzięki dyrektywie, którą pani poseł Muscardini
tak skutecznie przygotowała. Powinniśmy zatem poprzeć ten wniosek.

Przedsiębiorstwom, które przeniosły produkcję za granicę dla własnej wygody i w celu
uniknięcia biurokracji, a które teraz skarżą się, powiedziałbym: możecie mieć pretensje
tylko do siebie!

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie!
Europa nie mogła uciec przed tym obowiązkiem: możemy zareagować i musieliśmy
uczynić to w ten sposób. Chciałbym podziękować pani poseł Muscardini za wytrwałość
w działaniu, a także wszystkim kolegom za pracę nad tym zagadnieniem.

Jeżeli chodzi o identyfikowalność towarów z krajów spoza Unii Europejskiej, moim
zdaniem konsumenci powinni znać pochodzenie produktów, aby chronić zdrowie i
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wolność, przy czym zasada ta powinna obejmować półprodukty z oznaczeniem
informującym o łańcuchu dostaw. Jeżeli chodzi o konkurencyjność, brak tego rodzaju
uregulowania ogranicza prawo obywateli i konsumentów europejskich oraz uniemożliwia
prawidłowe funkcjonowanie rynku, który – aby mógł być wolnym rynkiem – musi opierać
się na wspólnych zasadach, bez rozbieżności lub nieuczciwej konkurencji.

Jeżeli chodzi o ochronę małych i średnich przedsiębiorstw i produktów krajowych, duże
przedsiębiorstwa takiej ochrony nie potrzebują. Istotnie sądzę, że w ogóle tego nie
potrzebują, gdy widzę jak podbijają świat swoimi markami. Ponadto musimy promować
specjalności i tradycyjne wspaniałości z naszych krajów, ożywić gospodarkę europejską
i zagwarantować poszanowanie praw pracowniczych w wymiarze socjalnym,
środowiskowym i produkcyjnym.

Panie przewodniczący, panie komisarzu. Chciałbym wiedzieć, czego mamy się obawiać,
mówiąc prawdę i zmierzając do ustanowienia zasad, które będą równe dla wszystkich.
Nie możemy dać się zastraszyć, stosując zwykłą europejską procedurę ustawodawczą,
oraz odwieść Radę od ciągłego narzucania swojej woli. Spróbujmy zatem wprowadzić to
zamierzenie w czyn, popierając omawiane rozporządzenie. Co do reszty, poczekajmy i
zobaczmy.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).   – (ES) Panie przewodniczący! Rozporządzenie, o którym
dzisiaj dyskutujemy, ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości sektora wyrobów
nożowniczych i podobnych sektorów, które w moim regionie – kraju Don Kiszota, a
szczególnie w Albacete – oznaczają nie tylko utrzymanie ponad ośmiu tysięcy miejsc
pracy, lecz również część tożsamości i zobowiązanie na przyszłość w stosunku do rzemiosła
jako źródła zatrudnienia.

Od pewnego czasu grupy społeczne, w tym Aprecu, domagały się oznaczenia
„wyprodukowano w” na nożach, a rząd regionu Kastylia-La Mancha walczył o nie przy
jednogłośnym poparciu parlamentu regionalnego.

Oznaczanie pochodzenia nie jest interwencjonizmem; jest zobowiązaniem do przejrzystości
handlowych reguł gry i do walki z nieuczciwą konkurencją. Oznacza większą zdolność
konsumentów do podejmowania decyzji o wyborze produktu nie tylko na podstawie jego
ceny końcowej, lecz również znaku jakości miejsca pochodzenia lub warunków socjalnych
towarzyszących jego produkcji. Przede wszystkim będzie to stanowiło nowe źródło
optymizmu dla wielu ludzi, którzy znajdują się w trudnym okresie, lecz czują dziś, że nie
jesteśmy obojętni, jeżeli chodzi o popieranie uczciwszego handlu, zapewniając jednocześnie
wartość dodaną tym, którzy w procesie produkcji respektują prawa socjalne i zapewniają
lepsze warunki pracownikom europejskim.

Chciałbym zatem podziewać sprawozdawczyni i panu posłowi Menéndezowi del Valle
za świadomość społeczną w tej kwestii, która jest tak ważna dla mojego regionu.

Peter Šťastný (PPE).   – (SK) Po pierwsze chciałbym pogratulować pani poseł Muscardini
podejścia do sprawozdania i ciężkiej pracy, którą w nie włożyła. Unia Europejska nie jest
ani pierwszym, ani drugim czy trzecim obszarem żądającym, aby jego obywatele byli
informowani o pochodzeniu produktu kupowanego w celach konsumpcyjnych.

Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Indie i wiele innych krajów od dawna dają takie
prawo swoim obywatelom. Jest ono zgodne z uregulowaniami Światowej Organizacji
Handlu. Rodzi się zatem pytanie, dlaczego jeszcze nie osiągnęliśmy kompromisu? Wszyscy
popieramy potrzebę informowania obywateli będących konsumentami. Słuszne jest jednak
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stwierdzenie, że oznaczenie kraju pochodzenia według zapisu „wyprodukowano w” może
być potencjalnie mylące, ponieważ globalizacja w przemyśle oznacza, że produkt końcowy
składa się z części wyprodukowanych w różnych krajach. Jeżeli dodamy być może zatem
inne oznaczenie do sformułowania „wyprodukowano w”, na przykład „przetworzono w”
lub „złożono w”, łatwiej osiągniemy szerokie porozumienie. Największa przeszkoda, jaką
jest obawa dostarczenia nieprawidłowych, niekompletnych, lub wprowadzających w błąd
informacji, zostałaby w ten sposób usunięta.

Podsumowując, chciałbym wyrazić nadzieję, że w Parlamencie Europejskim, który na
mocy traktatu lizbońskiego zyskał większe uprawnienia w tym konkretnym obszarze,
prowadzeni przez sprawozdawczynię, panią poseł Muscardini, znajdziemy wspólne
rozwiązania, które pomogą naszym obywatelom lepiej, a co ważniejsze, swobodniej
dokonywać wyborów.

Przewodniczący.   – Proszę wybaczyć, że panu przeszkadzam. Kolejnym punktem
porządku obrad będą bezpośrednie komentarze. Jest ich sześć, zatem jesteśmy w stanie
wszystkich wysłuchać.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Wszyscy
obywatele uświadomili sobie globalną skalę aktualnego kryzysu gospodarczego. Uważamy,
że są oni świadomi znaczenia, jakie ma przyjęcie wspólnych zasad w celu uniknięcia
zakłóceń na rynku i niebezpiecznego ograniczenia wielkości wymiany handlowej.

Unia Europejska uświadomiła sobie potrzebę przekazywania obywatelom jasnych
informacji na temat produktów znajdujących się w obiegu na jej terytorium i działania w
tym kierunku, mając na uwadze interesy zarówno państw członkowskich, jak i obywateli.
Chociaż interesy pierwszej grupy obejmują promowanie zasobów bez protekcjonizmu,
obywatele są zainteresowani tym, aby zawsze znać pochodzenie każdego produktu, nawet
za cenę oczekiwania przez pewien czas, aż system będzie miał zastosowanie do wszystkich
kategorii towarów.

Chcemy, aby Unia Europejska mówiła jednym głosem, na równi z innymi głosami
brzmiącymi donośnie na rynkach międzynarodowych. Zatem jutro poprzemy
sprawozdanie w sprawie oznaczania pochodzenia określonych produktów przywożonych
z państw trzecich, wzywając Radę Europejską do spełnienia swojej powinności, aby jak
najlepiej zakończyć tę legislacyjną wędrówkę, która trwała sześć długich lat.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Pięć
lat po wniosku dotyczącym rozporządzenia wreszcie będziemy jutro głosować nad
obowiązkowym oznaczaniem pochodzenia niektórych produktów przywożonych z
państw trzecich. Przez lata Parlament Europejski wielokrotnie stwierdzał potrzebę
wprowadzenia zasady, która dawałaby konsumentom prawo do dysponowania
prawdziwymi informacjami na temat pochodzenia produktów, co ułatwiałoby im bardziej
świadomy wybór.

Nasze produkty są często podrabiane i oznaczane w sposób mylący. Omawiane
rozporządzenie mogłoby stanowić wkład w zapewnienie europejskim przedsiębiorstwom
większych gwarancji i odbudowę konkurencyjności na szczeblu międzynarodowym. Mam
nadzieję, że Parlament wyśle bardzo wyraźny sygnał, popierając ogromną większością
głosów sprawozdanie pani poseł Muscardini, której dziękuję, a także kontrsprawozdawcy,
panu posłowi Suscie.
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Peter Jahr (PPE).   – (DE) Panie przewodniczący! Również w sektorze rolnym konsumenci
mają prawo do szczegółowych i jednoznacznych informacji na temat pochodzenia
produktów sprzedawanych w Unii Europejskiej. W ten sposób możemy umożliwić im
podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji o zakupach.

Jednakże długoterminowym celem musi być stosowanie naszych wysokich standardów
dotyczących produktów i standardów bezpieczeństwa obowiązujących w Europie w
odniesieniu do produktów z importu, które mają być sprzedawane w Unii Europejskiej.
Nie chodzi o ograniczenia handlowe, lecz przeciwnie – o ustanowienie równych warunków
konkurencji jako decydującego wymogu wstępnego w uczciwym handlu światowym.
Niestety przedstawiony przez komisję projekt rezolucji nie pozwoli osiągnąć tego celu.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie!
Z entuzjazmem poparliśmy rozporządzenie i chcielibyśmy podziękować sprawozdawczyni,
pani poseł Muscardini, a także panom posłom Sustrze i Rinaldiemu. Ja również uważam,
że środek ten stanowi etap pośredni. Musimy zdecydować, czy to słuszne, że konsument
wie, gdzie kupowany produkt został wytworzony. My uważamy, że to jest słuszne.
Omawiane rozporządzenie jest krokiem w kierunku przejrzystości i ochrony praw
konsumentów. Niewiele martwi nas teraz, czy – w kontekście ochrony prawa do
przejrzystości i zrozumiałości dla konsumentów – niektóre przedsiębiorstwa, które
przeniosły produkcje, czują się w pewien sposób ukarane.

Uważnie słuchałem słów mojego szwedzkiego kolegi, pana posła Fjellnera, który pochodzi
ze Sztokholmu, a któremu chciałbym odpowiedzieć, że życzyłbym sobie spokojnie pojechać
do jego kraju, aby kupić typowy szwedzki garnitur z przekonaniem, że rzeczywiście został
wykonany w Szwecji. Mógłby on bowiem mieć znak handlowy szwedzkiego
przedsiębiorstwa, nawet jeżeli został wyprodukowany przez niewielki zakład położony
być może dziesięć kilometrów od mojego domu. Czułbym się głupio, gdybym przebył
całą drogę do Szwecji, aby kupić coś, co wyprodukowano w mojej okolicy.

