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Αντιπροέδρου

1. Έναρξη της συνεδρίασης

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00)

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της νύκτας
της 18ης Οκτωβρίου, η πόλη της Paola, ο τόπος γέννησης του Αγίου Φραγκίσκου, επλήγη από
μια βίαιη καταιγίδα η οποία επηρέασε ολόκληρη την Καλαβρία: προκλήθηκαν τεράστιες
καταστροφές σε δημόσια κτίρια, ιδιωτικές κατοικίες, στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης,
καθώς και στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας, για να μην αναφέρουμε τις κατολισθήσεις
βράχων και ιλύος. Πολλές οικογένειες αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ τα
σχολεία παρέμειναν κλειστά.

Περιστατικά όπως αυτά συμβαίνουν εδώ και πολύ καιρό στην Καλαβρία, πιθανότατα λόγω των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Σύντομα θα κηρυχθεί κατάσταση φυσικής καταστροφής
και ευελπιστούμε να μπορεί να ενεργοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Θα ήθελα
να εκφράσω την αλληλεγγύη μου –την οποία ελπίζω να συμμερίζεται τούτο το Σώμα– σε όλο
τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων και των γειτονικών πόλεων που επλήγησαν από τις
καταστροφές.

Πρόεδρος. −   Ασφαλώς, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις πληροφορίες που μας παρείχατε. Θα
θέλαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και τους προβληματισμούς μας σχετικά με την
καταστροφή που έπληξε την Καλαβρία και, φυσικά, όλοι οι βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου
εκφράζουν τη στήριξή τους σε όσους επλήγησαν σε αυτήν την πανέμορφη περιφέρεια της Ιταλίας
και της Ευρώπης.

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Δρομολογηθείσες μεταρρυθμίσεις και εξελίξεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας
(συζήτηση)

Πρόεδρος. −   Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις
δρομολογηθείσες μεταρρυθμίσεις και εξελίξεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, εάν εξετάσουμε τις σχέσεις
ΕΕ-Μολδαβίας, πιστεύω ότι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι έχουμε σημειώσει
μεγάλη πρόοδο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα· ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να
αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις σε εσωτερικό επίπεδο.

Το δημοψήφισμα της 5ης Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε με σκοπό να επιλύσει το πολιτικό
αδιέξοδο τροποποιώντας τους κανόνες εκλογής προέδρου. Δυστυχώς, απέτυχε, και αυτό είναι
λυπηρό. Ωστόσο, εξίσου σημαντικό ερώτημα ήταν και το κατά πόσον το δημοψήφισμα συνάδει
με τα δημοκρατικά πρότυπα. Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η αποτελεσματική
του συμμόρφωση επιβεβαιώθηκε από τους διεθνείς παρατηρητές. Πρόκειται για ένα ενθαρρυντικό
σημάδι.
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Οι εκλογές της 28ης Νοεμβρίου είναι εξίσου σημαντικές για την εδραίωση της δημοκρατίας στη
χώρα. Θα εξακολουθήσουμε να στέλνουμε σαφή μηνύματα εν προκειμένω σε όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς. Ακολούθως, το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων θα πρέπει να
συνεργασθεί, τόσο για την εκλογή προέδρου όσο και για την επιλογή κυβέρνησης ικανής να
καθοδηγήσει τη χώρα σε αυτήν την πορεία των κρίσιμων μεταρρυθμίσεων.

Παράλληλα, θα εξακολουθήσουμε να δηλώνουμε τη διαρκή μας υποστήριξη στις διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιεί η κυβέρνηση της Μολδαβίας. Επιτρέψτε μου να επισημάνω
ορισμένες σημαντικές πτυχές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνον μακράν ο μεγαλύτερος δωρητής της Μολδαβίας, αλλά τον
Μάρτιο πέτυχε επίσης να κινητοποιήσει πάνω από σαράντα δωρητές προς στήριξη των
μεταρρυθμίσεων στη Μολδαβία. Οι εν λόγω δωρητές δεσμεύθηκαν να χορηγήσουν το εντυπωσιακό
ποσό του 1,9 δισ. ευρώ για τα έτη 2010-2013, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας δέσμευσης
για παροχή 550 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ανταποκριθήκαμε έγκαιρα σε ορισμένες από τις
συγκεκριμένες ανάγκες της κυβέρνησης: παρασχέθηκαν υψηλού επιπέδου συμβουλές πολιτικής
σε υπουργούς, στηρίχθηκαν οι προσπάθειες εκδημοκρατισμού σε τομείς που σχετίζονται με το
κράτος δικαίου, παρασχέθηκε βοήθεια για τη διοργάνωση των εκλογικών διαβουλεύσεων,
αντιμετωπίσθηκαν οι έκτακτες ανάγκες έπειτα από τις πλημμύρες της περασμένης θερινής
περιόδου και βελτιώθηκαν οι δυνατότητες εξαγωγής οίνου της Μολδαβίας.

Παράλληλα με την κυβέρνηση της Μολδαβίας, ασχοληθήκαμε ενεργά με τον πληθυσμό που
διαμένει στην περιφέρεια της Υπερδνειστερίας μέσω έργων μικρής κλίμακας, κυρίως στον
κοινωνικό τομέα. Το επόμενο έτος, θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα
οικοδόμησης θεσμών στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης.

Το εν λόγω πρόγραμμα, θα βοηθήσει τη Μολδαβία να προετοιμαστεί και να εφαρμόσει τη
συμφωνία σύνδεσης την οποία διαπραγματευόμαστε επί του παρόντος. Ο τελευταίος γύρος
διαπραγματεύσεων στο Τσισινάου στις 13 και 14 Οκτωβρίου κατέδειξε για ακόμη μία φορά ότι
αυτές οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με πολύ καλή ταχύτητα.

Η βοήθειά μας έλαβε επίσης τη μορφή άμεσων μεταφορών κεφαλαίων στον προϋπολογισμό της
Μολδαβίας. Από το τελευταίο τρίμηνο του 2009, εκταμιεύθηκαν 37 εκατομμύρια ευρώ ως
τομεακή δημοσιονομική στήριξη, ενώ πρόκειται να εκταμιευθούν σύντομα 15 επιπλέον
εκατομμύρια ευρώ. Πέραν αυτού, χορηγήθηκαν άμεσα περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ για την
ενίσχυση των φτωχότερων στρωμάτων του πληθυσμού. Τώρα που ο Πρόεδρος Buzek υπέγραψε
τη σχετική νομοθετική απόφαση, αναμένουμε σύντομα την εκταμίευση 40 εκατομμυρίων ευρώ
από το πρώτο μέρος της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

Στο ίδιο πνεύμα, θα συνεχίσουμε το φορτωμένο μας πρόγραμμα πολιτικών επαφών και
ανταλλαγών τεχνογνωσίας. Σε λίγες ημέρες, θα συναντηθώ με τον πρωθυπουργό Filat στο
Λουξεμβούργο. Τον Νοέμβριο, η υποεπιτροπή εμπορίου ΕΕ-Μολδαβίας θα εξετάσει την
αντιμετώπιση της Μολδαβίας στις βασικές συστάσεις της Επιτροπής ενόψει των σχεδιαζόμενων
διαπραγματεύσεων για μια εις βάθος και ολοκληρωμένη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών.

Επιπλέον, πραγματοποιούμε με τη Μολδαβία διάλογο ο οποίος επικεντρώνεται στα ανθρώπινα
δικαιώματα και διάλογο αφιερωμένο στην ενέργεια, ενώ διαπραγματευόμαστε και μια συμφωνία
αεροπορικών υπηρεσιών. Συμμετείχαμε ενεργά στον διάλογο για τις θεωρήσεις που ξεκίνησε
τον Ιούνιο. Την ερχόμενη Δευτέρα, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των διερευνητικών αποστολών
που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, το Συμβούλιο
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Εξωτερικών Υποθέσεων αναμένεται να δημοσιεύσει συμπεράσματα τα οποία θα πραγματεύονται
το εν λόγω ζήτημα.

Monica Luisa Macovei,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (RO) Σκοπός αυτής της συζήτησης
είναι να συζητήσουμε τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες προέβη η Δημοκρατία της Μολδαβίας κατά
τη διάρκεια του περασμένου έτους, καθώς και την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την
πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Η χώρα αυτή περιλαμβάνεται στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έτος διότι έχει
εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της. Θα ήθελα να αναφέρω ορισμένες από αυτές τις δεσμεύσεις.
Καταρτίσθηκε ένα σχέδιο στόχων προτεραιότητας που πρόκειται να εφαρμοσθούν σε βασικούς
τομείς που χρήζουν μεταρρύθμισης, καθώς και ένα ακόμη σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του
δικαστικού συστήματος. Έχει ξεκινήσει η εφαρμογή και των δύο σχεδίων. Επίσης, έχει ξεκινήσει
και ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της
Μολδαβίας επικύρωσε τον Σεπτέμβριο το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
Διεξάγονται έντονες διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης, με εξαιρετικά
αποτελέσματα. Μόλις ένα έτος έχει παρέλθει, αλλά όσοι εμπλέκονται στην εκκίνηση της
διαδικασίας εγγυώνται ότι θα συνεχισθεί.

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας είναι το κράτος το οποίο έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο
στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, ζητώ από το Συμβούλιο
να αξιολογήσει αυτό το κράτος μεμονωμένα βάσει των δικών του προτερημάτων. Πρόοδος
σημαίνει πολιτική βούληση, σκληρή εργασία και προσήλωση, η οποία πρέπει να ανταμειφθεί.
Επιβραβεύσαμε τα Δυτικά Βαλκάνια για τα μέτρα που έλαβαν. Επιτρέψτε μας να πράξουμε το
ίδιο και για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Στον διάλογο σχετικά με τις θεωρήσεις, η Μολδαβία έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο και στους
τέσσερις τομείς. Γι’ αυτό, ζητώ από το Συμβούλιο στην επόμενη σύνοδο στις 25 Οκτωβρίου να
καλέσει την Επιτροπή να καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης, ούτως ώστε οι πολίτες της Δημοκρατίας
της Μολδαβίας να μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς την απαίτηση θεώρησης. Η άμεση επαφή μεταξύ
ατόμων αξίζει περισσότερο από οιαδήποτε δήλωση.

Στην περίπτωση της περιφέρειας της Υπερδνειστερίας, η εξεύρεση μιας λύσης κρίνεται ζωτικής
σημασίας για την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και
της εν λόγω περιφέρειας. Η ΕΕ οφείλει να διαδραματίσει έναν πιο στιβαρό ρόλο σε πολιτικό
επίπεδο και πρέπει να εμπλακούμε μέσω κοινών σχεδίων ούτως ώστε να επιφέρουμε ορατές από
όλους αλλαγές.

Τέλος, η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης βοήθησε στην οικοδόμηση της δημοκρατίας
και της ελευθερίας σε πρωτοφανές ποσοστό στην ευρωπαϊκή ιστορία. Ας ρίξουμε μια ματιά στον
τρόπο με τον οποίο άλλαξε η κατάσταση κατά την τελευταία εικοσαετία στην Κεντρική και την
Ανατολική Ευρώπη. Επί του παρόντος, επικρατεί ειρήνη στα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ
δρομολογούνται και μεταρρυθμίσεις. Ας πράξουμε όλα αυτά που κρίνονται αναγκαία για την
επίτευξη της ίδιας κατάστασης και στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Adrian Severin,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D.  –  (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η Δημοκρατία της
Μολδαβίας έχει μία μόνον επιλογή – είτε αυτήν που οδηγεί στον δρόμο της Υπερδνειστερίας,
είτε αυτήν που οδηγεί στον δρόμο της Ευρώπης. Πρέπει, δηλαδή, να επιλέξει μεταξύ ενός
ολιγαρχικού παρελθόντος σοβιετικής φύσης και ενός μέλλοντος ασφάλειας, ευημερίας και
κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η ανάπτυξη της Μολδαβίας έως σήμερα έχει επηρεασθεί αρνητικά από την εσωτερική πολιτική
αστάθεια. Το βασικότερο πρόβλημα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας δεν συνδέεται με τις
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εξωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, αλλά με τον εσωτερικό διχασμό των πολιτικών
δυνάμεων. Η εσωτερική πολιτική αστάθεια δεν έδωσε αρκετό χρόνο στον κυβερνώντα συνασπισμό
να εφαρμόσει τις φιλοευρωπαϊκές του επιλογές. Η Μολδαβία βρίσκεται επί του παρόντος σε μια
κρίσιμη καμπή. Το αποτέλεσμα αυτών των πρόωρων εκλογών θα πρέπει να οδηγήσει τη χώρα
μελλοντικά προς τον ευρωπαϊκό εκσυγχρονισμό.

Επομένως, καλούμε το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της Μολδαβίας που επιθυμούν ένα
μέλλον ευρωπαϊκού εκσυγχρονισμού για τη χώρα να αποφεύγουν να βρίσκονται δίχως λόγο στο
προσκήνιο και τις άσκοπες αντιπαραθέσεις και να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στην
ανάπτυξη ενός ευρέος οράματος για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας με σκοπό να οδηγηθεί η
χώρα στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων της.