Pochwalam zatem oznaczenia pochodzenia, o ile zapewniają przejrzystość i dają szansę
na klarowność i wiedzę dla konsumentów, a wreszcie stanowią minimum wsparcia dla
bardzo wielu przedsiębiorstw, które miały odwagę nie przenosić produkcji i były miażdżone
przez nieuczciwą konkurencję.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Panie przewodniczący, opowiadamy się za możliwością
wprowadzenia oznaczania pochodzenia i oceniamy że jest potrzebne, ponieważ pod
każdym względem postrzegamy je jako instrument ochrony miejsc pracy w przemyśle
europejskim, nie tylko w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), jak i instrument
zwalczania dumpingu socjalnego i ekologicznego. Ważny instrument, lecz nic więcej: po
prostu instrument. Nie jest to – i nie łudźmy się w tej kwestii – panaceum. Nie chodzi o
magiczne, uniwersalne rozwiązanie pozwalające zniwelować tragiczne konsekwencje
liberalizacji i deregulacji światowego handlu, zniwelować ogromne szkody wynikające z
tej deregulacji.

W niektórych przypadkach ci, którzy skorzystali na liberalizacji, to ci sami ludzie, którzy
zawsze sprzeciwiali się oznaczaniu pochodzenia, czyli najwięksi europejscy importerzy i
dystrybutorzy. Z naszej strony nadal będziemy walczyć z protekcjonizmem, z którego te
grupy interesu skorzystały w sprzeczności ze wspólnym dobrem oraz na szkodę tysięcy
MŚP w Europie, a także pracowników, ich praw i wynagrodzeń.
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Musimy poważnie zająć się problemami powiązanymi z produkcją i przetwarzaniem,
które obejmują różne obszary geograficzne. Problemy te można jednak pokonać i należy
je rozwiązać w możliwie najbardziej przejrzysty i w największym stopniu oparty na
informacji sposób.

Seán Kelly (PPE).   – Panie przewodniczący! Chciałbym powiedzieć mojej koleżance, pani
poseł Muscardini, że – używając słów Szekspira – oddała Państwu pewne przysługi,
ponieważ zbyt długo byliśmy i daliśmy się traktować jak dobra wróżka dla świata, szczodrze
sypiąc darami na prawo i lewo. Widzieliśmy to w Kopenhadze i widzimy to w ONZ, lecz
na szczęście dziś wieczorem wznawiamy walkę i zapewniamy równe szanse naszym
konsumentom i naszym producentom.

Rzeczywiście fakt, że na obszar Unii Europejskiej można wprowadzać towary z państw
trzecich bez żadnej informacji, skąd pochodzą, jest pozbawiony jakiegokolwiek sensu.
Chciałbym, abyśmy poszli tą drogą o wiele dalej. Moja koleżanka, pani poseł Dodds,
powiedziała, że chciałaby, aby uwzględnić również rolnictwo i przynajmniej czynimy już
pierwszy krok. Musimy pomóc naszym konsumentom w dokonywaniu wyborów, musimy
mieć pewność, że dokonywane wybory są właściwe, że nie mamy do czynienia z
podróbkami i że istnieją uczciwe zasady dla wszystkich.

Dobra robota, pani poseł Muscardini! Zmierzamy przynajmniej we właściwym kierunku.

Karel De Gucht,    komisarz. – Panie przewodniczący! Widzę, że w Parlamencie jest znaczne
poparcie dla wniosku, zatem nie będę komentował wielu uwag, ponieważ większość z
nich była wyrazem poparcia wniosku Komisji i sprawozdania pani poseł Muscardini na
jego temat.

Chciałbym jedynie odnieść się do reguł pochodzenia, które stanowią bardzo ustabilizowany
system. Reguły te są w istocie bardzo stabilne i dobrze znane, ponieważ to na ich podstawie
płaci się cła, gdy produkty trafiają na rynek europejski. Istotnie nasz wniosek całkowicie
się na nich opiera. Nie może być w tej kwestii nieporozumień.

Drugi komentarz, który chciałbym przedstawić, dotyczy poprawki złożonej przez panią
poseł Muscardini, zgodnie z którą rozporządzenie w sprawie oznaczenia „wyprodukowano
w” ma w istocie być swego rodzaju projektem pilotowym, który zostanie oceniony po
upływie czterech lat i ewentualnie zmieniony. Uważam, że poprawka ta zasługuje na
poparcie, ponieważ wyobrażam sobie, że poprawi szanse wniosku w Radzie.

Powodem, dla którego wniosek z 2005 roku nie jest unijnym aktem prawnym, jest sprzeciw
Rady. Rada dotychczas odmawiała, lecz wniosek pani poseł Muscardini, aby wprowadzić
projekt pilotowy na okres pięciu lat wraz z oceną po czterech latach, stanowi bardzo dobry
krok we właściwym kierunku. Z tego powodu Komisja może zaakceptować proponowaną
poprawkę.

Cristiana Muscardini,    sprawozdawczyni. – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie!
Chciałabym podziękować panu komisarzowi za uwagę poświęconą wnioskom, nad którymi
pracowaliśmy w komisji. To była długa praca z trudną mediacją, lecz próbowaliśmy
uwzględnić potrzeby wszystkich. Przede wszystkim chciałabym podziękować
kontrsprawozdawcom, panu posłowi Suscie i panu posłowi Rinaldiemu. Byliśmy w stanie
przedstawić tekst, który – jako całość – obejmuje większość problemów, które nam
przedstawiono.
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Chciałabym również podziękować kolegom posłom, którzy w przeważającej większości
wyrazili dziś wieczorem poparcie dla rozporządzenia, lecz przede wszystkim dla większej
demokracji i większego poszanowania konsumentów i obywateli europejskich. Mam
nadzieję, że jutrzejsze głosowanie otworzy wreszcie nowy etap Unii Europejskiej; etap,
który – po pierwsze – znajdzie wyraz w politycznej woli Unii, a po drugie – będzie
potwierdzeniem prawa obywateli europejskich do informacji i uczestnictwa w
dokonywanych przez Unię wyborach.

Za nami długa praca nad osiągnięciem kompromisu. Jestem naprawdę zdziwiona, że
niektórzy koledzy reprezentujący kilka krajów wciąż rozważają odrzucenie rozporządzenia
zamiast zagwarantować swoim obywatelom te same prawa, które mają obywatele chińscy,
hinduscy, amerykańscy i inni.

Mam nadzieję, że noc przyniesie radę, a każdy z nas pamięta, że pewnego dnia będziemy
musieli wytłumaczyć się z tego, co zrobiliśmy dobrze, z tego, co zrobiliśmy źle i z tego,
czego nie zrobiliśmy wcale. Dzisiaj musimy wreszcie działać, mając świadomość tego,
czym jest dla nas świat. Wiedza broni wolności i demokracji.

Przewodniczący.   – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w czwartek, 21 października 2010 r.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Jiří Havel (S&D),    na piśmie. – (CS) Chciałbym wyrazić swoje pełne poparcie dla
sprawozdania w sprawie wprowadzenia oznaczenia kraju pochodzenia na różnych
produktach przywożonych z państw trzecich. Propozycja pani poseł Muscardini wypełnia
wcześniejszą lukę w europejskich normach legislacyjnych w tym obszarze. Wymóg
oznaczania pochodzenia produktów może przyczynić się do wyrównania warunków na
światowym rynku handlowym, ponieważ podobną ochroną są objęte krajowe produkty
w różnych globalnych gospodarkach, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Japonia.
Dzięki tego rodzaju ochronie towary produkowane w Unii Europejskiej mogą lepiej
konkurować z towarami z państw trzecich. Oznaczanie kraju pochodzenia przyczynia
się również do ochrony tradycyjnych metod produkcji, typowych cech produktów oraz
jakości. Tego rodzaju ochrona europejskich produktów korzystnie wpłynie również na
utrzymanie zatrudnienia we wszystkich państwach członkowskich. Chciałbym również
stwierdzić, że oznaczanie kraju pochodzenia zwiększa świadomość konsumentów oraz
przejrzystość przy podejmowaniu decyzji o zakupie konkretnych produktów, a także
zapobiega ewentualnym fałszywym informacjom na temat pochodzenia produktów lub
podrabianiu towarów.

Jarosław Kalinowski (PPE),    na piśmie. – (PL) Informacja dotycząca pochodzenia
produktów dostępnych na rynkach Unii Europejskiej ma istotne znaczenie dla wszystkich
konsumentów. Oznaczanie kraju pochodzenia umożliwi obywatelom dokonanie
świadomego wyboru przy nabywaniu danego produktu oraz pozwoli uniknąć zagrożenia
dla zdrowia i bezpieczeństwa spowodowanego produktami pochodzącymi z krajów
trzecich, które nie spełniają norm jakości. Przepisy dotyczące oznaczenia pochodzenia
stanowią ponadto skuteczną ochronę przed podrabianiem towarów i nieuczciwą
konkurencją. Istotne jest określenie szczegółowej formy i procedury oznaczania
pochodzenia oraz ustanowienie kary w przypadkach naruszenia postanowień
rozporządzenia.
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16. Porozumienie handlowe dotyczące zwalczania obrotu towarami podrobionymi
(ACTA) (debata)

Przewodniczący.   – Kolejnym punktem porządku obrad jest oświadczenie Komisji w
sprawie porozumienia handlowego dotyczącego zwalczania obrotu towarami
podrobionymi (ACTA).

Karel De Gucht,    komisarz. – Panie przewodniczący, szanowni posłowie! Zwrócili się
państwo do mnie, abym przybył na posiedzenie plenarne i wyjaśnił, na jakim etapie znajdują
się negocjacje w sprawie międzynarodowego porozumienia handlowego dotyczącego
zwalczania obrotu towarami podrobionymi – ACTA. Podzielam państwa zdanie, że jest
to ważna sprawa, i jestem tu już trzeci raz w przeciągu niecałego roku, aby uczestniczyć
w dyskusji na ten temat.

Na jakim etapie jesteśmy? Cóż, w dwóch słowach: prawie kończymy. W dniu 2 października
2010 r. negocjatorzy z UE i dziesięciu innych krajów zakończyli ostatnią rundę negocjacji.
Rozwiązali prawie wszystkie kwestie, a jedynie kilka wciąż pozostaje otwartych. Wrócę
do tego później.

Skonsolidowany i w znacznym stopniu ustabilizowany tekst proponowanego porozumienia
został podany do publicznej wiadomości dwa tygodnie temu. Mam nadzieję, że będą mieli
państwo okazję przekonać się, że Komisja skrupulatnie przestrzegała zasad, o których
mówiłem w moich poprzednich wystąpieniach w tej Izbie.

Istotne jest, aby pamiętać, że ACTA jest porozumieniem dotyczącym egzekwowania praw
własności intelektualnej. Oznacza to, że dokument nie nakłada na żadnego z sygnatariuszy
obowiązku tworzenia nowych, istotnych praw lub zmiany istniejących. Porozumienie
zobowiązuje jedynie sygnatariuszy do zapewnienia, by podmioty prawa mogły w pełni
dochodzić swoich praw, jeżeli takowe istnieją.

Porozumienie ACTA dotyczy ustanowienia nowego narzędzia, które zapewni skuteczną
ochronę istniejących praw własności intelektualnej. Ma to zasadnicze znaczenie, jeżeli
chcemy utrzymać wiodącą pozycję w „gospodarce opartej na wiedzy”. W przeciwieństwie
do tego, co niektórzy zdają się twierdzić, w porozumieniu ACTA nie chodzi o utworzenie
czegoś w rodzaju Big Brothera.

Wiem, że niepokoi państwa fakt, że negocjacje były prowadzone za zamkniętymi drzwiami
oraz że wynegocjowane teksty nie zostały podane do publicznej wiadomości. Po naciskach
Komisji kolejne wersje tekstu porozumienia były publikowane, a nasi negocjatorzy stawiali
się tu po każdej rundzie, aby odpowiedzieć na wszystkie państwa pytania. Podjęliśmy takie
działania, aby móc omawiać tę kwestię w klimacie wzajemnego zaufania.

Chciałbym wspomnieć, że rzecznik praw obywatelskich przyznał ostatnio, właśnie w
nawiązaniu do negocjacji ACTA, że zachowanie poufności niektórych kluczowych
dokumentów negocjacyjnych było uzasadnione. Rzecznik potwierdził, że zachowanie
poufności było zgodne z prawem i rozporządzeniem z 2001 roku w sprawie dostępu do
dokumentów.

Chciałbym teraz przedstawić najważniejsze cechy porozumienia ACTA. Po pierwsze
obejmuje ono szerokie spektrum praw własności intelektualnej. Mając na uwadze
różnorodność praw własności intelektualnej, na które podmioty europejskie mogą się
powoływać, aby chronić swoje wynalazki, domagaliśmy się uwzględniania szerokiego

255Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL20-10-2010



spektrum praw i udało nam się to uzyskać. Udało nam się w szczególności zapewnić równe
traktowanie dla europejskich oznaczeń geograficznych.

To sukces UE. Zapis ten nie znalazłby się w projekcie porozumienia ACTA, gdyby nie
Komisja Europejska. Wiem, że być może nie jest on tak dalekosiężny, jak niektórzy by
chcieli – na przykład w kwestii środków stosowanych na granicach. Uzasadnione różnice
pozostaną, a strony porozumienia ACTA nie będą musiały przyjmować unijnego systemu
ochrony oznaczeń geograficznych za pośrednictwem systemów sui generis.

Po drugie porozumienie ACTA po raz pierwszy określa międzynarodową normę dotyczącą
naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie. Internet jest najbardziej globalnym
i najszybciej zmieniającym się środowiskiem rynkowym, gdzie w obrocie znajdują się
muzyka, filmy, książki i oprogramowanie. Przez Internet codziennie handluje się milionami
podrobionych towarów. Porozumienie ACTA stanowi zatem nowy – choć wyważony –
poziom harmonizacji i przejrzystości przepisów mających zastosowanie do tego rodzaju
naruszeń, a przy tym jest w pełni zgodne z dorobkiem unijnym.

Chciałbym podkreślić, że porozumienie ACTA nie zmieni dorobku UE. Takie były nasze
wytyczne negocjacyjne i skrupulatnie ich przestrzegaliśmy, jak można się przekonać z
lektury porozumienia.

Po trzecie porozumienie ACTA jest wyważonym dokumentem, który zapewnia odpowiedź
na cztery obawy wyrażone przez posłów z następujących czterech powodów.

Po pierwsze tekst nie narusza ochrony praw podstawowych, ochrony prywatności ani
ochrony danych.

Po drugie w porozumieniu respektuje się ważną rolę swobodnego dostępu do Internetu i
zabezpiecza rolę dostawców usług, jak również europejskiego systemu wyjątków od praw
autorskich, w tym europejskiego systemu warunkowego zwolnienia od odpowiedzialności
operatorów internetowych. Wyjątki europejskie, jak użytek prywatny lub zastosowanie
edukacyjne, również zachowają swoją ważność.

Po trzecie tekst odnosi się do tych postanowień porozumienia TRIPS, które zapewniają
ochronę zasadniczej równowagi między prawami podmiotów prawa a interesem
publicznym oraz które podkreślają, że „prawa własności intelektualnej powinny mieć
wkład w innowacje techniczne, dobrobyt społeczny i gospodarczy oraz ochronę zdrowia”.

Po czwarte w porozumieniu ACTA wyraźnie uznano znaczenie zagwarantowania dostępu
do leków poprzez odniesienie do deklaracji z Ad-Dauhy w tej kwestii, a także poprzez
wyraźne wykluczenie naruszenia patentu z sekcji dotyczących granic i wykonywania kar.

Jaki jest obecny stan rzeczy i kolejne kroki w ramach porozumienia ACTA? Otóż w Tokio
nie udało się sfinalizować tekstu. Strony podtrzymały kilka zastrzeżeń, którymi wciąż
będziemy się zajmować w nadchodzących tygodniach. W szczególności dwie kwestie
pozostają otwarte.

Po pierwsze chodzi o to, czy naruszenia patentów powinny być włączone do zakresu
środków w sprawach cywilnych czy też wyłączone z tego zakresu? Jestem ciekaw państwa
opinii w tej kwestii. Obawiam się, że powszechne wyłączenie patentów – istotnego prawa
własności intelektualnej – może wiązać się z ryzykiem pozbawienia wielu sektorów korzyści
wynikających z tego rozdziału. Myślę na przykład o sektorach motoryzacyjnym,
maszynowym, farmaceutycznym i rolno-chemicznym.
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Po drugie inna ważna kwestia dotyczy wniosku UE, aby środki odnoszące się do Internetu
i określone w porozumieniu ACTA miały obowiązkowo zastosowanie nie tylko do praw
autorskich, lecz – co najmniej – również do przypadków naruszania znaków handlowych.
Jak państwo wiedzą, w Internecie można znaleźć tysiące ofert podrobionych towarów
wykorzystujących europejskie znaki towarowe. Dotyczy to odzieży, kosmetyków,
zegarków, a nawet żywności. Uważam, że musimy zająć się tego rodzaju naruszeniami w
Internecie, ponieważ zasadniczo są identyczne z naruszeniami dóbr materialnych
popełnianymi w prawdziwej rzeczywistości.

Podsumowując, jestem głęboko przekonany o znaczeniu zwalczania powszechnego
nadużywania europejskiej własności intelektualnej na całym świecie. Porozumienie ACTA
może stanowić istotny wkład w osiągnięcie tego celu przy pełnej zgodności z istniejącymi
przepisami europejskimi. ACTA jest pierwszym ważnym porozumieniem
międzynarodowym w sprawie praw własności intelektualnej od czasów porozumienia
TRIPS w WTO z 1994 roku. Zapewnia ono również odpowiednią równowagę z prawami
obywateli i konsumentów.

Liczę na ciągłe bliskie rozmowy z Parlamentem Europejskim oraz na pomyślne zawarcie
porozumienia i jego późniejsze przyjęcie.

Daniel Caspary,    w imieniu grupy PPE. – (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu,
panie i panowie! Chciałbym wyrazić szczere podziękowanie dla pana komisarza za to, że
wielokrotnie w ostatnich miesiącach korzystał z okazji, aby po pierwsze zdać relację na
posiedzeniu plenarnym, a po drugie wziąć udział w sesji pytań i odpowiedzi z odpowiednią
komisją parlamentarną, albo osobiście, albo za pośrednictwem swoich pracowników.
Uważam za słuszne i ważne, aby zapewnić Parlament Europejski, że Komisja naprawdę
składa sprawozdanie z postępów negocjacji w przejrzysty sposób. Uważam też, że w ten
sposób możemy dokonać oceny tego porozumienia na podstawie solidnych informacji,
aby następnie zatwierdzić je lub odrzucić.

Na chwilę obecną moje wrażenie jest takie, że wielu krytykom zaczyna brakować
argumentów przeciwko porozumieniu ACTA. Uważam, że to dobrze, że acquis
communautaire pozostaje niezmienione. Byłoby świetnie, gdyby Komisja mogła raz jeszcze
upewnić nas, że to jest wiążące. W tej Izbie niektórzy posłowie wciąż jeszcze mają co do
tego wątpliwości, zatem dobrze byłoby, gdyby Komisja mogła raz jeszcze wyjaśnić tę
kwestię w jednoznaczny sposób – być może nawet służby prawne Komisji mogłyby to
sprawdzić. Uważam za pozytywne, że porozumienie ACTA wydaje się skupiać na
wdrażaniu istniejącego prawa, zamiast tworzyć nowe.

Szczególnie pochwalam rozdział poświęcony Internetowi. Najwyższy czas, abyśmy zaczęli
działać w sprawie filmów, muzyki, książek i oprogramowania, które krążą w Internecie.
Nie chodzi mi o pociąganie do odpowiedzialności któregokolwiek z naszych obywateli,
uważam jednak, że artyści i twórcy powinni mieć prawo dochodzenia swoich praw
własności również w Internecie i pochwalam fakt, że porozumienie ACTA stanowi pierwszy
krok w tym kierunku.

Zdecydowanie wolałbym zajmować się całą tą kwestią w ramach WTO. Stwierdzam jednak
również, że brakowało nam odpowiednich partnerów do rozmów w WTO, dlatego też
porozumienie ACTA jest z pewnością dobrym początkiem. Byłbym wdzięczny, gdyby
Komisja, w miarę możliwości po zawarciu porozumienia ACTA, mogła uczynić co w jej
mocy, aby jak najwięcej innych krajów przystąpiło do porozumienia oraz gdyby wykazała
nieco elastyczności w sprawach, w których istnieją wątpliwości.
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Szczególnie pochwalam fakt, że udało się włączyć informacje o pochodzeniu geograficznym
– takie jak szampan, szkocka whisky, szynka parmeńska itp. – chciałbym panu tego
pogratulować. Uważam, że to wielki krok naprzód, jeżeli chodzi o interesy Unii
Europejskiej. Musi istnieć możliwość zabezpieczenia i ochrony naszych europejskich
oznaczeń pochodzenia i informacji na ten temat podobnie jak w przypadku znaków
towarowych takich jak Coca Cola, Kellogg’s Cornflakes itp. Uważam, że musimy podjąć
aktywne starania w tym obszarze w interesie naszych producentów.