Graham Watson,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.  –  (EN) Κύριε Πρόεδρε, πριν από δεκαοκτώ
μήνες αυτό το Σώμα συγκλονίστηκε από τη βιαιότητα των γεγονότων που διαδραματίστηκαν
στο Τσισινάου. Λίγες εβδομάδες αργότερα, είχαμε την ευχαρίστηση να καλωσορίσουμε εδώ στα
θεωρεία μας τους αρχηγούς των δημοκρατικών πολιτικών κομμάτων αυτής της χώρας,
χαράσσοντας μια νέα πορεία. Συμμεριστήκαμε τον ενθουσιασμό του λαού της Μολδαβίας για
ένα νέο μέλλον.

Από τότε παρατηρήσαμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση την πρόοδο που σημείωσε αυτή η χώρα.
Ο δρόμος της προόδου εξακολουθεί να είναι μακρύς –κυρίως όσον αφορά την παραπομπή των
δραστών αυτών των βίαιων γεγονότων στη δικαιοσύνη– ωστόσο, εάν μετά τις εκλογές του
επόμενου μήνα η Μολδαβία ξαναδώσει την εξουσία στην τρέχουσα συμμαχία, υπάρχει πολύ
μεγάλη πιθανότητα, παρά τις δυσκολίες που απορρέουν από την οικονομική ύφεση, η χώρα να
ολοκληρώσει τη διαδικασία μεταμόρφωσής της.

Ο βρετανός συγγραφέας Francis Bacon παρατήρησε ότι η ελπίδα είναι ένας καλός τρόπος
εκκίνησης, αλλά για ναhttp://mymemory.translated.net/t/Greek/English/%CE%BD%CE%B1"
καταλήξει σε επιτυχία χρειάζεται προσπάθεια Τα κυβερνώντα κόμματα της Μολδαβίας δεν θα
πρέπει να αμφιβάλλουν ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να ακολουθεί τις νομικές
πράξεις που επιτρέπουν τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις. Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας.
Πρέπει να γίνουν πολλά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Ομάδα μου επικροτεί τον Επίτροπο Füle και τις υπηρεσίες του για την εργασία που
πραγματοποίησαν με σκοπό να βοηθήσουν τη Μολδαβία. Επικροτούμε τη δημιουργία της
πρωτοβουλίας των «Φίλων της Μολδαβίας» και την έξοχη συνάντηση των ευρωπαϊκών κρατών
που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθειας στη Μολδαβία ούτως ώστε αυτή να
πραγματοποιήσει περαιτέρω βήματα προόδου. Πραγματοποιείται κάθε δυνατή προσπάθεια από
την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια σε αυτήν την απελπιστικά
φτωχή χώρα, ούτως ώστε να προχωρήσει προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ευελπιστώ πως όταν έρθει
η στιγμή να εξετάσει το Συμβούλιο το καθεστώς θεωρήσεων την ερχόμενη εβδομάδα, θα μας
βοηθήσει να βρούμε τον τρόπο να προχωρήσουμε με το ζήτημα των θεωρήσεων.

Όπως δήλωσε και ένας από τους ιδρυτές μας, ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός μιας χώρας δεν
καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από το ευρωπαϊκό πνεύμα του πληθυσμού της.
Προτρέπουμε τους πολίτες της Μολδαβίας να επιδείξουν αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα στις εκλογές
που θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα.

Tatjana Ždanoka,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επικροτούμε
την πρόοδο που σημείωσε η Δημοκρατία της Μολδαβίας και ελπίζουμε ότι η εκλογική διαδικασία
μπορεί να εδραιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς θεσμούς και να διασφαλίσει τον σεβασμό
του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μολδαβία.
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Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ευρεία στήριξη όσον αφορά τη μελλοντική υποψηφιότητα της Μολδαβίας
στην ΕΕ –όχι τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ– στο πλαίσιο της κοινωνίας της Μολδαβίας. Παρά το
διαφορετικό πολιτικό πεδίο τους, όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο της
Μολδαβίας δηλώνουν υπέρ της ευρωπαϊκής συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Ωστόσο,
λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της χώρας μου, της Λετονίας, όσον αφορά τη συμμετοχή της
στην ΕΕ, προσπάθησα να εξηγήσω κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που πραγματοποίησα με
μολδαβούς πολιτικούς ότι η συμμετοχή στην ΕΕ δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό. Είναι ζωτικής
σημασίας να εντείνουμε τις προσπάθειες εφαρμογής ριζικών και συνεπών οικονομικών και
δικαστικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως μέσω της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η μολδαβική κοινωνία είναι μια πολυεθνοτική και πολύγλωσση κοινωνία· επιπλέον, υπάρχουν
βασικές διαφορές όσον αφορά την αξιολόγηση των ιστορικών γεγονότων. Συνεπώς, είναι αρκετά
επικίνδυνο να δημιουργηθούν διαχωριστικές γραμμές στη μολδαβική κοινωνία. Κατά την άποψή
μου, το πρόσφατο διάταγμα με το οποίο ορίζεται η 28η Ιουνίου ως ημέρα της σοβιετικής κατοχής,
το οποίο προκάλεσε τις αρνητικές αντιδράσεις μεγάλου μέρους μολδαβών κατοίκων, δεν
ενοποίησε την κοινωνία, αλλά είχε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα.

Η μολδαβική κοινωνία ποικίλλει επίσης ανάλογα με την εθνικότητα του πληθυσμού της. Το
γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων της έχουν διπλή ιθαγένεια δημιουργεί πρόσθετες
διαφορές όσον αφορά επίσης τα δικαιώματα και, επομένως, οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε
δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξαλείψουμε αυτές τις διαφορές και να παράσχουμε ένα
καθεστώς δίχως θεωρήσεις για όλους τους Μολδαβούς.

Charles Tannock,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, δεν αμφισβητεί
κανείς ότι η Μολδαβία έχει πολύ δρόμο ακόμη να διανύσει πριν καταφέρει να επιτύχει τον
απώτερο σκοπό της που δεν είναι άλλος από αυτόν της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ένας στόχος τον οποίο η Ομάδα μου, η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και
Μεταρρυθμιστών, υποστηρίζει. Η Μολδαβία παραμένει μία από τις φτωχότερες χώρες της
Ευρώπης, παρότι είναι μέλος του ΠΟΕ, και, ως φτωχή χώρα, είναι ευάλωτη στο οργανωμένο
έγκλημα, στην εμπορία ανθρώπων και τη διαφθορά. Η Μολδαβία εξακολουθεί να υπονομεύεται
από τη συνεχιζόμενη ψυχρή διαμάχη με τη ρωσόφωνη και πολιτικά κυριαρχούμενη από τη Ρωσία
αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας.

Ωστόσο, από τη στιγμή που οι κομμουνιστές εκδιώχθηκαν από την εξουσία πριν από 15 μήνες,
η Μολδαβία άρχισε να σημειώνει σημαντική πρόοδο. Τα κόμματα της Συμμαχίας για την
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, ο παρών κυβερνών συνασπισμός, επέδειξαν εντυπωσιακή ικανότητα
συνεργασίας με σκοπό την επίσπευση της ένταξης της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από
την πλευρά της, η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση της Μολδαβίας,
προκειμένου να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στον τομέα των οικονομικών μεταρρυθμίσεων
και, ειδικότερα, στον τομέα της βελτίωσης του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης.

Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να ανταμείψουμε και να ασχοληθούμε περισσότερο με το Τσισινάου.
Αναφέρθηκε το ζήτημα της θεώρησης, ωστόσο θα ήθελα επίσης να εγείρω το ζήτημα της Euronest,
η οποία προσφέρει δυνατότητες τόσο στους πολιτικούς της ΕΕ όσο και στους πολιτικούς της
Μολδαβίας να συζητήσουν τα κοινά τους συμφέροντα. Δυστυχώς, η Euronest –στοιχείο που
συμπεριλήφθηκε στην έκθεσή μου κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο– παραμένει
ανενεργή εξαιτίας της διαμάχης για την αντιπροσώπευση της Λευκορωσίας, καθώς το Κοινοβούλιό
μας δεν αναγνωρίζει το κοινοβούλιο της Λευκορωσίας, του οποίου η εκλογή δεν
πραγματοποιήθηκε με δημοκρατικές διαδικασίες.
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Ελπίζω κάποτε όλες οι καθαρά ευρωπαϊκές χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και
συγκεκριμένα η Μολδαβία, η Ουκρανία και η μέλλουσα δημοκρατική Λευκορωσία, να καταστούν
υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες.

Bastiaan Belder,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή
αποδεικνύει τη δέσμευση της Ευρώπης έναντι της διαιρεμένης Δημοκρατίας της Μολδαβίας, και
είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γι’ αυτό. Στη χώρα μου, τις Κάτω Χώρες, οι πολίτες εδώ και πολλά έτη
αναπτύσσουν ορισμένες εμπνευσμένες πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα, οι οποίες
προσφέρουν σε άτομα νεαρής ηλικίας από τη Μολδαβία πραγματικές προοπτικές. Σε αυτό το
πλαίσιο, θα ήθελα επίσης να αναφέρω με υπερηφάνεια το ίδρυμα «Orhei Foundation» στο
Bunschoten-Spakenburg, ένα χωριό το οποίο αντιμετωπίζει με πολύ δυναμισμό θέματα αυτού
του είδους. Μπορώ να κοιτάξω στα μάτια τα άτομα αυτού του ιδρύματος, διότι και εμείς εδώ
πραγματοποιούμε συζητήσεις σχετικά με το ίδιο θέμα, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας.
Παρεμπιπτόντως, η Μολδαβία επιζητεί μια ουσιαστική, ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία με
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Επίτροπος Füle αναφέρεται επίσης σε αυτό το ζήτημα. Κύριε Επίτροπε,
ποια είναι η κατάσταση εν προκειμένω; Έχει σημειωθεί πραγματική πρόοδος έως τώρα;

Η διεύρυνση των ευκαιριών πώλησης για τα μολδαβικά προϊόντα, και ειδικότερα τα γεωργικά
προϊόντα και τους οίνους από το Τσισινάου, κρίνεται ζωτικής σημασίας, εφόσον η Ρωσία, η
βασική παραδοσιακή αγορά στην οποία πραγματοποιεί πωλήσεις η Μολδαβία, συχνά κλείνει και
θέτει περιορισμούς στα σύνορα για πολιτικούς λόγους. Κύριε Επίτροπε, έχετε ήδη κάνει λόγο
για το ζήτημα αυτό, υπάρχει όμως κάποιος τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται
να ανταποκριθεί σε αυτήν την ανάγκη της Μολδαβίας;

Τέλος, μια ερώτηση σχετικά με την «Πρωτοβουλία Meseberg» της γερμανίδας καγκελαρίου
Angela Merkel. Έχει πλέον δεσμευθεί πραγματικά η Ρωσία για την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα
της Υπερδνειστερίας με αντάλλαγμα την έναρξη ενισχυμένου πολιτικού διαλόγου μεταξύ της
ΕΕ και της Ρωσίας; Ακούω κάποιους να αναφέρουν ότι το Κρεμλίνο δεν αναλαμβάνει προς το
παρόν καμία απολύτως δράση. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα ιδίως να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία και
επιμονή στις προσπάθειές σας να φέρετε πιο κοντά στην Ευρώπη τη Μολδαβία.

Traian Ungureanu (PPE).   – (EN) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για το ότι
η προσήλωση της Μολδαβίας στις ευρωπαϊκές αξίες και πρότυπα είναι γνήσια και αποτελεσματική.

Επί του παρόντος, η Μολδαβία αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα εφαρμογής φιλοευρωπαϊκών
πολιτικών μεταξύ των γειτόνων μας στα ανατολικά σύνορα. Πράγματι, οι ευρωπαϊκές διαπιστεύσεις
της Μολδαβίας την καθιστούν πλήρως συμβατή με τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων.

Το θετικό προηγούμενο που δημιούργησε η Μολδαβία θα πρέπει να αναγνωρισθεί και να
ενθαρρυνθεί. Η έκπτωση των δημοκρατικών θεσμών στη γειτονική Ουκρανία αυξάνει τη σημασία
της Μολδαβίας για τις πολιτικές της ΕΕ στα ανατολικά της σύνορα. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται
ζωτικής σημασίας οι γενικές εκλογές της 28ης Νοεμβρίου να επιβεβαιώσουν τη συνεχή πορεία
της Μολδαβίας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Πράγματι, είναι πλέον καιρός η ΕΕ να στείλει θετικά σημάδια στη Μολδαβία και τους Μολδαβούς.
Χιλιάδες οικογένειες στη Μολδαβία χωρίζονται λόγω του εμποδίου της θεώρησης. Ο διάλογος
ΕΕ-Μολδαβίας σχετικά με το καθεστώς θεώρησης μας φέρνει μπροστά σε μια τεράστια ευκαιρία.
Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να προχωρήσει σε λειτουργικό στάδιο. Ευελπιστούμε ότι το
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα καλέσει στις 25 Οκτωβρίου την Επιτροπή να καταρτίσει
ένα σχέδιο δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Μια φιλοευρωπαϊκή,
ολοκληρωμένη Μολδαβία θα είχε ενδεχομένως ευεργετικά αποτελέσματα για τα ανατολικά
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σύνορα της ΕΕ, εκεί όπου η αδύναμη διακυβέρνηση και οι ανεπίλυτες συγκρούσεις αποτελούν
συνεχή απειλή για την ευρωπαϊκή σταθερότητα.

Iliana Malinova Iotova (S&D).   – (BG) Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει επί του παρόντος
η Μολδαβία, οι οποίες αποτελούν επίσης τμήμα του γενικού μας στόχου, περιλαμβάνουν την
ενίσχυση του πολυεθνοτικού κράτους, της ταυτότητάς του, της πολιτικής διευθέτησης του
προβλήματος της Υπερδνειστερίας και της ένταξης της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως
αυτόνομο, ανεξάρτητο κράτος.

Η διαδικασία ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων είναι εξαιρετικά σημαντική. Όπως
έχουμε διαπιστώσει και από παρόμοιες περιπτώσεις, όπως αυτές των χωρών της πρώην
Γιουγκοσλαβίας, η ελευθέρωση έχει θετικά αποτελέσματα. Η τάση να χρησιμοποιούμε ταχείες
διαδικασίες για την έκδοση βουλγαρικών και ρουμανικών διαβατηρίων ταυτόχρονα σε μολδαβούς
πολίτες δεν αποτελεί λύση στο εν λόγω πρόβλημα και ενέχει ορισμένους κινδύνους. Παράλληλα,
οι αρχές του Τσισινάου οφείλουν να διασφαλίσουν ότι το όφελος των 90 εκατομμυρίων ευρώ
της μακροοικονομικής οικονομικής συνδρομής που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ωφελήσει
όλους τους μολδαβούς πολίτες ανεξαρτήτως της εθνοτικής τους καταγωγής. Το γεγονός αυτό
είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό και για τη βουλγαρική μειονότητα της Μολδαβίας, η οποία
διαβιεί σε μία από τις φτωχότερες οικονομικές περιφέρειες της χώρας.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE)  . – (RO) Ως μέλος της Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή
Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας, είχα τη χαρά να παρακολουθήσω τη θετική
πρόοδο της Μολδαβίας και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η προσήλωση της Δημοκρατίας της
Μολδαβίας στην πορεία προς την Ευρώπη αποδείχθηκε με σαφήνεια κατά τη διάρκεια του
περασμένου έτους. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο τις μεταρρυθμίσεις που
πραγματοποιήθηκαν στην οικονομία, στο δικαστικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση.
Παράλληλα, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αναγνωρίσουμε ότι στη Μολδαβία η διαδικασία
μετάβασης δεν είναι εύκολη και ότι πρέπει να εφαρμοσθούν ακόμη πολλές μεταρρυθμίσεις.

Χαίρομαι που σημειώνεται πρόοδος όσον αφορά τις συζητήσεις που έχουν ως στόχο την
ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Ωστόσο, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε από την Επιτροπή
να καταρτίσει έναν σαφή χάρτη πορείας για την επίτευξη αυτού του στόχου και, γιατί όχι, για
μια μελλοντική συνολική απαλλαγή από το καθεστώς των θεωρήσεων. Η Δημοκρατία της
Μολδαβίας θα πρέπει να περάσει μια κρίσιμη δοκιμασία κατά τη διάρκεια των βουλευτικών
εκλογών της 28ης Νοεμβρίου, και ελπίζω ότι η πορεία προς την Ευρώπη για την οποία έχει
δεσμευθεί η χώρα θα εγκριθεί από τον λαό και θα συνεχισθεί.

Η μακροοικονομική και πολιτική συνδρομή που παρέχουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και
ορισμένα κράτη μέλη είναι υψίστης σημασίας. Δεδομένων των θετικών αποτελεσμάτων της
πολιτικής που ακολουθούμε, ζητώ από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα –το Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή– να συνεχίσουν τις δράσεις τους υπέρ της Μολδαβίας,
προκειμένου να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή της και να την ενθαρρύνουν να συνεχίσει αυτήν
την πορεία των μεταρρυθμίσεων και της προσέγγισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να
μπορέσει εντέλει να ενταχθεί ως πλήρες μέλος.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Πριν από δέκα ημέρες, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τη
Μολδαβία ως μέλος ειδικής αντιπροσωπείας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων μαζί με τους
συναδέλφους μου βουλευτές την κ. Macovei και τον κ. Watson, μεταξύ άλλων. Βρεθήκαμε στη
Μολδαβία σε μια στιγμή εξαιρετικά καίριας σημασίας για τη χώρα – δηλαδή μερικές εβδομάδες
μετά το ανεπιτυχές συνταγματικό δημοψήφισμα της 5ης Σεπτεμβρίου αλλά και αρκετές εβδομάδες
πριν από τις πολύ σημαντικές κοινοβουλευτικές εκλογές, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, θα
πραγματοποιηθούν στις 28 Νοεμβρίου. Πάνω απ’ όλα, αυτό που παρατηρήσαμε ήταν η ευρύτατη
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στήριξη του έθνους και της μολδαβικής κοινωνίας για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των Μολδαβών στηρίζουν αυτήν τη διαδικασία.

Παρατηρήσαμε επίσης την τεράστια πρόοδο που σημείωσε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού
Filat όσον αφορά την πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τις πάμπολλες μεταρρυθμίσεις,
συμπεριλαμβανομένης και της σημαντικής προόδου που σημειώθηκε στον τομέα της
καταπολέμησης της διαφθοράς που προηγουμένως ρήμαζε τη χώρα. Φυσικά και εξακολουθούν
να υπάρχουν προβλήματα: προβλήματα που απορρέουν από την οικονομική κρίση, καθώς επίσης
και προβλήματα που απορρέουν από την έως σήμερα ανεπίλυτη κατάσταση στην Υπερδνειστερία.
Ωστόσο, προκειμένου να συνεχισθεί η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων και μετά τις 28 Νοεμβρίου,
χρειάζεται ένα σαφές σημάδι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, κατά συνέπεια, ελπίζω ότι η
επερχόμενη σύνοδος κορυφής του Συμβουλίου θα καταφέρει να προωθήσει τη διαδικασία
ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους
εκείνους που κατέστησαν δυνατή την πραγματοποίηση αυτής της συζήτησης. Είναι χρέος μας
να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τη Δημοκρατία της Μολδαβίας με αίσθημα μεγάλης ευθύνης,
ιδίως τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές. Η κυβέρνηση της Συμμαχίας για την Ευρωπαϊκή
Ολοκλήρωση απέδειξε μέσω της ιδιαίτερης προσπάθειας που κατέβαλε ότι είναι έτοιμη να
ξεκινήσει μια εκτεταμένη διαδικασία πολιτικών, οικονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων,
πρωτοστατώντας σε αυτόν τον τομέα στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Αυτό
συμβαίνει μετά από οκτώ έτη κομμουνιστικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της οποίας βασικά
δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα δίκαιης δίκης,
παραβιάζονταν κατάφωρα.

Η διαδικασία μεταρρύθμισης στη Δημοκρατία της Μολδαβίας πρέπει κατά κύριο λόγο να
συνεχισθεί στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Πρέπει να δοθεί μια
αποτελεσματική μάχη κατά της διαφθοράς και να κατοχυρωθεί η ελευθερία της δικαιοσύνης.
Παράλληλα, πρέπει να διασφαλισθούν συνθήκες ασφαλούς και ανθρώπινης κράτησης, ούτως
ώστε τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου να γίνονται σεβαστά. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας
περνάει μια πολιτική κρίση εδώ και περισσότερους από 18 μήνες, έπειτα από την αποτυχία των
προεδρικών εκλογών και την επικύρωση του δημοψηφίσματος.

Θεωρώ ότι οι επερχόμενες εκλογές της 28ης Νοεμβρίου είναι ένα τεράστιο στοίχημα για την
πορεία της Μολδαβίας προς την Ευρώπη. Ο θεσμός της δημοκρατίας περνάει ακόμη μία φορά
μια δύσκολη δοκιμασία. Θα ήθελα να δηλώσω με πλήρη υπευθυνότητα ότι η αποτυχία της
επικράτησης του θεσμού της δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Μολδαβίας στις επερχόμενες
εκλογές θα σηματοδοτήσει επίσης, σε μικρό βαθμό, την αποτυχία της πολιτικής της ΕΕ σε αυτήν
τη χώρα. Χρειαζόμαστε σε άμεση γειτνίαση με την ΕΕ έναν εταίρο που ενστερνίζεται τις αξίες
μας.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω τονίζοντας ότι η γλώσσα που ομιλούν οι πολίτες της Δημοκρατίας
της Μολδαβίας συγκαταλέγεται πλέον στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός
είναι και ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο η Μολδαβία θα πρέπει να έχει τη στήριξή μας.

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερώνει τον
χρόνο του σε συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση στη Μολδαβία, μια χώρα η οποία ουσιαστικά
είναι ευρωπαϊκή. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να πούμε ότι ο κυβερνών συνασπισμός της Συμμαχίας
για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση συνεισέφερε πραγματικά σε μεγάλο βαθμό στη διαδικασία της
προσέγγισης της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί σαφώς.
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Παράλληλα, οι πολίτες της Μολδαβίας αναμένουν περισσότερα αποτελέσματα στους τομείς της
οικονομίας και της κοινωνικής ανάπτυξης. Δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι το ζήτημα
αυτό τείνει να καταστεί ζήτημα καίριας σημασίας στην τρέχουσα εκστρατεία. Η εδραίωση των
σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι που συμβαίνει μεμιάς. Είναι μια μακροχρόνια
διαδικασία, και η πορεία της Μολδαβίας προς την προσέγγιση θα πρέπει να καταστεί μη
αναστρέψιμη πολιτική.

Η αποτυχία τροποποίησης του συντάγματος οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση πολιτικής
αστάθειας, η οποία υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί έπειτα από τις τωρινές εκλογές. Για τον
λόγο αυτόν, απευθύνω έκκληση στις άρχουσες πολιτικές δυνάμεις, ανεξαρτήτως των διαφορών
και του εκλογικού αποτελέσματος, να πράξουν αυτά που απαιτούνται προκειμένου να εγγυηθούν
πολιτική σταθερότητα στη Μολδαβία, σταθερότητα που θα τους παράσχει την ευκαιρία να
δράσουν προς όφελος των πολιτών της και του ευρωπαϊκού μέλλοντος της χώρας τους.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Με τον όρο «ρουμανικός ιμπεριαλισμός» περιγράφουν οι
κομμουνιστές της Μολδαβίας το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται και τις ομιλίες που
πραγματοποιούνται από βουλευτές στη Ρουμανία σχετικά με την κατάσταση στο Τσισινάου,
ανεξάρτητα εάν πρόκειται για τον πρόεδρο Băsescu ή βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Με άλλα λόγια, οι κομμουνιστές στο Τσισινάου επιθυμούν να σωπάσει το Βουκουρέστι. Κατά
την άποψή μου, πρέπει να πω ότι δεν πιστεύω πως έχουν το δικαίωμα να αναμένουν κάτι τέτοιο.
Αντίθετα, έχουμε χρέος να μιλήσουμε ανοικτά.

Ο βασικός λόγος είναι επειδή μεγάλος αριθμός πρωτίστως ευρωπαίων, ρουμάνων και βουλγάρων
πολιτών, καθώς επίσης και άλλων πολιτών, διαμένουν στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Θεωρώ
ότι, όπως και κάθε άλλος ευρωπαίος πολίτης, εκείνοι που διαμένουν στη Μολδαβία θα πρέπει
επίσης να απολαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από το πολιτικό τους καθεστώς.

Δεύτερον, πρέπει να παρακολουθούμε πολύ στενά το Τσισινάου, διότι η κυβέρνηση συνασπισμού
αναλαμβάνει δράσεις για περισσότερο από ένα έτος στο όνομα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Δεν πρόκειται απλώς για την ονομασία αυτού του συνασπισμού. Βεβαίως, εάν ονομαζόταν
Συμμαχία για τη Ρωσία, δεν θα είχαμε επιδείξει το ίδιο ενδιαφέρον γι’ αυτόν. Ονομάζεται Συμμαχία
για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, όμως σημασία δεν έχει μόνον η ονομασία, αλλά η πολύ γενναία
δράση αυτής της κυβέρνησης. Η κ. Macovei και ο Επίτροπος Füle εξήγησαν τι περιλαμβάνουν
αυτές οι γενναίες δράσεις.