Poruszył pan kwestię patentów: z jednej strony tytuł porozumienia wskazuje na inny
kierunek; jednak z drugiej strony nasze przedsiębiorstwa napotykają na ogromne problemy
w tej kwestii i proponowałbym, aby szczegółowo omówić tę kwestię z panem w
poniedziałek, kiedy będzie pan uczestniczył w posiedzeniu Komisji Handlu
Międzynarodowego.

Gratuluję dotychczasowych osiągnięć. Chciałbym zachęcić pana do wytrwałości w
pozostałych kwestiach. Czekam na dzień, w którym Izba będzie mogła podjąć decyzję,
czy zatwierdzić, czy też odrzucić porozumienie w jego ostatecznym brzmieniu.

Kader Arif,    w imieniu grupy S&D. – (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie
i panowie! Wyraźnie mamy do czynienia z tekstem, którego złożoność wprowadza wielu
z nas w zakłopotanie, a jestem zdania, że obywateli Europy jeszcze bardziej. Panie
komisarzu! Wnioskowałem o przejrzystość, a pan odpowiedział. Dzisiaj jestem nieco
zaniepokojony.

W moim mniemaniu, oprócz czysto technicznych kwestii główne ryzyko leży w kierunku,
który zaczynamy obierać w stosunku do coraz bardziej złożonego związku między
indywidualnymi swobodami a Internetem. Świat szybko się zmienia, wszyscy jesteśmy
tego świadomi. Wszyscy jesteśmy świadomi rewolucji w dostępie nie tylko do informacji,
lecz również do kultury za pośrednictwem tego narzędzia.

W dzisiejszym świecie, w którym taki dostęp jest natychmiastowy i swobodny, tradycyjne
punkty odniesienia są kwestionowane. Naszym najtrudniejszym zadaniem jest zatem
określenie nowych przepisów, ponieważ przepisy są konieczne nie tylko po to, aby chronić
artystów i podmioty prawa. Nie chciałbym jednak, aby pomijać indywidualne swobody.

Jeżeli chodzi o ochronę swobód, w przypadku której jedną z najważniejszych kwestii jest
ochrona prawa do prywatności, jedna z moich największych obaw dotyczy gwarantowanej
przez Porozumienie dotyczące zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)
możliwości kontrolowania na granicach osobistych rzeczy i bagażów podróżnych. Czy
oznacza to, że organy celne mogą przeszukiwać nasze telefony komórkowe, nasze
odtwarzacze MP3 i nasze komputery w poszukiwaniu nielegalnie ściągniętych plików?

Według Komisji to tylko możliwość, ponieważ szczegółowy termin użyty w tekście nie
jest wiążący. Zgodnie z jego brzmieniem państwa członkowskie mogą dokonać wyboru,
czy dopuszczają przeszukiwanie osobistego bagażu. Bądźmy tu jednak przez chwilę
poważni. Jak można oczekiwać, że takie sformułowanie nie zostanie odczytane jako
zachęta do przeprowadzania takich kontroli? Czy naprawdę sądzi pan, że rząd, zwłaszcza,
gdy w pewnym stopniu jest poddawany naciskom przemysłu muzycznego – przytaczam
ten przykład w sposób zamierzony – nie wykorzysta okazji przewidzianej w porozumieniu
ACTA, aby skierować przepisy krajowe na drogę większej kontroli pasażerów
wjeżdżających na jego terytorium?
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Inny problem jest następujący: jeżeli dowiedziono, że pliki posiadane przez osobę prywatną
mają przeznaczenie handlowe, kara jest nakładana automatycznie. Kto jednak będzie
stwierdzał, czy posiadane przez nas pliki są przeznaczone na handel, czy też nie? Niektórzy
mogą powiedzieć, że osoba z 500 piosenkami na swoim odtwarzaczu MP3 bezsprzecznie
działa w celach handlowych, lecz dlaczego inni mieliby sobie odmawiać wyznaczenia
takiego limitu na 300, 100, 50 lub 10? Przecież, wystarczy, że osoba mająca niecne zamiary
ściągnie nielegalnie jeden film, aby zrobić z niego tysiąc kopii i w ten sposób rozpocząć
działalność handlową.

I wreszcie, kary będą orzekały sądy każdego kraju, lecz obywatel europejski aresztowany
przez służby graniczne kraju będącego sygnatariuszem umowy na podstawie wiążących
przepisów nie będzie miał środków zaskarżenia takiego orzeczenia. Czy życzy pan sobie
tego, aby takie nadużywanie kar było możliwe? Czy to nie na Komisji spoczywał obowiązek,
aby zrobić wszystko co w jej mocy i nie pozwolić, żeby porozumienie dopuszczało
przeszukiwania rzeczy osobistych?

Świadomie dziś wieczorem poruszyłem tylko ten problem, lecz pan poruszył ich dużo
więcej. Zostaną one uwzględnione w rezolucji, o którą wnioskowałem i która powinna w
normalnych warunkach zostać poddana pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w
następnym miesiącu. Panie komisarzu, zwracam się do pana, aby uwzględnił pan wynik
tego głosowania, który będzie zgodny z naszym zobowiązaniem, co jest równoznaczne
z tym, aby uwzględnił pan opinię Parlamentu Europejskiego przed podpisaniem
porozumienia.

Niccolò Rinaldi,    w imieniu grupy ALDE. – (IT) Panie przewodniczący, panie komisarzu,
panie i panowie! Negocjacje były trudne i obfitowały w różnice zdań a także odmienne
interpretacje konsekwencji tego porozumienia. O ile dobrze rozumiem, przy obecnym
stanie negocjacji mamy do czynienia z nierównym traktowaniem oznaczeń geograficznych
i znaków towarowych na korzyść tych ostatnich, a także z zaniechaniem działań – co
stanowi naruszenie art. 22 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności
intelektualnej – w odniesieniu do znaków towarowych, które noszą nazwy chronione
oznaczeniami geograficznymi. Parmezan – jeden z wielu przykładów – może być
swobodnie produkowany jako parmezan w Stanach Zjednoczonych i Australii oraz
wywożony do Chin lub gdziekolwiek indziej jako bezpośrednia konkurencja dla
europejskich produktów, których siłą są między innymi oznaczenia geograficzne. W
konsekwencji produkty europejskie niejako podtrzymują nieuczciwą konkurencję bez
żadnej skutecznej ochrony w porozumieniu dotyczącym zwalczania obrotu towarami
podrobionymi. Chciałbym uzyskać wyjaśnienia w tej kwestii.

Parmezan oznacza ser „z Parmy”, nie z Australii lub Stanów Zjednoczonych i dotyczy to
jednakowo wszystkich europejskich oznaczeń geograficznych. Musimy być ostrożni,
ponieważ jeżeli, w wyniku globalizacji XXI wieku, za kilka lat nie będziemy mieć naszych
oznaczeń geograficznych, będą za to częściowo odpowiedzialne nasze obecne błędne
wybory i stracimy znaczną część naszej tożsamości. W tym względzie, jeżeli porozumienie
ACTA dopuszczałoby to wszystko, wówczas byłoby nie do przyjęcia.

Jak wspomniano, jest jeszcze kwestia Internetu. Unia Europejska popiera społeczeństwo
oparte na szerokiej wiedzy, otwarte na wszystko, w związku z czym porozumienie ACTA
nie może w żadnym razie wprowadzać ograniczenia swobody dostępu do Internetu. Wiele
udało się osiągnąć w tej kwestii. Komisarz udzielił ważnych zapewnień, lecz nadszarpnięcie
acquis communautaire byłoby niedopuszczalne, chociaż wciąż wydaje się, że tak właśnie

259Debaty Parlamentu EuropejskiegoPL20-10-2010



jest, jeżeli chodzi o możliwość nakazów prawnych przewidzianych w art. 2 oraz możliwość
sankcji karnych, również dla użytkowników indywidualnych zgodnie z art. 2 ust. 14 pkt
1.

Doceniam bardzo ważne zapewnienia dotyczące dostępu do leków dla krajów rozwijających
się, lecz wiemy, że wykaz krajów będących stronami porozumienia ACTA jest bardzo
ograniczony i nie obejmuje wielkich potęg w procederze podrabiania, zwłaszcza w Azji,
lecz nie tylko tam. Z tego powodu, mając na uwadze wszystko, co możemy stracić w
obszarze oznaczeń geograficznych, i ryzyko związane z Internetem, obecne wrażenie jest
takie, że porozumienie jest tylko niekorzystne i z tego względu być może lepiej je zarzucić.

Jan Philipp Albrecht,    w imieniu grupy Verts/ALE. – (DE) Panie przewodniczący, panie
komisarzu De Gucht! Bezsprzecznie negocjowane porozumienie ACTA zostanie w
niedługim czasie przyjęte. Jest to porozumienie, które obejmuje szereg zobowiązań
podjętych przez umawiające się strony i służących lepszemu egzekwowania praw własności
intelektualnej. My, jako posłowie do Parlamentu Europejskiego, zostaniemy wkrótce
poproszeni przez Komisję o zatwierdzenie tego porozumienia. Tymczasem już od miesięcy
Parlament wskazywał, że znaczna część listów intencyjnych wydanych przez UE w ramach
porozumienia ACTA wiąże się z ryzykiem wykroczenia poza obecne prawo UE. Niejasna
jest nie tylko kwestia dostatecznych kompetencji w odniesieniu do tego rodzaju umowy
handlowej, obejmującej środki karne lub ingerencje w prawa podstawowe, brakuje nam
również informacji na temat zakresu – koniecznego na mocy porozumienia ACTA –
wprowadzenia do UE niezgodnych z prawem środków. Z tego powodu porozumienie
ACTA będzie musiało wrócić na stół negocjacyjny. Pan zaś chciałby teraz podpisać
porozumienie. Dlatego najpierw zapytam pana: czy już je pan podpisał? Jeżeli nie, kiedy
zamierza pan to zrobić? Po drugie: kiedy otrzymamy szczegółową ocenę wpływu, z której
dowiemy się, w jakim zakresie porozumienie ACTA mogłoby naruszyć prawa podstawowe
w UE? Czekam na pańskie odpowiedzi.

Syed Kamall,    w imieniu grupy ECR. – Panie przewodniczący! Uważam, że na początek
powinniśmy pochwalić niektóre z oświadczeń przedstawionych dziś wieczór, a także fakt,
że po rundzie tokijskiej Komisja przekazała tekst porozumienia Parlamentowi, który
ostatecznie będzie mógł wyrazić zgodę na porozumienie lub ją wstrzymać. Uważam, że
powinniśmy pochwalić w Parlamencie ruch w kierunku przejrzystości. W końcu jest to
jeden z obszarów konsensusu w Parlamencie – mogliśmy nie zgadzać się w niektórych
kwestiach, lecz byliśmy zgodni co do potrzeby większej przejrzystości.

Większa przejrzystość oznacza, że ograniczamy fałszywe spekulacje co do treści negocjacji,
lecz również – uczciwie mówiąc – podkreśla pozytywną rolę Komisji w podjęciu próby
przekonania partnerów negocjacyjnych do potrzeby większej przejrzystości. Uważam, że
Parlament odegrał pewną rolę w naciskach na Komisję, aby ta z kolei porozmawiała z
partnerami negocjacyjnymi o potrzebie większej przejrzystości.

Bezsprzecznie w tej Izbie występują rozbieżne opinie na temat praw własności
intelektualnej. Nie ulega wątpliwości, że jest to kluczowa kwestia dla podmiotów prawa
autorskiego i posiadaczy znaków handlowych. Mam nadzieję, że porozumienie ACTA
jest ważnym krokiem w obszarze egzekwowania prawa wśród wszystkich aktywnych
stron i opiera się na porozumieniu TRIPS z połowy lat dziewięćdziesiątych.

Osobiście uważam, że należy wprowadzić rozróżnienie między światem cyfrowym a
światem atomów; w świecie większej mocy przetwarzania, większego przechowywania i
szerszego pasma można dostrzec tendencję w kierunku zerowej ceny i wiele osób, na
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przykład w przemyśle muzycznym, nie zareagowało. Z rozmów z ekspertami z dziedziny
prawa wnioskuję jednak, że bardzo trudno skodyfikować to w porozumieniu.

Jeżeli chodzi o produkcję leków generycznych, cieszę się, że porozumienie ACTA zapewnia
ochronę praw autorskich i znaków handlowych przy jednoczesnym wyłączeniu patentów
ze środków stosowanych na granicach, co pozwoli uniknąć przejmowania leków
generycznych podczas tranzytu przez UE. Mam jednak pytanie, ponieważ Komisja nie
była odpowiedzialna za negocjowanie w imieniu UE rozdziału poświęconego stosowaniu
prawa karnego, czym zajmowała się Rada w imieniu państw członkowskich. Jak i kiedy
będziemy debatować na temat obaw dotyczących sankcji karnych, czy mamy zamiar
połączyć dwa różne obszary negocjacyjne dotyczące rozdziałów cywilnego i karnego?

To pytanie do pana, panie komisarzu. Może pan wzruszyć ramionami, lecz jestem ciekaw,
jaki jest pański punkt widzenia w tej kwestii.

Helmut Scholz,    w imieniu grupy GUE/NGL. – (DE) Panie przewodniczący, panie
komisarzu! W tym tygodniu amerykańscy senatorowie Bernie Sanders i Sherrod Brown
napisali do amerykańskiego urzędu patentowego wniosek o dogłębne sprawdzenie, czy
brzmienie negocjowanego porozumienia ACTA można pogodzić z obowiązującymi
przepisami amerykańskimi. Zapewniam, że w tej Izbie wypełniamy nasz obowiązek
zbadania porozumienia w kontekście przepisów Unii Europejskiej. Moja grupa opowiada
się za przyjęciem podejścia całościowego i zarezerwowaniem odpowiednio długiego czasu,
nawet jeżeli raz jeszcze udzielił pan bardzo wyczerpujących odpowiedzi na pytania
dotyczące acquis communautaire. A to dlatego, że nie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani
odpowiedziami na pytania, które mieliśmy okazję zadać Komisji na ostatnich posiedzeniach
podsumowujących negocjacje, za które chciałbym panu podziękować. Główny negocjator
często wywoływał u nas takie uczucie, jakbyśmy byli – jeżeli mogę użyć kolokwialnego
stwierdzenia – trochę jak dewoci próbujący kwestionować Pismo Święte, zamiast zajmować
się obawami wyrażonymi przez nas w imieniu obywateli Europy.

Niemniej jednak niektóre z naszych krytycznych uwag na temat aspektów związanych z
Internetem przyniosły pewien skutek i odstąpiono od niektórych najbardziej szkodliwych
propozycji.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Panie przewodniczący! Wydaje się, że negocjacje
dotyczące porozumienia ACTA zostały z grubsza zakończone. Ostatnia wersja
porozumienia brzmi już prawie jak tekst legislacyjny, ponieważ obowiązuje w
poszczególnych państwach członkowskich. Zatem w wyniku porozumienia ACTA obecna
sytuacja prawna w Europie prawie nie ulegnie zmianie. Pierwotnym celem porozumienia
była poprawa egzekwowania prawa. Nie jestem jednak w stanie wskazać w propozycji
żadnych konkretnych rozwiązań w tej kwestii. Przed jej ogłoszeniem było wiadomo, że
sporne punkty miały zostać usunięte. Wydaje mi się jednak, że w obecnej wersji nie
uwzględniono odpowiednio różnych sprzecznych interesów. Na przykład art. 2 ust. 2
porozumienia brzmi: „Procedury przyjęte, utrzymane lub stosowane w celu stosowania
niniejszego rozdziału są sprawiedliwe, uczciwe i uwzględniają prawa wszystkich
uczestników objętych procedurami do odpowiedniej ochrony”. Rozdział o środkach
tymczasowych nie zawiera żadnego bezpośredniego odniesienia do prawa do dochodzenia
praw na drodze sądowej, nie ma w nim też przepisu przewidującego weryfikację
konieczności zniszczenia podrobionych produktów.

Na koniec, kwestia nie mniej ważna – słyszymy, że ostatnie punkty negocjacji mają być
finalizowane drogą elektroniczną. Tymczasem te ostatnie punkty dotyczą obszaru
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stosowania całego porozumienia. Z pewnością należy go określić, zanim przejdziemy do
formułowania treści porozumienia. Być może wówczas znajdą się pewne praktyczne
rozwiązania w samym porozumieniu.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałabym
podziękować Komisji Europejskiej, a w szczególności panu komisarzowi De Guchtowi,
za twarde negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, mające na celu znalezienie zbieżnych
stanowisk na temat porozumienia, które niestety wydaje się być niekończącym się
dokumentem.

Wciąż daleko nam do rozwiązania problemów własności intelektualnej, które nadal są
przedmiotem sporów między dwoma blokami różniącymi się tak gospodarczo, jak i
politycznie. Europa nadal musi koncentrować się na dwóch zasadniczych sprawach.
Europejskie oznaczenia geograficzne muszą obowiązkowo być chronione zarówno w
ramach prawa cywilnego, jak i celnego, ponieważ szkody w ich zakresie uderzają nie tylko
w przemysł rolno-spożywczy, gdzie podrabiane produkty stanowią nieuczciwą konkurencję
w wyniku używania nazw kopiujących i przywołujących znajome europejskie marki, lecz
również w sektory wzornictwa i mody. Szkodzi to przedsiębiorstwom, własności
intelektualnej, badaniom i – jak zawsze – konsumentom.

Drugi główny punkt dotyczy potrzeby wspólnych przepisów regulujących kontrolę
sprzedaży online: sprzedaż filmów, książek, muzyki, leków i milionów innych
podrobionych towarów nadal odbywa się przez Internet bez żadnej kontroli. Unia
Europejska musi sformułować jasne przesłanie dla reszty świata: porozumienie dotyczące
zwalczania obrotu towarami podrobionymi musi zapewniać ochronę przed podróbkami.

Emine Bozkurt (S&D).   – (NL) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Porozumienia
międzynarodowe muszą być przedkładane Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia.
Niezwykle istotne jest, abyśmy mogli – jako posłowie do Parlamentu Europejskiego –
korzystać z naszego prawa weta tak często, jak jest to konieczne, lecz teraz uniemożliwiono
nam niemalże wykonywanie naszej pracy. Po raz kolejny byliśmy zmuszeni zwrócić się
do Komisji o wyjaśnienie aktualnego stanu negocjacji w sprawie porozumienia ACTA.
Tymczasem nieustannie zbywa nas się słowami. Najpierw uspokojono nas argumentem,
że negocjacje nie skończą się szybko, a teraz powiedział pan nam, że zasadniczo chodzi
o porozumienie dotyczące egzekwowania prawa i że dorobek UE ani prawo państw
członkowskich nie zostaną zmienione.

W takim razie chciałbym zadać pytanie: jaka jest zatem wartość dodana porozumienia
ACTA? Powiedział pan, że dokument nie będzie, ani ujednolicał sankcji karnych, ani
nakładał jakichkolwiek pośrednich zobowiązań w obszarze polityki three strikes. Jednakże
jesteśmy tutaj i rozmawiamy o treści projektu porozumienia, a w szczególności o kwestiach,
o których wspomniałam. Każdego dnia otrzymuję wiadomości od zaniepokojonych
obywateli i przedsiębiorstw i wciąż utrzymuje się ogólny konsensus wśród grup
politycznych w Parlamencie Europejskim, że projekt porozumienia uderza w podstawowe
prawa naszych obywateli i obywateli krajów trzecich. Zadam zatem panu pytanie wprost:
jakie będą konkretne korzyści z przyjęcia porozumienia ACTA? Proszę przekonać nas, że
tekst z 2 października jest rzeczą pozytywną i potrzebną.

Mam również bardzo konkretne pytanie do pana, panie komisarzu: kiedy strony negocjacji
ponownie spotkają się na rozmowy o porozumieniu ACTA? Które strony nie wyraziły na
nie zgody? Dlaczego tak się stało? Jedno pytanie za drugim, panie komisarzu. Raz jeszcze
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powiedziano nam, że porozumienie nie nabrało jeszcze ostatecznego kształtu. Jak mamy
poprzeć porozumienie, które jest negocjowane zakulisowo?

Marietje Schaake (ALDE).   – Panie przewodniczący! Wczoraj Komisja przyjęła strategię
włączenia do głównego nurtu działań prawnie wiążącą unijną kartę praw podstawowych.
Jako liberałowie zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, zatem to muzyka dla moich uszu.

Dzisiaj Komisja opublikowała informacje na temat porozumienia ACTA po zakończeniu
ostatniej rundy negocjacyjnej trzy tygodnie temu. Na stronie internetowej jest punkt o
nazwie „pozytywne aspekty porozumienia ACTA”, lecz są tam również pewne pytania,
które można by sformułować inaczej.

Po pierwsze, czy umowy handlowe lub porozumienia dotyczące egzekwowania prawa –
a uważam, że tym właśnie jest porozumienie ACTA – również wpisują się we włączenie
praw podstawowych w główny nurt? Czy Komisja przeprowadzi odpowiednią ocenę?