Την περασμένη εβδομάδα βρέθηκα στο Τσισινάου και το Tiraspol και παρατήρησα ότι και η
ευρωπαϊκή ένταξη διακυβεύεται επίσης στην εκλογική εκστρατεία η οποία πρόκειται να ξεκινήσει
για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Οι πολίτες της Μολδαβίας είναι αυτοί που θα αποφασίσουν
στην πραγματικότητα όχι μόνον μεταξύ διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων, αλλά επίσης και
μεταξύ της συνέχισης ή της εγκατάλειψης της πορείας τους προς την Ευρώπη.

Ας μην αυταπατόμαστε. Παρατήρησα ότι ακόμη και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ
στο Τσισινάου αρχίζει να αυταπατάται. Οι κομμουνιστές δεν επιθυμούν την ένταξη. Οι
κομμουνιστές απέδειξαν πριν από ένα έτος και μερικούς μήνες ποια είναι η επιθυμία τους. Οι
διαδηλώσεις του Απριλίου αποτελούν πολύ σαφείς αποδείξεις σχετικά με το πού βρίσκονται τα
συμφέροντα των κομμουνιστών στο Τσισινάου. Για τον λόγο αυτόν, πιστεύω ότι οι πολίτες θα
κατανοήσουν το μήνυμα και τις συμπεριφορές των κομμάτων, και ότι οι ίδιοι οι πολιτικοί θα
κατανοήσουν επίσης τις επιθυμίες του λαού που θα εκφραστούν στις κάλπες.

Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Ας αναρωτηθούμε για ποιον λόγο αφιερώνουμε τόση προσοχή
σε μια τόσο μικρή χώρα η οποία γειτνιάζει με τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά δεν έχει πρόσβαση σε
αυτήν. Ίσως ο λόγος που πραγματοποιούμε συζητήσεις σχετικά με τη Μολδαβία είναι διότι είναι
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μια μικρή χώρα στην οποία συναντώνται δύο κόσμοι. Ο ένας από αυτούς, ο οποίος κάποτε
αποτελούσε σύμβολο της Σοβιετικής Ένωσης, καθίσταται με μεγάλη δυσκολία τμήμα του
παρελθόντος. Η Μολδαβία είναι μια διαιρεμένη χώρα. Τμήμα της βρίσκεται υπό κατοχή και
υποστηρίζεται από εξωτερικές δυνάμεις. Θεωρώ ότι αυτή η χώρα αξίζει την υποστήριξή μας.
Είναι μια μικρή χώρα, η οποία αποτελεί πατρίδα πολύ γενναίων ανθρώπων που επιθυμούν να
προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να χτίσουν μια δημοκρατία.

Κύριε Επίτροπε, η κατάσταση στη Μολδαβία θυμίζει την έννοια της φυσικής σύμφωνα με την
οποία δεν είναι η ίδια η δύναμη που είναι σημαντική, αλλά το σημείο στο οποίο εφαρμόζεται
αυτή η δύναμη. Τα εκατομμύρια ευρώ για τα οποία κάνατε λόγο δεν προκαλούν και ιδιαίτερη
εντύπωση. Πρόκειται για ένα μικρό ποσόν, το οποίο εάν χρησιμοποιηθεί στον σωστό τομέα και
την κατάλληλη στιγμή θα μπορέσει να έχει τα θετικά αποτελέσματα που επιθυμούμε. Εύχομαι
κάθε επιτυχία σε εκείνους που επιθυμούν την οικοδόμηση της δημοκρατίας στη Μολδαβία.
Προσωπικά δεν ενδιαφέρομαι για τις πολιτικές παρατάξεις, θα ήθελα, ωστόσο, η Μολδαβία να
εδραιώσει, να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον για την ίδια και να καταστεί εταίρος μας στο
εγγύς μέλλον.

Eduard Kukan (PPE). -    (SK) Η πρόοδος που σημείωσε έως τώρα η Μολδαβία αποδεικνύει
ότι αυτή η χώρα θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει παράδειγμα επιτυχίας για έναν
συμμετέχοντα στην ανατολική εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημερινή φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της οποίας ηγείτο η Συμμαχία για την Ευρωπαϊκή
Ολοκλήρωση παρουσίασε στους πολίτες της Μολδαβίας μια σαφή και σημαντική πολιτική
προοπτική για τη μελλοντική δημοκρατική πρόοδο της χώρας. Ωστόσο, αληθεύει επίσης το
γεγονός ότι η εσωτερική πολιτική κατάσταση επηρεάσθηκε αρνητικά από τη μακρόχρονη διαφωνία
σχετικά με τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Έπειτα από το ανεπιτυχές δημοψήφισμα, οι
επερχόμενες εκλογές πρέπει να ξεπεράσουν το αδιέξοδο των πολιτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ
των κομμάτων. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναγνωρίσει ρητώς τη σημαντική
πρόοδο που σημείωσε η τρέχουσα κυβέρνηση όσον αφορά την ενίσχυση της σχέσης της με την
ΕΕ.

Τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων αναμένεται να εκδώσει τα
συμπεράσματά του σχετικά με τη Μολδαβία. Στα συμπεράσματα αυτά θα πρέπει να εκφρασθεί
η στήριξη για τα φιλοευρωπαϊκά βήματα που πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα από την τρέχουσα
κυβέρνηση και, κυρίως, θα πρέπει να ζητηθεί από την Επιτροπή να καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης
όσον αφορά την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Πρόκειται για ένα σημαντικό
ζήτημα για τους πολίτες της Μολδαβίας. Φυσικά, το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί πρωτίστως
από το αποτέλεσμα των εκλογών. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι η στάση
μας απέναντι στη Μολδαβία θα πρέπει να είναι πιο θετική. Θα πρέπει να επιδείξουμε σαφέστερα
τη στήριξή μας στις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις της χώρας και να αποδείξουμε σε αυτές ότι
ενδιαφερόμαστε να καταστεί μελλοντικά η Μολδαβία κράτος μέλος της ενωμένης ευρωπαϊκής
οικογένειας. Θα πρέπει να πείσουμε αυτές τις δυνάμεις ότι αυτό το μέλλον θα λειτουργήσει
επίσης προς το υπέρτατο συμφέρον τους.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). -    (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Μολδαβία έχει σημειώσει μεγάλη
πρόοδο από τη στιγμή που το Σύμφωνο «Μολότοφ-Ρίμπεντροπ» δίχασε την Ευρώπη σε δύο
σφαίρες επιρροής και η Μολδαβία κατέστη τμήμα της ΕΣΣΔ.

Η Μολδαβία σήμερα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Είναι αλήθεια ότι έχει πολλά προβλήματα.
Συγχρόνως, είναι μια δημοκρατική χώρα η οποία οδεύει προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·
επομένως, σήμερα, θα ήθελα να ενθαρρύνω όλες τις πολιτικές τάξεις αυτής της χώρας, όλες τις
δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις, καθώς και όλες τις εθνοτικές κοινότητες να αποφεύγουν τις
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άσκοπες αντιπαραθέσεις και να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη ενός ευρέος
οράματος για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας με σκοπό να οδηγηθεί η χώρα στην επίτευξη των
ευρωπαϊκών στόχων της.

Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, το ζήτημα της Υπερδνειστερίας. Η Υπερδνειστερία θα πρέπει
να βρίσκεται σε υψηλή θέση στην ημερήσια διάταξή μας και επικροτώ την πρωτοβουλία της
γερμανίδας καγκελαρίου, Angela Merkel, και των πολιτικών ηγετών ορισμένων άλλων χωρών
για την επίλυση της εν λόγω παγωμένης σύγκρουσης.

Ioan Mircea Paşcu (S&D). -    (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Μολδαβία είναι το τελευταίο κομμάτι
«λατινισμού» εκτός της ΕΕ. Η ιστορία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Ωστόσο, μέσω
της πολιτικής γειτονίας και της ανατολικής εταιρικής σχέσης, βελτιώνονται οι προοπτικές της
Μολδαβίας να προσεγγίσει αρχικά και να ενταχθεί στη συνέχεια στην ΕΕ, έπειτα από την
εκπλήρωση των απαιτούμενων όρων.

Ο παρών συνασπισμός, παρότι έρχεται αντιμέτωπος σύντομα με τις εκλογές, έχει επιταχύνει τον
ρυθμό των μεταρρυθμίσεων, στις οποίες η ΕΕ ανταποκρίθηκε με τον κατάλληλο τρόπο. Πρέπει
να συγχαρούμε τους υπεύθυνους αμφότερων των πλευρών. Τόσο ο ρυθμός των εσωτερικών
μεταρρυθμίσεων όσο και η ανταπόκριση της ΕΕ θα πρέπει να συνεχισθούν προκειμένου να
προσπεράσουμε το σημείο χωρίς επιστροφή όσο το δυνατόν συντομότερα.

Οι δυνατότητες της Μολδαβίας εξαρτώνται, φυσικά, από τη λύση που θα δοθεί στη διαμάχη της
Υπερδνειστερίας. Εν προκειμένω, μας ενθαρρύνουν οι τρέχουσες συζητήσεις σχετικά με αυτό το
ζήτημα που πραγματοποιήθηκαν στο Potsdam στη σύνοδο κορυφής Γερμανίας-Ρωσίας και,
μεταξύ άλλων, ήλθαν ξανά στο προσκήνιο στην πρόσφατη τριμερή σύνοδο κορυφής στη
Deauville, αξιοποιώντας την προφανή προθυμία της Ρωσίας για την εξεύρεση λύσης. Ας
διατηρήσουμε τις ελπίδες μας και ας συνεργασθούμε προκειμένου να φέρουμε αυτό το τελευταίο
τμήμα «λατινισμού» στην ΕΕ.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όταν, παραδείγματος χάριν, εξετάσαμε το
ζήτημα των Βαλκανίων κατά το παρελθόν, όταν εστιάσαμε στα προβλήματα του Κοσσυφοπεδίου
ή της Βοσνίας, είχαμε την τάση να παραβλέπουμε τη Μολδαβία. Η ΕΕ θα έπρεπε εδώ και καιρό
να έχει αναλάβει τον ρόλο του διαμεσολαβητή στις διαμάχες στις οποίες εμπλέκονται η Μολδαβία
και οι γείτονες χώρες της. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Μολδαβία απέρριψε πρόσφατα την
προσφορά της ΕΕ για διαμεσολάβηση στο ζήτημα της διαμάχης της Υπερδνειστερίας.

Δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι η Μολδαβία είναι ο φτωχός συγγενής στην ευρωπαϊκή
οικογένεια. Αυτό οφείλεται στη χαοτική, μετασοσιαλιστική οικονομία της χώρας. Όπως
γνωρίζουμε, η κύρια βιομηχανική περιοχή στα ανατολικά της Μολδαβίας έχει διακηρύξει την
ανεξαρτησία της με τη στήριξη της Ρωσίας και, πράττοντας αυτό, σφράγισε την οικονομική
ύφεση της χώρας, διότι η οικονομία βασίζεται αποκλειστικά στη γεωργία.

Όταν οι πολίτες της Μολδαβίας θα ψηφίσουν στα τέλη Νοεμβρίου για την εκλογή νέας
κυβέρνησης, θα είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν ομαλά,
προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω αναταραχή και εντατικοποίηση της σύγκρουσης,
παραδείγματος χάριν, με τη Ρουμανία.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Κύριε Επίτροπε, είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω τις
επαναληπτικές εκλογές στη Μολδαβία. Όταν μιλήσαμε στους εκπροσώπους των τότε κομμάτων
της αντιπολίτευσης, είδαμε μια τεράστια επιθυμία αλλαγής. Αυτή η αλλαγή πραγματοποιήθηκε.
Ο σημερινός πρωθυπουργός, ο κ. Filat, ο οποίος εκπροσωπούσε τότε την αντιπολίτευση, δήλωσε
σαφώς τις ευρωπαϊκές του προσδοκίες. Μιλήσαμε με μεγάλους επαίνους για τα αποτελέσματα
του έργου του όταν ήταν προσκεκλημένος εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό επιβεβαιώνεται
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επίσης και από την Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων η οποία επισκέφθηκε
πρόσφατα τη Μολδαβία.

Τα εσωτερικά προβλήματα, ιδίως σχετικά με την Υπερδνειστερία, καθώς και η διάλυση και η
διάσπαση της χώρας, τα οποία αποτελούν σύμβολο του παρελθόντος και της διαίρεσης, είναι
όλα πολύ δύσκολα ζητήματα. Πρέπει να στηρίξουμε τη διαδικασία που θα επιτρέψει την
ενσωμάτωση της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα εκεί,
συμπεριλαμβανομένου και εκείνου της μετανάστευσης. Κύριε Επίτροπε, κάθε έκφραση στήριξης
προς τη Μολδαβία, και σε αυτό το σημείο συμφωνώ με τον συνάδελφό μου βουλευτή κ. ...

(Ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ταξίδεψα στο
Τσισινάου στη Μολδαβία. Παρέστην σε ένα συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από τον υπουργό
Πολιτισμού, σχετικά με την ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρώπη με ιδιαίτερη αναφορά στον
πολιτισμό. Εκτίμησα δεόντως τη μεγάλη επιθυμία για ανάπτυξη, ιδίως μέσω μιας σειράς
πρωτοβουλιών οι οποίες εκτείνονται από την κατασκευή υποδομών και οδικών, ηλεκτρικών και
πολλών άλλων ειδών δικτύων, έως και την επαγγελματική κατάρτιση για όλα τα είδη εμπορίου
και μαθήματα επιμόρφωσης για άλλα επαγγέλματα.

Οι πολίτες στη Μολδαβία ενδιαφέρονται πολύ να ενταχθούν στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση έχει
ως στόχο στο άμεσο μέλλον να ενταχθεί πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάζεται προς
αυτήν την κατεύθυνση. Θα είναι καλό για την Ευρώπη να επικεντρωθεί επί του παρόντος σε…

(Ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Andrew Henry William Brons (NI). -    (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο αριθμός των φυσικών
δικαιούχων της χρηματοδότησης της ΕΕ κυμαίνεται επί του παρόντος κάτω από το ήμισυ του
συνόλου των μελών. Καθώς η ένταξη χωρών επεκτείνεται όλο και περισσότερο σε ολοένα και
φτωχότερα ανατολικά κράτη, το ποσοστό καθαρών δικαιούχων θα αυξηθεί κατά πάσα πιθανότητα
στα 2/3. Το γεγονός αυτό θα αποβεί σίγουρα εις βάρος των υφιστάμενων καθαρών
συνεισφερόντων, αλλά επίσης και εις βάρος των υφιστάμενων μελών που είναι καθαροί δικαιούχοι.

Η χαλάρωση των περιορισμών του καθεστώτος των θεωρήσεων λέγεται συχνά ότι ουδεμία σχέση
έχει με τη μετανάστευση, με την οποία φυσικά εννοούν τη νόμιμη μετανάστευση. Θα έχει, όμως,
σίγουρα άμεση σχέση με την παράνομη μετανάστευση: την εμπορία ανθρώπων με σκοπό αυτοί
να εργάζονται για λιγότερα χρήματα από αυτά που προσφέρονται στον βασικό μισθό και με
συνθήκες κατώτερες από τις βασικές εργασιακές συνθήκες. Θα στερήσει επίσης τη χώρα από τα
άτομα που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας, τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να βγάλουν τη
χώρα από τη φτώχεια.

Τέλος, θα ήθελα να δηλώσω ότι η Μολδαβία κήρυξε την ανεξαρτησία της από την Σοβιετική
Ένωση το 1991. Επιθυμεί πραγματικά να παραδώσει την ανεξαρτησία της στην ΕΕ, όσα και εάν
λάβει ενδεχομένως ως αντάλλαγμα;

Štefan Füle,    μέλος της Επιτροπής.  −  (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή
αυτής της συζήτησης. Χαίρομαι για τον χρόνο διεξαγωγής αυτής της συζήτησης και, κυρίως,
χαίρομαι για τη συνολικά σαφή σύμπνοια του μηνύματος και της στήριξης αυτού του
διακεκριμένου Σώματος.

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας βρίσκεται σε ιστορικό σημείο καμπής. Η Επιτροπή βοηθά ενεργά
την κυβέρνηση της Μολδαβίας να επιτύχει όσο το δυνατόν περισσότερα από το φιλόδοξό της
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.
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Οι μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζουμε αντικατοπτρίζουν χωρίς καμία εξαίρεση το εύρος των
στόχων του σχεδίου δράσης ΕΕ-Μολδαβίας. Η επιτυχία αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι καίριας
σημασίας για το μέλλον της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

Εκφράσαμε σε κάθε ευκαιρία τη στήριξή μας στο όραμα μιας σύγχρονης και εύρωστης Μολδαβίας
με μια ενωμένη κοινωνία και με αποκατάσταση της εδαφικής της ακεραιτότητας, και όχι μόνον
στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν η επονομαζόμενη ομάδα των φίλων της Μολδαβίας, που ανέφερε ο
κ. Watson, επισκέφθηκε το Τσισινάου. Αναμφίβολα, η ιστορία της Ευρώπης έχει ένα μάθημα να
μας διδάξει.

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας βρίσκεται σε θετική πορεία. Είμαι πεπεισμένος ότι η χώρα θα
κατορθώσει να επιτύχει τον πολιτικό συμβιβασμό που απαιτείται για να στηρίξει τη δέσμευσή
της στον τομέα των μεταρρυθμίσεων. Από τη δική μας πλευρά, και στο μέτρο του δυνατού, θα
συνεχίσουμε να συμπαραστεκόμαστε στους πολίτες της Μολδαβίας και να παρέχουμε την
αναγκαία εξωτερική στήριξη στον τομέα των μεταρρυθμίσεων. Θα συνεχίσουμε να τους
στηρίζουμε, ούτως ώστε να περάσουν με επιτυχία τις δοκιμασίες βιωσιμότητας στις επερχόμενες
κοινοβουλευτικές εκλογές. Ελπίζω ειλικρινά μετά από αυτές τις εκλογές να δούμε μια
ολοκληρωμένη πολιτική διαδικασία στη Μολδαβία η οποία θα επικεντρώνεται στη φιλοευρωπαϊκή
ατζέντα, συνεχίζοντας τις διαδικασίες μεταμόρφωσης προς όφελος των μολδαβών πολιτών αλλά
και της Ευρώπης.

Πρόεδρος. −   Για να ολοκληρώσουμε αυτήν τη συζήτηση (1) , έχω λάβει έξι προτάσεις
ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010, στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Επιδοκιμάζω και εγώ με τη σειρά μου την πρόοδο που
σημείωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους σχετικά με το ζήτημα
της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ τους συναδέλφους μου βουλευτές
που κατέθεσαν αυτήν την πρόταση ψηφίσματος.

Η Ρουμανία δεσμεύθηκε, από τη στιγμή της ένταξής της, να υπερασπισθεί την υπόθεση της
Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην ΕΕ. Πιστεύω ότι σαφής απόδειξη αυτής της αρχικής δέσμευσης
αποτελεί ο αριθμός των ρουμάνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από διάφορες
πολιτικές Ομάδες που υπέγραψαν το ψήφισμα.

Τα 90 εκατομμύρια ευρώ που χορηγούνται σε αυτήν τη χώρα ως μακροοικονομική ενίσχυση
ήταν και εξακολουθούν να είναι η σανίδα σωτηρίας που είχαν ανάγκη η Μολδαβία και οι πολίτες
της προκειμένου να σημειώσουν πρόοδο και, ειδικότερα, να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που
έχουν αναλάβει στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης
της διαφθοράς.

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας αντιμετωπίζει δύο βασικά προβλήματα τα οποία πρέπει να
επιλυθούν. Το πρώτο είναι το πρόβλημα της Υπερδνειστερίας, πρόβλημα στο οποίο η συνεισφορά
των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη και σταθερή, ενώ θα πρέπει
να συνεχισθούν οι διαπραγματεύσεις. Το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο προφανώς εξαρτάται από
τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις της Δημοκρατίας της Μολδαβίας τις οποίες πρέπει να

(1) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
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ενθαρρύνουμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθούν οι εκλογές στις 28 Νοεμβρίου. Πρέπει
να εγγυηθούμε στους πολίτες τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας βέβαιη πρόσβαση στο δικαίωμα
ψήφου για την κεντρική τους κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ.

4. Εμπορευματοκιβώτια που χάνονται στη θάλασσα και αποζημίωση (συζήτηση)

Πρόεδρος.   − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση επί της προφορικής ερώτησης προς
την Επιτροπή του κ. Brian Simpson, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,
σχετικά με τα εμπορευματοκιβώτια που χάνονται στη θάλασσα και την αποζημίωση.
(O-0115/2010 - B7-0469/2010).

Brian Simpson,    συντάκτης. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως αναφέρατε, μιλώ σήμερα εξ ονόματος
της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού για ένα θέμα που έχει αγνοηθεί για πολύ καιρό, δηλαδή
τα εμπορευματοκιβώτια που πέφτουν από πλοία στη θάλασσα.

Θεωρώ απίστευτο ότι, στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, χιλιάδες από αυτά τα εμπορευματοκιβώτια
χάνονται κάθε χρόνο, με τη μεγάλη πλειονότητά τους να πέφτει από τα πλοία στους ωκεανούς
μας. Εκτιμάται ότι ο εκπληκτικός αριθμός των 10.000 εμπορευματοκιβωτίων χάνεται στη
θάλασσα κάθε χρόνο. Φαίνεται ότι οι ναυτιλιακές και οι ασφαλιστικές εταιρείες δέχονται
απροβλημάτιστα αυτόν τον αριθμό και δεν κάνουν τίποτε για αυτό. Στα ευρωπαϊκά ύδατα, 2.000
εμπορευματοκιβώτια χάνονται ετησίως στη θάλασσα και αυτός ο αριθμός φαίνεται να αυξάνεται
χρόνο με τον χρόνο. Αυτά τα εμπορευματοκιβώτια αποτελούν απειλή για τη ναυσιπλοΐα, μπορούν
να μολύνουν τις θάλασσες με τοξικά και μη τοξικά υλικά, και επιβαρύνουν τις τοπικές αρχές με
μεγάλες δαπάνες καθαρισμού.

Η Επιτροπή Μεταφορών απαιτεί τώρα μέτρα για τη μείωση αυτού του αριθμού και αποστέλλει
μήνυμα στον ναυτιλιακό κλάδο ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε για πολύ ακόμη
αυτήν την κατάσταση πραγμάτων. Το Ινστιτούτο MARIN των Κάτω Χωρών κατέληξε στο ότι οι
κύριοι λόγοι για την κατάρρευση στοιβών εμπορευματοκιβωτίων είναι η ελαττωματική πρόσδεση,
τα υπέρβαρα εμπορευματοκιβώτια και η λανθασμένη στοιβασία. Επιπλέον, τα πληρώματα στα
μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δυσκολεύονται να εκτιμήσουν πότε βαριά
φορτία μετακινούνται προς την πλώρη ή/και την πρύμνη λόγω των καιρικών συνθηκών, πράγμα
που μπορεί να αυξήσει την κάθετη επιτάχυνση σε αυτά τα σημεία πέραν των πραγματικών
σχεδιαστικών προδιαγραφών του σκάφους.

Επιπλέον, η απουσία μιας αυστηρής σύμβασης αποζημίωσης αντικειμενικής ευθύνης για μη
τοξικές ουσίες αναγκάζει τις τοπικές κυβερνήσεις να αναλαμβάνουν το κόστος του καθαρισμού.
Το Κοινοβούλιο απαιτεί τώρα να αποδεχτούν οι ναυτιλιακές εταιρείες τις ευθύνες τους σε αυτό
το θέμα. Θα θέλαμε να δούμε την Επιτροπή να αναλαμβάνει περισσότερες πρωτοβουλίες για την
επίλυση αυτής της απαράδεκτης κατάστασης. Σήμερα, ζητώ από την Επιτροπή να μελετήσει τα
αποτελέσματα του προγράμματος Lashing@sea και να παρουσιάσει προτάσεις για τη βελτίωση
των διαδικασιών και του εξοπλισμού πρόσδεσης των εμπορευματοκιβωτίων.

Δεύτερον, θα θέλαμε να υπάρξουν μέτρα διασφάλισης της ορθής ζύγισης όλων των
εμπορευματοκιβωτίων στους λιμένες και της ορθής στοιβασίας τους πριν από τον απόπλου των
πλοίων, καθώς και την τοποθέτηση αυτόματων σημαντήρων προς διευκόλυνση του εντοπισμού
των εμπορευματοκιβωτίων.

Τρίτον, ζητάμε από την Επιτροπή να εξετάσει το καθεστώς των αποζημιώσεων, ώστε να μην
αδικούνται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές.
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Τέλος, θα ήθελα να επανέλθω στις υποχρεώσεις του ευρύτερου ναυτιλιακού κλάδου για
αποτελεσματική δράση. Αντιλαμβάνομαι ότι εμπορευματοκιβώτια θα χάνονται σε μεγάλες
θαλασσοταραχές. Αυτό που δεν μπορώ να δεχτώ είναι να χάνονται εμπορευματοκιβώτια λόγω
κακών χειρισμών, ή λόγω υπερφόρτωσής τους ή λανθασμένης στοιβασίας, ή εξαιτίας μιας μη
επεμβατικής στάσης του κλάδου γενικά απέναντι σε αυτό το πρόβλημα.

Τα εμπορευματοκιβώτια που πέφτουν από πλοία είναι επικίνδυνα. Η απώλεια 20.000 χιλιάδων
από αυτά ετησίως είναι απαράδεκτη. Ανθρώπινες ζωές τίθενται σε κίνδυνο και, για τον λόγο
αυτόν, απαιτούμε δράση. Ο ναυτιλιακός κλάδος φαίνεται απρόθυμος να δράσει. Ίσως θα πρέπει
να το κάνουμε εμείς.