Po drugie, czy Komisja zamierza powrócić do stołu negocjacyjnego, jeżeli w wyniku
porozumienia ACTA prawa podstawowe będą zagrożone? Czy Komisja będzie czekać na
zakończenie negocjacji, aby rzeczywiście uwzględnić rezolucję Parlamentu z początku
tego roku? O ile wiem, żaden kraj nie złożył podpisu na ani jednej stronie porozumienia
ACTA.

Jeżeli chodzi o Internet, w oświadczeniu czytamy, że porozumienie ACTA otwiera wręcz
nowe perspektywy. W preambule znajduje się zapis, że porozumienie ACTA „dąży do
promowania współpracy między dostawcami usług a podmiotami praw autorskich”.
Artykuł 2 ust.18 pkt3 stanowi: „każda strona dąży do wspierania wspólnych wysiłków w
ramach społeczności przedsiębiorców na rzecz skutecznego ścigania przypadków
naruszania praw autorskich. Obejmuje to środki pozasądowe i wymaga podziału
uprawnień”. Artykuł 2 ust. 18 pkt 4 stanowi, że właściwy organ, niekoniecznie sądowy,
powinien być uprawniony do „nakazania dostawcy usług internetowych, aby ujawnił on
skutecznie podmiotowi prawa autorskiego informacje wystarczające do zidentyfikowania
użytkownika, którego konto zostało rzekomo wykorzystane do działania stanowiącego
naruszenie praw autorskich”.

Poza zwróceniem uwagi na termin „rzekomo”, chciałabym podkreślić, że dostawcy usług
internetowych wyrażają obawy, że będą musieli zacząć egzekwować prawo. Należy zatem
zostawić nieco miejsca pod nagłówkiem „negatywne aspekty porozumienia ACTA”, aby
ocenić aspekt praw podstawowych, który obecny projekt porozumienia ACTA wciąż
zawiera i który Komisja jest od teraz prawnie zobowiązana uwzględniać.

Eva Lichtenberger (Verts/ALE).   – (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Od
czasu, gdy porozumienie ACTA zostało nam przekazane, stwierdzamy, że budzi więcej
pytań, niż dostarcza odpowiedzi. Dzieje się tak częściowo z powodu bardzo niejasnej i
nieprecyzyjnej terminologii prawnej zastosowanej w niektórych miejscach, które zdają
się niczego nie wykluczać i wszystko obejmować. Chciałabym tu poruszyć jedną kluczową
kwestię, jaką jest wezwanie do współpracy między dostawcami usług a podmiotami praw
autorskich w egzekwowaniu praw. Czy powinniśmy to rozumieć w taki sposób, że na
przykład Warner Brothers powinni współpracować z dostawcami usług internetowych
prawie jak zastępcy szeryfa? Jak miałoby to dokładnie wyglądać? Czy miałoby to oznaczać
streaming Internetu w celu zidentyfikowania naruszeń? To zamieszanie wynika z faktu, że
na przykład terminy „użytek prywatny lub zastosowanie handlowe” nie są odpowiednio
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zdefiniowane i nie wypracowano wspólnej definicji. Uważam, że ta kwestia jest niezwykle
problematyczna, ponieważ wiąże się z prywatyzacją tytułów prawnych.

Jak już wczoraj wspomniano, Komisja zobowiązała się, że zostanie wykonana ocena
wpływu w odniesieniu do praw obywatelskich we wszelkich nowych przepisach. Kiedy
możemy spodziewać się takiej oceny w odniesieniu do porozumienia ACTA? Czego
możemy oczekiwać od takiej oceny i kiedy dokładnie będziemy mogli się z nią zapoznać?
To zasadnicza kwestia, która umożliwi nam dokonanie oceny porozumienia.

Sajjad Karim (ECR).   – Panie przewodniczący! Jako Unia poruszamy się po omacku
wśród wyzwań, które postawiła przed nami nowa era Internetu. Oczywiście nie jesteśmy
sami i wiele naszych krajów partnerskich znajduje się w tym samym położeniu, wszyscy
razem musimy zmierzać ku harmonizacji i egzekwowaniu przepisów przeciwdziałających
podrabianiu towarów.

Ochrona praw autorskich jest niezbędna, lecz należy zachować równowagę, aby nie
zablokować wolności wypowiedzi i innowacji. Chcielibyśmy, aby równowaga osiągnięta
w sprawozdaniu pani poseł Gallo została odpowiednio uznana w sprawozdaniu, co będzie
sprzyjało wzrostowi, konkurencji i innowacjom, przy jednoczesnym zapewnieniu
niezbędnej ochrony podmiotów praw autorskich. Porozumienie nie określa uniwersalnego
podejścia do egzekwowania praw autorskich – w ogóle nie ma w nim żadnego podejścia.
Uwzględniono elastyczność w odniesieniu do państw członkowskich; popieramy to. Jak
powiedział pan komisarz, porozumienie ACTA jest dobrym pierwszym krokiem, aby zająć
się problemem grup zajmujących się podrabianiem towarów lub piractwem w Internecie,
i to w jeszcze większym zakresie.

W odniesieniu do UE oczekujemy szczegółowego wniosku dotyczącego praw autorskich
i dogłębnej oceny wpływu, którą Parlament Europejski zweryfikuje, przeanalizuje i
dokładnie zbada w imieniu naszych obywateli.

Christofer Fjellner (PPE).   – (SV) ACTA, czyli porozumienie dotyczące zwalczania obrotu
towarami podrobionymi jest oczywiście dalece kontrowersyjne. Było dalece kontrowersyjne
w Parlamencie Europejskim, lecz również w Szwecji, którą reprezentuję. Wyrażałem się
bardzo krytycznie zwłaszcza o tym, co postrzegałem za skrytość; między innymi o tym,
że tekst jest poufny. Stwarzało to poczucie i atmosferę sprzyjające powstawaniu mitów
wokół porozumienia. Najtrwalszy ze wszystkich wydaje się mit, zgodnie z którym w
następstwie porozumienia ACTA organy celne zaczną kontrolować ipody i komputery.
Ostatnio słyszałem taką opinię tu, na posiedzeniu plenarnym. Jednak teraz, kiedy wszyscy
dysponujemy tekstem porozumienia i wszystko jest jasne, widzę, że nie pokrywały się one
z prawdą i były tylko mitem. Uważam, że jeżeli Szekspir napisałby sztukę o debacie
towarzyszącej porozumieniu ACTA, również nazwałby ją „Wiele hałasu o nic”.

Komisja obiecała, że porozumienie ACTA nic nie zmieni w unijnych przepisach. Czytając
je, również tak to rozumiem. Fakt, że nie będzie zmian w przepisach oznacza, że nie będzie
zmian w codziennym życiu obywateli oraz że nie ulegnie zmianie na przykład korzystanie
z Internetu.

Nie oznacza to jednak, że ACTA nie jest ważnym porozumienie lub że jest zbędne, jak
powiedział ktoś w tej Izbie. Przeciwnie ACTA stworzy globalną złotą normę ochrony
własności intelektualnej. To ważne i leży w interesie zarówno Szwecji, jak i Europy.
Ograniczy liczbę konfliktów i, o ile szwedzkie przedsiębiorstwa, z którymi się spotykałem,
zwracały na coś uwagę, to przede wszystkim na konieczność ochrony patentów i praw
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własności intelektualnej, których byli podmiotami. To dobre założenia, zwłaszcza poza
Europą. Teraz, kiedy przeczytałem dokumenty negocjacyjne, jestem pewny i spokojny.
Jestem pewny, że obywatele też będą podzielać to odczucie. Oznacza to, że czuję się dość
spokojny o dalszy przebieg debaty na ten temat w Parlamencie Europejskim.

Françoise Castex (S&D).   – (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Jako inicjator
pisemnego oświadczenia w sprawie porozumienia dotyczącego zwalczania obrotu
towarami podrobionymi (ACTA) wraz z moimi kolegami, panem posłem Lambrinidisem,
panią poseł Roithovą i panem posłem Alvarem, chciałabym przede wszystkim podziękować
państwu za wysiłki, które państwo podjęli w celu zapewnienia przejrzystości i kompromisu,
zwłaszcza w ostatnich tygodniach. Na razie moje podziękowania zatrzymają się w tym
miejscu, ponieważ tekst porozumienia pozostaje bardzo niejasny w kluczowych kwestiach.

Po pierwsze, mówi pan, panie komisarzu, że tekst nie będzie wiązał się ze zmianą dorobku
unijnego. Co zatem z nowymi sankcjami karnymi za przestępstwo współudziału w
naruszeniu praw autorskich lub podżeganiu do takiego naruszenia, które chce pan przecież
odróżnić od podrabiania?

Jak możemy nie uwzględniać tego, co dzieje się we Francji, gdzie istnieje groźba przyjęcia
ustawy Hadopi i potencjalnych kar wobec neutralnych pośredników technicznych. Fakt,
że ten tekst był negocjowany przez Radę, umieszcza go poza zakresem negocjacji Komisji,
a zatem – być może – również dorobku unijnego.

Po drugie wydawałoby się, że komisja ds. porozumienia ACTA ma możliwość
wprowadzania zmian do tekstu. Zrozumie pan zatem nasze obawy wynikające z możliwości
przyjęcia tekstu, który może zostać zmieniony. Raz jeszcze powtórzę, panie komisarzu,
trudno jest nam dać przyszłemu sekretariatowi ACTA czek in blanco i nasze zastrzeżenia
wobec wykładni tekstu, które przedstawimy podczas głosowania nad rezolucją, będą
definiować nasze stanowisko w sprawie ratyfikacji tego tekstu.

Christian Engström (Verts/ALE).   – Panie przewodniczący! W dniu 10 marca br. ta Izba
przyjęła, przytłaczającą większością, rezolucję, w której stwierdzono między innymi, że
porozumienie nie powinno umożliwiać stosowania tzw. procedur three-strike. Dzieje się
tak dlatego, że nie chcemy, aby dostawcy usług internetowych zaczęli pełnić funkcję
prywatnych sił policji i byli zmuszani do przyjmowania takiej roli.

Komisja wielokrotnie powtarzała w różnych oświadczeniach ustnych, że tak się nie stanie.
Z zadowoleniem przyjmuję te oświadczenia. Kiedy jednak spojrzymy na tekst, już w
preambule znajduje się następujący zapis: „pragnąc wspierać współpracę między
dostawcami usług a podmiotami praw autorskich w zakresie istotnych naruszeń praw w
środowisku cyfrowym”. Następnie w art. 2.18.3, co zacytowała pani poseł Schaake, znajduje
się zapis „każda strona dąży do wspierania wspólnych wysiłków w ramach społeczności
przedsiębiorców na rzecz skutecznego ścigania przypadków naruszania praw autorskich”.
Jeżeli nie chodzi o procedury three strikes, co to zatem oznacza?

Dobrze jest pomówić o współpracy między podmiotami praw a dostawcami usług
internetowych, lecz czego oczekuje się od takich dostawców? Jeżeli nie będą chcieli
współpracować, jakie środki zostaną wobec nich podjęte? Bardzo niepokoi mnie fakt, że
język porozumienia – jak powiedziała pani poseł – jest niejasny, zatem naprawdę trudno
zrozumieć jego znaczenie. Wciąż mam podstawowe obawy, które nie opuszczały nas w
trakcie całego procesu, i bardzo chciałbym zapoznać się z odpowiednią oceną aspektu
praw podstawowych tego porozumienia.
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Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Próba zawarcia
dobrych umów międzynarodowych jest godna pochwały i przyznaję, że nie jest to łatwe
zadanie. Niemniej jednak omawiając takie umowy, w pewnym momencie musimy się
zatrzymać i zadać pytanie: kto skorzysta, a kto straci w ich następstwie? Mam odczucie,
że w istocie omawiane porozumienie jest korzystne dla garstki ludzi, którzy chcą osiągnąć
duże zyski i są w niewielkim stopniu zainteresowani ochroną praw człowieka, wolnością
informacji itp., co w istocie niesie szkodę o wiele większej liczbie osób niż generuje korzyści.

Wciąż nie mam jasnego obrazu sytuacji leków generycznych. Wprawdzie niewiele można
osiągnąć za pomocą sankcji karnych. Wiemy jednak, że sprawy cywilne i związane z nimi
roszczenia o odszkodowanie itp. mogą spowodować więcej szkód niż postępowania karne.
Zatem pojawia się kwestia: ochrona znaków handlowych a oznaczenia pochodzenia.
Dopiero co odbyliśmy dyskusję, podczas której stwierdzono, że oznaczanie pochodzenia
ma coraz większe znaczenie i oferuje możliwości poza zakresem ochrony znaków
towarowych. Wydaje się zatem, że wszystko rozbija się o kwestię ochrony znaku
towarowego.

Całkowicie odrzucam pomysł wykorzystania dostawców usług internetowych w roli de
facto prywatnych sił policji, o czym wspomnieli już inni posłowie do tej Izby. Kto będzie
kontrolował dostawców? Nie przewidziano obowiązku przekazywania informacji i ochrony
danych, tak jak w przypadku organów publicznych. Wszystkie te sprawy wywołują mój
niepokój. Ponadto nie wiem, jaki będzie wynik oceny wpływu w kontekście praw człowieka,
a przede wszystkim, co zrobi Komisja, jeżeli obecna Izba odniesie wrażenie, że jest to zbyt
łagodne rozwiązanie i nie zechce go poprzeć.

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Panie przewodniczący! Mogę sobie doskonale
wyobrazić, że celem omawianego porozumienia jest zapobieganie podrabianiu torebek i
zegarków. Jednak porozumienie, w którym stwierdza się, że przedsiębiorcy muszą
współpracować, aby zwalczać naruszanie praw autorskich, zaczyna być dla mnie nieco
bardziej skomplikowane. Pozwolę sobie powrócić do tematu torebek; czy garbarz może
zwrócić się do producenta suwaków i sprzączek o sprawdzenie tożsamości ludzi, którzy
kupują torebki? Czy jako instytucje nałożymy taką funkcję policyjną na tego rodzaju
przedsiębiorstwa? To dopiero byłby zły obrót spraw, a pan nie udzielił nam żadnych
wyjaśnień dotyczących tego aspektu pańskiej propozycji.

Słyszałam, jak pan komisarz De Gucht wyraził obawę, że jeżeli wykluczymy patenty z
porozumienia ACTA, będziemy mieć na plecach sektor farmaceutyczny. Ja mam obawy
w związku z czymś innym, a mianowicie, że nie ma jasności w kwestii patentów i kontroli
granicznych. Co nie oznacza, że tak krępujące zdarzenie jak przejęcie leków przeciwko
HIV w porcie w Rotterdamie więcej się nie zdarzy.

Panie komisarzu De Gucht! Proszę nas uspokoić i przetestować porozumienie ACTA pod
kątem praw podstawowych. Wczoraj pańska Komisja opublikowała strategię w tym celu.
Proszę nas zapewnić, że ludzie w krajach rozwijających się mają prawo do opieki
zdrowotnej. Proszę nas zapewnić, że użytkownicy Internetu nie będą szpiegowani przez
przedsiębiorstwa handlowe oraz że ich wolność nie będzie ograniczana.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Coraz większa liczba podrobionych i pirackich
produktów na rynku międzynarodowym zwiększa zagrożenie dla zrównoważonego
rozwoju światowej gospodarki i bez wątpienia naraża na straty wytwórców produktów
oryginalnych oraz narusza własność intelektualną twórców i podmiotów zaangażowanych
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w produkcję. Wyraźnie stanowi również ryzyko dla konsumentów i prowadzi do utraty
miejsc pracy w Europie.

Zamysł wielostronnego porozumienia dotyczącego zwalczania piractwa i podrabiania
towarów może być skutecznym mechanizmem ograniczenia takiej działalności. Dołączam
się jednak do kolegów podkreślających potrzebę przejrzystości i większej wiarygodności
w tego rodzaju negocjacjach i umowach. Za równie istotne uważam zachowanie równowagi
między prawami, których ochrona leży w naszym interesie, a prawami, które mają
zasadnicze znaczenie społeczne. Zwiększenie ochrony praw niektórych nie może ingerować
w prawa i uzasadnione interesy innych. Odnoszę się w szczególności do tych postanowień
porozumienia, które zakładają pociąganie do odpowiedzialności karnej zupełnie
nieszkodliwych zwykłych użytkowników, lecz nie przewidują karania dużych graczy.
Wydaje mi się absurdalne, że podczas kontroli granicznych sprzęt techniczny zawierający
nagrania audio i wideo na własny użytek może być skonfiskowany. W naszej tradycji
prawnej kopiowanie na własny użytek bez zastosowań handlowych jest powszechne i nie
jest niezgodne z prawem. Panie komisarzu! Dlaczego student nie może na przykład zrobić
kopii książki, która jest mu potrzebna do szkoły?

Raz jeszcze podkreślam potrzebę pokazania zielonego światła możliwej do przyjęcia
ochronie praw autorskich. Jednak za obecną wersją porozumienia ACTA kryje się praca
lobbystów z amerykańskich firm fonograficznych, które w pogodni za zyskiem zamierzają
sterroryzować i pociągnąć do odpowiedzialności karnej znaczną część naszego
społeczeństwa, a zwłaszcza obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Uważam,
że astronomiczne kary, niestosowne kontrole, negocjowanie porozumienia za zamkniętymi
drzwiami itd. są nieproporcjonalne. Chciałabym zatem zwrócić się do Komisji Europejskiej,
aby oparła się ogromnej presji ze strony lobbystów i przygotowała racjonalny i dobrze
wyważony tekst, alternatywny wobec obecnej wersji porozumienia ACTA.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) W naszym oświadczeniu pisemnym zabiegaliśmy o
przejrzystość w negocjowaniu porozumienia ACTA oraz zapewnienie dotyczące ochrony
danych osobowych i dorobku unijnego. Cieszę się, że projekty porozumień zostały wreszcie
opublikowane oraz, że większość problemów, które krytykowaliśmy, zniknęły z
porozumienia. Jednakże za porażkę Unii należałoby uznać na przykład wyłączenie z
porozumienia oznaczeń geograficznych. Porażką byłoby na przykład, gdyby nieeuropejskie
kraje nie były objęte wymogiem ochrony, dajmy na to, gofrów z Karlowych Warów lub
wspomnianego szampana, na całym swoim terytorium. Nie wystarczy tylko kontrolować
granice. Zwracam się do pana Komisarza o wyjaśnienie tego.

Mam jednak również wątpliwości co do skuteczności porozumień, zwłaszcza że najwięksi
światowi podrabiacze z Azji jeszcze nie są jego stronami, co dodatkowo może być
przyczyną trudności dla przedsiębiorców i konsumentów podczas wdrażania porozumienia.
Na koniec chciałabym zwrócić się z wnioskiem do komisarza lub Komisji o przedstawienie
nam szczegółowej analizy wpływu ACTA na Unię Europejską.

Karel De Gucht,    komisarz. – Panie przewodniczący! Przede wszystkim w wielu
wystąpieniach twierdzono, że wdrożenie porozumienia ACTA doprowadzi do ograniczenia
wolności obywatelskich i wielu mówców wspomniało na przykład o kontrolowaniu
laptopów lub pasażerów statków powietrznych na granicach.

Wspólna deklaracja z dnia 16 kwietnia br. wydana przez wszystkie strony porozumienia
ACTA jest dość jasna. Nie ma propozycji, aby zmuszać strony porozumienia ACTA do
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nakładania na służby graniczne obowiązku przeszukiwania bagażu lub osobistych urządzeń
elektronicznych pod kątem stanowiących naruszenie materiałów.

Porozumienie ACTA dotyczy zwalczania nielegalnej działalności i ścigania organizacji
przestępczych. Nie chodzi w nim o ograniczenie wolności obywatelskich lub
prześladowanie konsumentów. Porozumienie ACTA będzie zgodne z obecnym unijnym
systemem egzekwowania praw własności intelektualnej, który w pełni respektuje
podstawowe prawa i wolności oraz swobody obywatelskie, takie jak ochrona danych
osobowych.

Jednym z przykładów jest klauzula de minimis w unijnym rozporządzeniu celnym z
2003 roku, które zwalnia obywateli z kontroli, jeżeli towary stanowiące naruszenie nie
są przedmiotem przemytu na szeroką skalę.

Unijne organy celne, często borykające się z przemytem narkotyków, broni lub ludzi, nie
mają ani czasu, ani podstaw prawnych, by szukać kilku pirackich piosenek w iPodzie lub
laptopie. Nie mamy też zamiaru tego zmieniać.

Nie będziemy tego zmieniać i zapewnimy stronom porozumienia ACTA możliwość
dalszego stosowania tego wyłączenia. Nie możemy jednak narzucić wyłączenia de minimis
jako bezwzględnego obowiązku, ponieważ niektóre państwa członkowskie działające na
podstawie przepisów krajowych zachowały uprawnienia do przeprowadzania niektórych
kontroli pasażerów.

Ponownie odniesiono się do ustawy dotyczącej wymogu bezwzględnego karania za potrójne
złamanie prawa (tzw. three-strike) lub ustawy HADOPI we Francji, która to umożliwia.
Chodzi jednak o przepis krajowy, a Unia Europejska nie ma uprawnień, aby skłonić dane
państwo do zmiany tego stanu rzeczy.

Wielu posłów wnioskowało również o ocenę wpływu porozumienia na prawa podstawowe,
analizę wpływu na prywatność oraz analizę wpływu na acquis communautaire.