Máire Geoghegan-Quinn,    μέλος της Επιτροπής. – (GA) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων
στον κ. Simpson που έθεσε αυτό το καίριο θέμα, το οποίο ενδιαφέρει πολλά μέλη του
Κοινοβουλίου καθώς επίσης και την Επιτροπή.

(EN) Η Επιτροπή επικροτεί τα αποτελέσματα του προγράμματος Lashing@Sea. Είναι κυρίως
ρόλος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού να χειριστεί το ζήτημα των εμπορευματοκιβωτίων
που χάνονται στη θάλασσα, καθώς αυτό ρυθμίζεται σε διεθνές επίπεδο. Η Επιτροπή, ωστόσο, θα
συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να προωθήσει πρωτοβουλίες με σκοπό την υιοθέτηση διεθνώς
εγκεκριμένων διαδικασιών στο πλαίσιο των δομών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα των υπέρβαρων και λανθασμένα στοιβαγμένων
εμπορευματοκιβωτίων, δεν υπάρχουν κανόνες της ΕΕ που να διέπουν τη ζύγιση των
εμπορευματοκιβωτίων πριν από τη φόρτωσή τους στα πλοία ή διαδικασίες που να καλύπτουν
τη στοιβασία ή την πρόσδεση. Αυτό το θέμα ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο ή μέσω διεθνών
συμφωνιών.

Η Επιτροπή δεν σκοπεύει σε αυτήν τη φάση να λάβει νομοθετική πρωτοβουλία σε σχέση με αυτό
το θέμα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αλλάξει εάν οι διεθνείς συζητήσεις δεν έχουν επιτυχία και
υπάρχουν αυξημένα προβλήματα με τη σταθερότητα των πλοίων, την αντοχή των πλοίων ή με
απώλειες εμπορευματοκιβωτίων.

Πριν παρουσιάσει οποιαδήποτε νέα πρόταση, η Επιτροπή χρειάζεται να αξιολογήσει πλήρως τις
επιπτώσεις ενός τέτοιου μέτρου στους θαλάσσιους μεταφορείς. Σήμερα, η Επιτροπή δεν διαθέτει
επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με αυτό το συγκεκριμένο θέμα.

Σχετικά με το τρίτο ζήτημα των συστημάτων εντοπισμού για την ανεύρεση εμπορευματοκιβωτίων
στη θάλασσα, αυτή η πιθανότητα θα μπορούσε να ερευνηθεί περαιτέρω. Ωστόσο, ο εξοπλισμός
εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων με συσκευές εντοπισμού θα ήταν δαπανηρός και θα πρέπει
να διεξαχθεί κατάλληλη αξιολόγηση των οφελών πριν ληφθεί μια τελική απόφαση για την
υποχρεωτική εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων εντοπισμού.

Η Επιτροπή θα μπορούσε επίσης να αξιολογήσει κατά πόσο είναι εφικτό να αποσαφηνιστούν οι
διατάξεις της οδηγίας 2002/59/ΕΚ για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης
της κυκλοφορίας των πλοίων, η οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι ο πλοίαρχος
του πλοίου ενημερώνει τα αρμόδια παράκτια κέντρα σε κάθε περίπτωση που αντιληφθεί
εμπορευματοκιβώτια που παρασύρονται στη θάλασσα.

Εάν διερευνηθεί η επιλογή της διασφάλισης της ανιχνευσιμότητας των εμπορευματοκιβωτίων,
το κόστος αυτών των μέτρων πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ωστόσο, αυτή η επιλογή μπορεί να
εξεταστεί στο πλαίσιο της πιθανής ανάπτυξης της ανιχνευσιμότητας των εμπορευματοκιβωτίων
για λόγους εφοδιαστικής και ασφάλειας.
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Τέλος, όσον αφορά την αποζημίωση για ζημίες που προκαλούνται από χαμένα
εμπορευματοκιβώτια· αυτό μπορεί να διευθετηθεί δυνάμει της οδηγίας 2009/20/ΕΚ σχετικά με
την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις, ενώ η οδηγία 2005/35/ΕΚ σχετικά με
τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις καλύπτει περιπτώσεις όπου
ρυπαντικές πετρελαϊκές ουσίες απορρίπτονται στη θάλασσα.

Η οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη θεσπίζει επίσης αυστηρή ευθύνη
για τους φορείς εκμετάλλευσης που προκαλούν ζημία στο περιβάλλον μέσω της θαλάσσιας
μεταφοράς επικίνδυνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων. Αυτοί οι φορείς εκμετάλλευσης
υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τη ζημία που προκαλείται σε προστατευόμενα είδη και
φυσικούς οικοτόπους.

Πρόσθετα μέτρα για την εφαρμογή ενός καθεστώτος αποζημίωσης για ζημίες που προκαλούνται
από χαμένα εμπορευματοκιβώτια θα πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά σε σχέση με την αρχή
της αναλογικότητας που δικαιολογεί την ανάληψη κοινοτικής δράσης. Η Επιτροπή πιστεύει ότι
σε αυτήν τη φάση το έργο του ΔΝΟ για τη βελτίωση των προτύπων θα πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα.

Dominique Riquet,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε,
όπως επεσήμανε ο κ. Simpson, μερικές χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια χάνονται κάθε χρόνο στα
ευρωπαϊκά ύδατα και παρουσιάζουν έναν πολύ σημαντικό κίνδυνο από δύο απόψεις: τον κίνδυνο
της ρύπανσης, ο οποίος έχει συζητηθεί διεξοδικά, αλλά επίσης, επειδή κάποια από αυτά δεν
βυθίζονται αλλά συχνά επιπλέουν μεταξύ δύο υδάτινων μαζών όπου είναι δύσκολο να
εντοπιστούν, αποτελούν μείζονα κίνδυνο για την ασφαλή διέλευση των πλοίων, είτε πρόκειται
για φορτηγά πλοία είτε, ιδιαίτερα, για μικρότερα αλιευτικά ή σκάφη αναψυχής. Το αποτέλεσμα,
καθώς γνωρίζουμε, είναι σοβαρά ατυχήματα που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Είναι, επομένως, ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα και η Επιτροπή φαίνεται να ισχυρίζεται είτε
ότι δεν διαθέτει τις πληροφορίες για να δράσει είτε ότι πιστεύει πως, έχοντας υπόψη τις
υπάρχουσες ρυθμίσεις, ορισμένα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν. Στην πραγματικότητα, δεν
ισχύει κάτι τέτοιο: απολύτως τίποτε δεν γίνεται για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

Θέλουμε, επομένως, να προταθούν αληθινά μέτρα. Θέλουμε προληπτικά μέτρα, εννοώ δηλαδή
μέτρα που σχετίζονται με τις μεθόδους φόρτωσης και στοιβασίας των εμπορευματοκιβωτίων,
καθώς και με την προοπτική της ενσωμάτωσης στα εμπορευματοκιβώτια –και αυτό μπορεί να
γίνει υπό ικανοποιητικούς οικονομικούς όρους– ενός σημαντήρα που θα επιτρέπει να εντοπίζονται
τα χαμένα εμπορευματοκιβώτια και, άρα, είτε να αποφεύγονται από τα σκάφη –σώζοντας έτσι
ανθρώπινες ζωές– είτε να περισυλλέγονται εάν περιέχουν τοξικές ουσίες. Σε περίπτωση παρουσίας
τοξικών ή ιδιαίτερα τοξικών ουσιών, αυτός ο σημαντήρας πρέπει επίσης να μπορεί να εκπέμπει
ένα συμφωνηθέν σήμα, ώστε να μπορεί ο περιβαλλοντικός κίνδυνος να προλαμβάνεται και να
καταστέλλεται.

Τέλος, αυτός ο σημαντήρας πρέπει να χρησιμεύει για την ταυτοποίηση των ιδιοκτητών των
εμπορευματοκιβωτίων, καθώς υπάρχει ένα υπαρκτό ζήτημα αντικειμενικής ευθύνης, το οποίο
τέθηκε στην προφορική ερώτηση. Πράγματι, εάν δεν γνωρίζουμε τους ιδιοκτήτες και δεν μπορούμε
να ταυτοποιήσουμε και να εντοπίσουμε τα εμπορευματοκιβώτια, τίποτε δεν μπορεί να καθοριστεί
όσον αφορά την ανάκτηση και την αποζημίωση για ζημίες.

Καλούμε θερμά την Επιτροπή να μην αποφανθεί απλώς ότι δεν διαθέτουμε τα μέσα ή ότι τα
υπάρχοντα μέσα είναι επαρκή, διότι αυτό δεν ισχύει: υπάρχει ένα ζήτημα περιβαλλοντικής
ασφάλειας, αλλά απειλούνται επίσης και ζωές, και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε.
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Saïd El Khadraoui,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε,
κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της Ομάδας μου θα ήθελα να υποστηρίξω τα σχόλια και τα
ερωτήματα που έθεσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, κ. Simpson. Η
απώλεια εμπορευματοκιβωτίων –καθώς και του περιεχομένου τους, φυσικά, εφόσον δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε και σε αυτό– είναι αναμφίβολα ένα υποτιμημένο και παραμελημένο
πρόβλημα. Όπως ειπώθηκε, αυτό αφορά 2.000 εμπορευματοκιβώτια ετησίως μόνο στα ευρωπαϊκά
ύδατα, με όλες τις συνέπειες για το περιβάλλον, τις συνέπειες πιθανώς για τα πληρώματα, για
τα άλλα πλοία και για τις παράκτιες περιοχές, οι οποίες βέβαια αρκετά συχνά επωμίζονται το
έργο του καθαρισμού των συντριμμιών. Πρόκειται, συνεπώς, για ένα θέμα που πρέπει να
αντιμετωπίσουμε.

Υπάρχουν διάφορες αιτίες για αυτό το πρόβλημα: κακοκαιρία, ταχύτητα, κακή ασφάλιση και
στοιβασία των εμπορευματοκιβωτίων, υπερβολικό βάρος και ούτω καθεξής. Η Ομάδα μου
πιστεύει ότι αυτό το πρόβλημα ενέχει μια ευρωπαϊκή διάσταση που δικαιολογεί την ανάληψη
μιας πρωτοβουλίας από την Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να παραμείνουμε αδρανείς και να
περιμένουμε τα μέτρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Ειδικότερα, μπορούν να
αναληφθούν πρωτοβουλίες για την καταγραφή αυτών των περιστατικών και την προώθηση της
ενημέρωσης για αυτό το θέμα στους ευρωπαϊκούς λιμένες. Στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου
–του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου στον τομέα των λιμένων– η Επιτροπή μπορεί επίσης να
θίξει το θέμα και να προτείνει λύσεις όπως νέες διαδικασίες για τη φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων
ή τροποποίηση της εκπαίδευσης.

Ο κ. Riquet τόνισε, και πιστεύω και εγώ το ίδιο, ότι είναι πολύ σώφρον να διασφαλίσουμε την
ανιχνευσιμότητα των εμπορευματοκιβωτίων: όχι μόνο σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και στο πλαίσιο
της παρακολούθησης όλης της λογιστικής αλυσίδας. Κυρία Επίτροπε, αναμένω συνεπώς ορισμένες
κάπως πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τους επόμενους μήνες και τα επόμενα έτη.

Gesine Meissner,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία
Geoghegan-Quinn, η άφιξη ενός εμπορευματοκιβωτίου που ήταν γεμάτο με αθλητικά παπούτσια
σε κάποιο νησί, το οποίο οι κάτοικοι υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό, έχει γίνει πρώτη είδηση στο
παρελθόν. Σε μια άλλη περίπτωση, ένα κοπάδι από πλαστικά παπάκια βγήκε επιπλέοντας στη
στεριά. Αυτά, βεβαίως, είναι τα ευχάριστα παραδείγματα φορτίων πλοίων που χάνονται, αλλά
το γεγονός είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις τα χαμένα εμπορευματοκιβώτια μπορούν να
προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Είναι πλέον σαφές ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό.

Η ολλανδική κυβέρνηση ενδιαφέρθηκε για αυτό το πρόβλημα και οργάνωσε μια έρευνα για να
διαπιστώσει τις αιτίες του. Η έρευνα εντόπισε μια σειρά αιτιών. Παρότι υπάρχουν κανονισμοί
της ΕΕ που προσδιορίζουν πώς πρέπει να ασφαλίζονται τα φορτία και παρότι όλα τα πλοία
διαθέτουν το εγχειρίδιο οδηγιών που περιέχει τους κανονισμούς, μόνο 46% των πλοίων
προσδένουν σωστά τα φορτία τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε νέους κανόνες. Είχατε
δίκιο ως προς αυτό, κυρία Geoghegan-Quinn. Σε πολλές περιπτώσεις, το βάρος του φορτίου
δεν έχει ζυγοσταθμιστεί σωστά. Ένας άλλος λόγος είναι ότι πολλά πληρώματα στον τομέα των
θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων λύνουν τα φορτία πριν φτάσουν στον προορισμό
τους για να επισπεύσουν τη διαδικασία εκφορτώσεως. Τα σφάλματα στη στοιβασία μπορεί επίσης
να αποτελούν αιτία του προβλήματος, μαζί με τον παλαιό ή φθαρμένο εξοπλισμό. Όλα αυτά
μπορεί να έχουν, βεβαίως, μείζονα αντίκτυπο στο περιβάλλον. Περίπου το 70% των αντικειμένων
που χάνονται από πλοία στη θάλασσα καταλήγουν στον βυθό, πράγμα που εγείρει το ερώτημα
τι είδους ζημιά προκαλούν στον θαλάσσιο πυθμένα. Συνολικά 15% των εμπορευμάτων φθάνουν
στη στεριά. Το υπόλοιπο 15% επιπλέει περιφερόμενο στον ωκεανό και αποτελεί, προφανώς,
μείζονα κίνδυνο για τα άλλα πλοία, τις εξέδρες και το περιβάλλον.
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Αυτό σημαίνει ότι όταν συμβαίνουν ατυχήματα στη θάλασσα πρέπει να ερευνούμε τον βαθμό
στον οποίο εμπλέκονται εμπορευματοκιβώτια. Κατόπιν πρέπει να επικοινωνούμε με τις ναυτιλιακές
εταιρείες και τους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφώνονται
με τους κανονισμούς. Επιπλέον, πρέπει να διενεργούνται τακτικές επιθεωρήσεις. Δύο χιλιάδες
εμπορευματοκιβώτια είναι πραγματικά πάρα πολλά και θεωρώ πως η διενέργεια μελετών
σκοπιμότητας θα απαιτούσε πολύ χρόνο. Πρέπει να λάβουμε άμεσα μέτρα, διότι η κατάσταση
απλώς δεν μπορεί να συνεχιστεί ως έχει.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Rainer WIELAND
Αντιπροέδρου

Jaroslav Paška,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD.  –  (SK) Κατά την άποψή μου, η λύση στο
πρόβλημα της αποζημίωσης για ζημίες που προκαλούνται από εμπορευματοκιβώτια που χάνονται
στη θάλασσα έγκειται στις καλά οργανωμένες σχέσεις μεταξύ τριών μερών: του ιδιοκτήτη των
μεταφερόμενων εμπορευμάτων, της ναυτιλιακής εταιρείας και της ασφαλιστικής εταιρείας.

Ο φορέας εκμετάλλευσης, η ναυτιλιακή εταιρεία και το πλήρωμα ειδικότερα είναι υπεύθυνοι για
την ασφάλεια των εμπορευμάτων στη θάλασσα. Το πλήρωμα είναι επίσης υπεύθυνο για την
αποτροπή της πτώσης ή ολίσθησης εμπορευματοκιβωτίων από το σκάφος στη θάλασσα, δηλαδή
για τη συμμόρφωση με τους διεθνείς ισχύοντες κανονισμούς και για τη διασφάλιση της ασφαλούς
μεταφοράς των εμπορευμάτων στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Κατά τη γνώμη μου, το πρώτο βήμα που πρέπει να εξετάσουμε επιλαμβανόμενοι αυτού του
θέματος είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για την ασφάλιση των
εμπορευμάτων πριν από τον απόπλου. Πιστεύω πως αυτό είναι το κεντρικό σημείο σε αυτό το
ζήτημα. Μόνο τότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταρτίσουμε νέους, συμπληρωματικούς
κανονισμούς για τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Μόνο αφού γνωρίζουμε την πραγματική
αρχική θέση και την κατάσταση όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς θα πρέπει
να επιδιώξουμε τροποποιήσεις στους κανονισμούς που έχουν ήδη θεσπιστεί για τις διεθνείς
μεταφορές και, αναλόγως την περίπτωση, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Κύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφός μου, κ. Brian Simpson, έθεσε πολύ
σημαντικά ερωτήματα και έχω να δηλώσω ότι δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με την απάντηση
που έλαβα από την Επίτροπο. Είναι άραγε διατεθειμένη ή έτοιμη να πράξει οτιδήποτε αναφορικά
με τη θέσπιση κάποιου νόμου;

(EN) Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα και επαινώ τον συνάδελφό μου, Brian
Simpson, που το έθεσε διότι αν δει κανείς τις στατιστικές, τα πράγματα στην πραγματικότητα
επιδεινώνονται.

Περίπου 50% της χωρητικότητας της παγκόσμιας ναυτιλίας μεταφέρει μη τοξικές ουσίες ως
χύδην εμπορεύματα. Υπάρχει μια ταχεία αύξηση στον παγκόσμιο στόλο πλοίων μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων –που έχει αυξηθεί κατά 140%, από 32,6 εκατομμύρια στα 78,3
εκατομμύρια ολικής χωρητικότητας από το 1984– και το πρόβλημα πρέπει να ρυθμιστεί.

Υπάρχει επίσης ένα πρόβλημα σε σχέση με την αυξημένη ταχύτητα, διότι αυτά τα πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων ταξιδεύουν σε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τα πλοία μεταφοράς χύδην
φορτίου. Σήμερα, ταξιδεύουν με ταχύτητες 27 κόμβων, που είναι μια τεράστια ταχύτητα όσον
αφορά την πιθανότητα συγκρούσεων ή προσκρούσεων, κλπ. Οπότε υπάρχει και εκεί τεράστιο
πρόβλημα.
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Κατόπιν έχουμε το πρόβλημα που αφορά την πραγματική ηλικία των ίδιων των στόλων. Εάν δει
κανείς την ηλικία των στόλων που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια, η πλειονότητά τους ανήκει
στην κατηγορία των 19-24 ετών, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μείζον πρόβλημα από την
άποψη των πραγματικών δομικών ελαττωμάτων. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια νομοθετική
πρωτοβουλία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια στάση μη παρέμβασης. Αυτό που επίσης
χρειαζόμαστε είναι μια αυστηρή σύμβαση περί αντικειμενικής ευθύνης, ώστε τα πλοία που
ταξιδεύουν στα ύδατα της ΕΕ να υποχρεούνται αυτομάτως να αναλαμβάνουν το κόστος των μη
σκόπιμων απορρίψεων τοξικών στη θάλασσα λόγω απώλειας εμπορευματοκιβωτίων.

Αυτό που λέω ουσιαστικά είναι πως χρειαζόμαστε μέτρα, διότι η κατάσταση επιδεινώνεται
σταδιακά και, όπως επεσήμανε ο κ. Simpson, στις περισσότερες περιπτώσεις ατυχημάτων μιλάμε
για ανθρώπινο λάθος όσον αφορά τον τρόπο πρόσδεσης, χειρισμού των εμπορευματοκιβωτίων
και ούτω καθεξής, οπότε πραγματικά είναι ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πριν από ακριβώς οκτώ χρόνια από φέτος
τον Νοέμβριο, το Prestige, ένα πετρελαιοφόρο που μετέφερε 70.000 τόνους αργού πετρελαίου,
έπαθε ατύχημα στα ανοικτά των ακτών της Γαλικίας προκαλώντας διαρροή μέσω της οποίας
εκχύθηκαν από το πετρελαιοφόρο 20.000 τόνοι πετρέλαιο. Αυτή η αρχική διαρροή, σε
συνδυασμό με τις εσφαλμένες αποφάσεις του τότε υπουργού Δημοσίων Έργων, κ.
Álvarez-Cascos, κατέληξε σε μια απόλυτη καταστροφή και στη χειρότερη οικολογική, κοινωνική
και οικονομική τραγωδία που έπληξε ποτέ τις ακτές της Γαλικίας.

Μία από τις πιθανές αιτίες που θεωρήθηκε ότι εξηγούν τη διαρροή ήταν ακριβώς η παρουσία
απολεσθέντων εμπορευματοκιβωτίων που επέπλεαν στην επιφάνεια της θάλασσας, στο έλεος
των κυμάτων και των θυελλών. Αυτά τα εμπορευματοκιβώτια είναι πιθανά βλήματα που μπορούν
να πλήξουν το κύτος κάθε είδους πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοφόρων όπως το
Prestige, αλλά και επιβατηγών πλοίων, οχηματαγωγών ή κρουαζιερόπλοιων.

Τα συμπεράσματα του προγράμματος Lashing@Sea έχουν αποκαλύψει σοβαρές ελλείψεις και
αμέλεια στους διάφορους σχετικούς τομείς, όπως έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης στο
προσωπικό φόρτωσης και στους στοιβαστές των λιμένων και επίσης στα πληρώματα των πλοίων,
που είναι μόνιμα ανεπαρκώς εκπαιδευμένα και ανεπαρκώς επανδρωμένα, παρότι τα πλοία όπου
εργάζονται είναι αληθινά τέρατα των θαλασσών.

Επιπλέον, οι βέλτιστες τεχνικές ασφάλισης και εντοπισμού των εμπορευματοκιβωτίων
χρησιμοποιούνται, γενικά, ανεπαρκώς, ενώ συχνά αυτά υπερφορτώνονται. Εν κατακλείδι, πρέπει
να πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση κόστους και κινδύνου των νέων φυσικών φαινομένων που
δημιουργούνται από αυτά τα τέρατα των θαλασσών. Αυτά τα φαινόμενα περιλαμβάνουν, για
παράδειγμα, το αποκαλούμενο «φαινόμενο του παραμετρικού συντονισμού», που μπορεί να
προκαλέσει την πτώση εμπορευματοκιβωτίων από το οπίσθιο τμήμα του πλοίου σε μεγαλύτερη
ταχύτητα.

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει άμεσα προληπτικά
μέτρα, να προωθήσει την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τα επαναληπτικά μαθήματα για
στοιβαστές και πληρώματα. Ζητούμε επίσης την εφαρμογή μέτρων τεχνολογικής ασφάλειας:
έλεγχοι βάρους στα λιμάνια, βελτιωμένος εξοπλισμός πρόσδεσης και μέθοδοι στοιβασίας, και
επίσης κατάλληλη σήμανση για τον εντοπισμό των εμπορευματοκιβωτίων σε περίπτωση απώλειας,
καθώς η ανιχνευσιμότητα είναι μία από τις υπηρεσίες που πιθανώς θα παρέχει το σχέδιο Galileo.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
υπήρχε τον 15ο αιώνα. Εάν υπήρχε, ο Χριστόφορος Κολόμβος και οι σύντροφοί του θα είχαν

19Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL21-10-2010



σαλπάρει με το επόμενο εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο γρήγορα θα είχε βυθιστεί και δεν θα
είχαν φτάσει ποτέ στην ήπειρο της Αμερικής.

Γνωρίζουμε την αιτία του προβλήματος. Γνωρίζουμε πως κάτι πρέπει να γίνει για αυτό. Τι λέει
η Επιτροπή; Λέει πως δεν είναι δυνατό να κάνουμε τίποτε. Αυτό είναι απλώς απαράδεκτο.
Γνωρίζουμε πως η ακατάλληλη στοιβασία είναι η αιτία, ότι τα εμπορευματοκιβώτια έχουν
ελαττωματικές προσδέσεις, ότι είναι υπέρβαρα, ότι πέφτουν στο νερό ακόμη και όταν ο καιρός
είναι ήρεμος και ότι οι επιμέρους χώρες με τους δικούς τους κανονισμούς δεν μπορούν να
αλλάξουν τίποτε από αυτά. Ποιος άλλος θα πρέπει να φέρει την αλλαγή, αν όχι η Επιτροπή, η
οποία είναι αρμόδια να διασφαλίζει ότι δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα στα ευρωπαϊκά ύδατα;

Δεν είναι μόνο η περιβαλλοντική ζημία που μας ανησυχεί. Ανθρώπινες ζωές τίθενται επίσης σε
κίνδυνο. Τι θα συνέβαινε αν ένα μικρό σκάφος με πλαστικό κύτος προσέκρουε σε ένα από αυτά
τα εμπορευματοκιβώτια στο μέσον του Ατλαντικού; Θα βυθιζόταν. Δεν θα βυθιζόταν μόνο το
ίδιο το σκάφος, αλλά και οι επιβαίνοντές του. Δεν είναι και πολύ ευχάριστο να μείνει κανείς για
ώρα στο νερό στο μέσον του Βόρειου Ατλαντικού φορώντας ένα σωσίβιο. Είναι κάτι που πρέπει
να λάβουμε υπόψη. Επομένως, πιστεύω ότι είναι λάθος να ισχυριζόμαστε πως τίποτε δεν συμβαίνει.
Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εισαγάγει κανονισμούς το συντομότερο δυνατόν,
ώστε να θέσει ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση. Είναι επικίνδυνο, είναι λάθος και κάτι πρέπει
να γίνει. Καλώ την Επιτροπή να λάβει επείγοντα μέτρα, διότι είναι αρμόδια σε αυτήν την περίπτωση.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θεωρώ το ζήτημα των
εμπορευματοκιβωτίων που χάνονται στη θάλασσα, το οποίο συζητάμε σήμερα, ιδιαίτερα
σημαντικό, καθώς θέτει ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας πάνω από όλα για την οικονομία των
παράκτιων περιοχών της ΕΕ. Ως εκ τούτου, πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να
προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα ταμείο ασφάλισης που θα μπορεί να παρέχει αποζημίωση για
οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από τη διαρροή τυχόν επικίνδυνων ουσιών από
εμπορευματοκιβώτια απολεσθέντα στη θάλασσα.