Wielokrotnie oświadczałem na posiedzeniu plenarnym, że nie ma mowy o jakimkolwiek
naruszeniu praw podstawowych lub acquis communautaire, i muszę powiedzieć, że podczas
trzech debat, które odbyły się już na posiedzeniu plenarnym, nikt z państwa nie podał
żadnego przykładu problemów związanych z podstawowymi wolnościami. Nikt nie
wskazał naruszenia acquis communautaire. Nikt nie był w stanie podać nam przykładu. Jeżeli
dostaniemy przykłady, przeanalizujemy je.

Jeżeli chodzi o negocjacje za zamkniętymi drzwiami, Parlament wnioskował o więcej
przejrzystości w odniesieniu do negocjacji dotyczących porozumienia ACTA. Komisja
dopilnowała, aby tak było, aby mieli państwo tekst, który został wynegocjowany w Tokio
i abyście mieli go kilka dni po jego sfinalizowaniu. Mają go państwo również z
zastrzeżeniami, które wciąż istnieją; trzema ze strony Unii Europejskiej, trzema ze strony
Stanów Zjednoczonych. Znają państwo wyniki negocjacji. Jak mogą państwo mówić, że
odbywały się one za zamkniętymi drzwiami?

Pytanie zostało skierowane do europejskiego rzecznika praw obywatelskich. Być może
nie mają państwo do mnie zaufania. Ja reprezentuję Komisję. Być może nie mają państwo
zaufania do Rady. Być może nie mają państwo zaufania do swoich rządów. Z wielu
wypowiedzi wynika dla mnie wniosek, że państwa zaufanie do rządów krajowych nie jest
zbyt wielkie, lecz sądzę, że ufają państwo przynajmniej rzecznikowi. Rzecznik powiedział
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bardzo wyraźnie, że możemy zachować poufność dokumentów i że to, co robimy, to
kolejny duży krok w kierunku przejrzystości.

Należałoby spodziewać się pochwał, gdy robi się to, co my robimy. Przynajmniej można
spodziewać się pewnej dozy uznania, lecz niektórzy z państwa i tak dalej twierdzą, że
negocjujemy za zamkniętymi drzwiami i że brakuje przejrzystości. Czemu ma zatem
służyć podejmowanie wysiłków w celu zapewnienia większej przejrzystości, skoro potem
wciąż twierdzą państwo, że brakuje przejrzystości? Może lepiej byłoby, gdybym poświęcił
mój czas na coś innego.

Jeżeli chodzi o możliwość uzgodnienia ostatecznej wersji tekstu przez Komisję Europejską:
w traktacie lizbońskim znajdują się w istocie bardzo precyzyjne postanowienia na temat
tego, jak negocjuje się porozumienia międzynarodowe, kto i jak je przyjmuje i ratyfikuje.
Sprecyzowano tam również ważną rolę Parlamentu Europejskiego.

Również w porozumieniu ramowym są jasne postanowienia na temat tego, jak należy
informować Parlament oraz wysłuchiwać jego opinii w procesie negocjacji. Uważam, że
skrupulatnie stosowaliśmy się do tych postanowień. Do Komisji, jako negocjatora, należy
ustalenie momentu, w którym negocjacje uznaje się za sfinalizowane z technicznego
punktu widzenia i w którym porozumienie może zostać parafowane. Porozumienie nie
zostało jeszcze parafowane i dziś wieczorem mają państwo możliwość przedstawienia
uwag, zanim my parafujemy umowę, a nawet zanim podejmiemy decyzję o jej parafowaniu.
W Komisji nie podjęto jeszcze decyzji, co faktycznie zrobimy, ponieważ wciąż istnieje
kilka zastrzeżeń, które chcemy omówić ze Stanami Zjednoczonymi, zanim podejmiemy
decyzję.

Parafowanie umowy jest częścią prerogatyw Komisji i nie wiąże ostatecznie Unii.
Porozumienie stanie się ostateczne, jeżeli zatwierdzi je Parlament Europejski.

Zatem respektujmy traktat i porozumienia ramowe. W międzyczasie będziemy
przekazywać państwu dalsze informacje i wymieniać uwagi zgodnie z porozumieniem
ramowym.

Nawiasem mówiąc, w świetle traktatu to Rada wyraża zgodę na parafowanie porozumień,
lecz Parlament zawsze ma ostatnie słowo. Musi on ratyfikować porozumienie i jeżeli
odmówi, porozumienia po prostu nie ma.

Zatem proszę o nieco cierpliwości. Jeszcze nie doszliśmy do etapu parafowania. Kiedy do
tego dojdzie, otrzymacie państwo tłumaczenie, otrzymacie państwo weryfikację
prawników-lingwistów i wówczas porozumienie trafi do Rady do podpisu i do Parlamentu
do ratyfikacji. Zatem obecnie nie podjęto jeszcze żadnej decyzji i mają państwo dziś
wieczorem kolejną okazję do przedstawienia swoich komentarzy.

Niektórzy pytali również, w jaki sposób UE skorzysta na wejściu w życie takiego
porozumienia, jeżeli nie posuwamy się dalej niż w obecnych przepisach, a ponadto inne
kraje, jak Stany Zjednoczone, również twierdzą, że nie zmienią prawa wewnętrznego.

Nie chodzi o prawo materialne. Porozumienie dotyczy egzekwowania istniejącego prawa,
dlatego wielokrotnie powtarzałem, że nie zmienimy acquis communautaire. Acquis
communautaire dotyczy prawa materialnego i tego nie zmieniamy. Każda umowa
międzynarodowa, która wprowadza standardy podobne do tych, które istnieją w UE, lecz
również do tych, które obowiązują w krajach takich jak Stany Zjednoczone lub Japonia,
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będzie wartościowym wkładem na rzecz obowiązującej obecnie normy międzynarodowej
określonej w porozumieniu TRIPS Światowej Organizacji Handlu.

Naszym celem jest promowanie standardów zawartych w porozumieniu ACTA wśród
kluczowych partnerów z krajów wschodzących, za pomocą naszych przyszłych umów
handlowych, lecz również w ramach kontaktów wielostronnych. Wiele stron porozumienia
ACTA wykorzystało energię, jaką stworzyły negocjacje do zmiany własnego ustawodawstwa
krajowego zgodnie z ustaleniami ACTA.

O ile mi wiadomo, na przykład Japonia i Kanada są w trakcie przeglądu swoich systemów
egzekwowania przepisów dotyczących Internetu. Ponadto często nie dostrzega się, że w
porozumieniu ACTA nie chodzi tylko o poprawę norm prawnych. Chodzi w nim również
o współpracę między organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa, przyjmowanie
najlepszych praktyk i lepszą koordynację pomocy technicznej.

Chociaż UE bardzo owocnie współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w tych obszarach
od ostatnich czterech, pięciu lat, uważamy, że porozumienie ACTA również może poprawić
te istotne aspekty walki z naruszaniem praw własności intelektualnej.

Uważamy, że amerykański system egzekwowania prawa jest ogólnie skuteczny i wydajny,
jeżeli chodzi o ochronę niektórych praw własności intelektualnej. Komisja podkreśliła, że
ACTA nie jest odrębnym środkiem służącym obchodzeniu amerykańskich wewnętrznych
procesów legislacyjnych i opracowywaniu przepisów. Podkreślił to również Parlament.
To zrozumiałe, że urzędnicy amerykańscy podkreślają to samo.

Chciałbym dodać, że zasada współpracy między podmiotami praw autorskich została
określona już w art. 15 dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego obowiązującej od
2003 roku, zatem nie jest to nowe pojęcie. Znajduje się ono w dyrektywie w sprawie handlu
elektronicznego i po prostu odnosimy się do tego. Odnosimy się do istniejącego prawa
UE.

Chciałbym ponadto powiedzieć, że często w debacie na temat porozumienia ACTA pomija
się liczbę miejsc pracy w UE związanych z prawami własności intelektualnej, a my przecież
często dyskutujemy o zatrudnieniu bez względu na przynależność polityczną w tej Izbie.

Miliony miejsc pracy w Europie zależą od respektowania praw własności intelektualnej.
Podrabianie jest poważnym atakiem na przemysł europejski i na gospodarkę europejską,
a także na europejskie innowacje, ponieważ jesteśmy gospodarką opartą na innowacjach.

Tak naprawdę rozmawiamy o miejscach pracy. Jestem nieco zdziwiony, że w trzech
debatach, które mieliśmy podczas posiedzenia plenarnego, nigdy o tym nie wspomniano.
Nigdy nie odniesiono się do miejsc pracy. Odnoszono się do praw podstawowych, a jestem
bardzo uczulony na tę kwestię, lecz bez żadnych przykładów potwierdzających głoszone
tezy.

Wspomniano o kontroli na granicach, kiedy nie ma wątpliwości, że porozumienie ACTA
nie wnosi nic nowego do istniejących przepisów. Wspomniano o prywatności, a ja nie
widzę powodu, dla którego prywatność miałaby być zagrożona. Wspomniano o wolności
i wolnościach, które państwa zdaniem są zagrożone, lecz nie podali państwo żadnego
przykładu na poparcie tych stwierdzeń. Z drugiej strony, ze wszelkiego rodzaju analiz,
które zostały już sporządzone przez Komisję na wszelkie możliwe tematy, jasno wynika,
że wiele miejsc pracy jest powiązanych z prawami własności intelektualnej i jest to jeden
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z powodów, dla których przywiązujemy takie znaczenie do tego tematu. Jestem nieco
zaskoczony, że bardzo rzadko wspomina się o tym w Parlamencie.

Przewodniczący.   – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się na następnym posiedzeniu.

Oświadczenia pisemne (art. 149 Regulaminu)

Ioan Enciu (S&D),    na piśmie. – (RO) Pragnę pochwalić postępy osiągnięte w negocjacjach
dotyczących porozumienia ACTA. Porozumienie jest bezwzględnie potrzebne, aby
ustanowić wspólne międzynarodowe standardy egzekwowania przepisów dotyczących
własności intelektualnej.

Muszę jednak podkreślić, że karne wymierzane za naruszanie własności intelektualnej
muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności oraz muszą zapewniać równowagę między
ciężarem popełnionych czynów a wymiarem kary. Odnoszę się tu w szczególności do
przypadków naruszenia własności intelektualnej w mediach cyfrowych i w Internecie,
gdzie powinna istnieć wyraźna różnica, pod względem traktowania, między piractwem
na szeroką skalę na użytek handlowy a odosobnionymi, losowymi przypadkami nadużycia
własności intelektualnej.

Ponadto, bez względu na ciężar popełnionych czynów, w porozumieniu należy zwrócić
szczególną uwagę na ochronę wolności wypowiedzi, prawo do sprawiedliwego procesu
i poufności.

17. Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół

18. Zamknięcie posiedzenia

(Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23:55)
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