Επιπλέον, θα ήταν σκόπιμο να αυξηθεί το επίπεδο ναυτικής ασφάλειας μέσω μιας αυστηρότερης
νομοθεσίας στον έλεγχο των διαδικασιών στοιβασίας των εμπορευμάτων και μέσω της πρόληψης
της παράνομης στοιβασίας επιβλαβών τοξικών προϊόντων σε πλοία. Αυτό το ταμείο ασφάλισης
είναι κάτι που έχω ήδη ζητήσει σε παρόμοιες περιστάσεις.

Brian Simpson,    συντάκτης. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, εν συντομία, είμαι απογοητευμένος από
την απάντηση της Επιτροπής στην προφορική μας ερώτηση.

Εκτιμώ ότι μια παγκόσμια συμφωνία θα ήταν ιδανική και εκτιμώ ότι πρέπει να συμμετάσχει και
ο ΔΝΟ, όμως ο ΔΝΟ πρέπει να είναι ένας από τους πιο βραδυκίνητους διεθνείς οργανισμούς
στον κόσμο. Εργάζεται με τον ρυθμό χελώνας και εμείς θέλουμε δράση τώρα.

Κυρία Επίτροπε, αν έριχνα, εσκεμμένα, 2.000 βαριά μεταλλικά κιβώτια στη θάλασσα με ένα
φορτίο υλικών μέσα σε αυτά, θα διωκόμουν ποινικά. Και όμως, εμείς επιτρέπουμε αυτό να
συμβαίνει κάθε χρόνο στα ύδατα της ΕΕ.

Απευθύνω έκκληση: δεν μπορείτε να παίζετε τον Πόντιο Πιλάτο με αυτό το θέμα και να νίπτετε
τας χείρας σας από το πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα που διογκώνεται. Είναι ένα σοβαρό
πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Δεν είναι ένα πρόβλημα πίσω από το οποίο μπορείτε
να κρυφτείτε, λέγοντας, «πρέπει να αξιολογήσουμε το τάδε» και «πρέπει να αξιολογήσουμε το
δείνα» ή ό,τι άλλο.

Ακούσατε τι είπαν οι βουλευτές. Συνεχίστε, παρακαλώ, τώρα προσπαθώντας να επιλύσετε το
θέμα.
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Máire Geoghegan-Quinn,    μέλος της Επιτροπής. – (GA) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων
προς όλους τους βουλευτές που συμμετείχαν σε αυτήν τη συζήτηση και θα ήθελα να τονίσω ότι
κατανοώ πλήρως τη σημασία του θέματος που συζητάμε και πόσο σημαντικό είναι κατά την
άποψη των βουλευτών να προωθήσει η Επιτροπή μια πολιτική που θα επιλύσει το συγκεκριμένο
θέμα. Πιστεύω πως η συζήτηση και όλες οι εισηγήσεις που έγιναν κατέδειξαν τη σημασία του
ζητήματος.

(EN) Πιστεύω επίσης ότι η συζήτηση κατέδειξε τη σημασία της προσήλωσης στην προστασία
του περιβάλλοντος. Παραδόξως, η συζήτηση περιστράφηκε από τα πλαστικά παπάκια και τα
παπούτσια της κ. Meissner ως και τον Κολόμβο, για τον οποίον η παράδοση λέει ότι επισκέφθηκε
το λιμάνι καταγωγής μου στη δυτική Ιρλανδία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έκανε αυτό το περίφημο
ταξίδι!

Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω εκ νέου σε όλους τους βουλευτές, αλλά ειδικότερα στον κ. Simpson
που έχει δείξει τόσο έντονο ενδιαφέρον για αυτόν τον τομέα και που έχει εργαστεί τόσο πολύ
για αυτόν, ότι ασχολούμαστε πολύ σοβαρά με το συγκεκριμένο θέμα. Γνωρίζουμε τη μεγάλη
αύξηση του αριθμού των εμπορευματοκιβωτίων που χάνονται και, όπως ανέφερα νωρίτερα, ο
Επίτροπος Kallas εξετάζει το πρόβλημα. Ο ίδιος πιστεύει ότι δεν συνδέεται μόνο με την πρόσδεση
των εμπορευματοκιβωτίων, αλλά και με τα υπέρβαρα εμπορευματοκιβώτια. Οφείλεται επίσης
κάποιες φορές και στην ισχύ του πλοίου, πράγμα που αναφέρθηκε, όπως και στην ηλικία των
πλοίων – ένα θέμα που τέθηκε από τον κ. Higgins.

Η ασφάλεια και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως ανέφερα νωρίτερα, είναι πολύ
σημαντικές προτεραιότητες για την Επιτροπή. Δεν κάνουμε συμβιβασμούς σε αυτά τα θέματα
και οπωσδήποτε θα εξετάσουμε, ειδικότερα ο Επίτροπος Kallas, ποια περαιτέρω μέτρα είναι
απαραίτητα. Είμαι βέβαιη ότι ο Επίτροπος θα χαρεί να συνεργαστεί με εσάς και την επιτροπή
σας, κύριε Simpson, για την εξαγωγή ενός σχετικού συμπεράσματος.

Ήδη έχουμε αρκετά μέσα στη διάθεσή μας για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια, όπως και την
πρόληψη της ρύπανσης, και από τα εμπορευματοκιβώτια που χάνονται στη θάλασσα. Όσον
αφορά συγκεκριμένα μέτρα για αυτό το θέμα, πιστεύω πως μέτρα σε επίπεδο ΕΕ δεν φαίνονται
απαραίτητα σε αυτήν τη φάση. Ωστόσο, συμφωνώ με την επισήμανσή σας ότι ο ΔΝΟ είναι ένας
πολύ βραδυκίνητος οργανισμός και ότι η Επιτροπή πρέπει να προσπαθήσει να ασκήσει πίεση για
ταχύτερες λύσεις.

Εξακολουθώ να πιστεύω, και γνωρίζω πως ο Επίτροπος Kallas υποστηρίζει σθεναρά το ίδιο, ότι
κατάλληλο φόρουμ για συζήτηση αυτών των θεμάτων παραμένει ο ΔΝΟ, και υποθέτω πως μπορεί
να προωθηθεί εκεί μια επανεξέταση των πρόσφατων αποτελεσμάτων του προγράμματος
lashing@sea.

Αυτό το πρόγραμμα επιβεβαιώνει επίσης τη σημασία μιας γενικής προσέγγισης όταν καταρτίζουμε
διαδικασίες και πρότυπα, ώστε να διατηρήσουμε τους ίσους όρους στους οποίους αναφερθήκαμε
νωρίτερα, μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης από τα κράτη μέλη και από άλλα κράτη.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα θέματα πρέπει να συζητούνται πρώτα
στο πλαίσιο του ΔΝΟ. Η Επιτροπή συμμετέχει ως παρατηρητής στον ΔΝΟ και διατυπώνει θέσεις
από κοινού με τα κράτη μέλη.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα διαβιβάσω τα αποτελέσματα της σημερινής συζήτησης στον
Επίτροπο Kallas και εκείνος, είμαι βέβαιη, θα εξετάσει το θέμα και θα το προωθήσει σε αυτό το
πλαίσιο.

Πρόεδρος.   – Η συζήτηση έληξε.
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Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Artur Zasada (PPE),    γραπτώς. – (PL) Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την απόφαση ανακίνησης
του θέματος των απολεσθέντων στη θάλασσα εμπορευματοκιβωτίων. Στις 8 Φεβρουαρίου αυτού
του έτους, τα πορθμεία που έπλεαν από Πολωνία προς Σουηδία βρέθηκαν σε άμεσο κίνδυνο. Το
φινλανδικό φορτηγό πλοίο Linda έπλεε από Ρότερνταμ προς Αγία Πετρούπολη και, ενώ διερχόταν
από θαλάσσιες διαύλους που χρησιμοποιούν τα πολωνικά και σουηδικά σκάφη, έχασε τρία
εμπορευματοκιβώτια που περιείχαν 8,3 τόνους ουσιών χαρακτηρισμένων ως επικίνδυνων για το
περιβάλλον, 7 τόνους προϊόντων επικίνδυνων για τη θαλάσσια ζωή και 5,5 τόνους εύφλεκτων
ουσιών. Ευτυχώς, αυτήν τη φορά στάθηκε δυνατό να αποφευχθεί μια τραγωδία.

Συμφωνώ πως όλα τα εμπορευματοκιβώτια πρέπει να ζυγίζονται στο λιμάνι και να στοιβάζονται
σωστά πριν το σκάφος αποπλεύσει. Αυτό, ωστόσο, είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Το σημερινό
σχέδιο είναι να εισαγάγει η Επιτροπή έναν κανονισμό που θα προβλέπει την ειδική επίβλεψη των
εμπορευματοκιβωτίων που περιέχουν ουσίες χαρακτηρισμένες ως επικίνδυνες. Επομένως, θα
ήθελα να θέσω στην Επιτροπή μια ερώτηση: πότε να αναμένουμε τις πρώτες ενέργειες αναφορικά
με αυτό το θέμα;

5. Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (συζήτηση)

Πρόεδρος. −   Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0266/2010) της
κ. Meissner, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (ΟΘΠ) – αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε και νέες
προκλήσεις (COM(2009)0540 - 2010/2020(INI)).

Gesine Meissner,    εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Geoghegan-Quinn, κυρίες και
κύριοι, μακάρι η Αίθουσα να ήταν γεμάτη έως και φίσκα, όχι εξαιτίας μου ή επειδή αυτή είναι η
πρώτη μου έκθεση, αλλά εξαιτίας του θέματος, το οποίο αν και δεν είναι οικείο σε πολλούς,
παρ’ όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Σχεδόν κανείς δεν έχει ακούσει για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, πρόκειται όμως για
ένα καθοριστικό για όλους μας θέμα, διότι είναι πράγματι αλήθεια ότι το μέλλον μας έγκειται
στη θάλασσα. Ένα συνολικό ποσοστό 70% της επιφάνειας της Γης αποτελείται από νερό. Τα
επίπεδα του πληθυσμού αυξάνονται, όχι στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο,
και έως το 2050 θα έχουν φθάσει τα εννέα δισεκατομμύρια. Η Γη καθίσταται πλέον πολύ μικρή
και πολλοί εμπειρογνώμονες έχουν ήδη ανακαλύψει το σημαντικό δυναμικό των ωκεανών. Στόχος
μας πλέον θα πρέπει να είναι να διατηρήσουμε ασφαλείς τους πόρους των θαλασσών για τις
μελλοντικές γενιές μέσω της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής.

Μέχρι στιγμής έχει εξερευνηθεί μόνο το 10% των ωκεανών και των πόρων τους, ωστόσο
διαθέτουμε ήδη 50.000 προϊόντα που προέρχονται από τη θάλασσα. Πλέον, καταβάλλονται
προσπάθειες να παραχθεί ενέργεια από τη θάλασσα και να εξαχθούν πρώτες ύλες για φάρμακα,
καλλυντικά, καθώς και για τη βιομηχανία. Καθώς αναπτύσσουμε τη συνολική μας θαλάσσια
πολιτική, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η θάλασσα δεν θα ανταποδώσει το χτύπημα,
όπως συνέβη σε ένα συνταρακτικό μυθιστόρημα του επιτυχημένου συγγραφέα Frank Schätzing.
Έχουμε την ευκαιρία να μετατρέψουμε τη θαλάσσια οικονομία στον μεγαλύτερο τομέα ανάπτυξης
της οικονομίας μας συνολικά. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο κόσμος δεν κάνει σήμερα λόγο μόνο για
«πράσινες» θέσεις εργασίας αλλά και για «γαλάζιες» θέσεις εργασίας, καθώς και για «γαλάζια»
ανάπτυξη. Το μήκος των ακτογραμμών της ΕΕ ανέρχεται στα 23.000 χιλιόμετρα και το ένα τρίτο
του πληθυσμού ζει δίπλα στη θάλασσα. Η «πράσινη» ναυτιλία και η ενέργεια ανοικτής θάλασσας
είναι τομείς στους οποίους η Ευρώπη διαθέτει εκτεταμένη εμπειρογνωμοσύνη, η οποία μπορεί
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να αναπτυχθεί περαιτέρω. Γι’ αυτόν τον λόγο, χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, έτσι
ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε όλους αυτούς τους στόχους με μεγάλη φροντίδα.

Ποιοι επιμέρους τομείς καλύπτονται από την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική; Ο πρώτος από
τους τομείς αυτούς είναι οι μεταφορές. Η ναυτιλία μπορεί να περιγραφεί ως ο δυναμικός
παράγοντας των ευρωπαϊκών μεταφορών, διότι το 95% του παγκόσμιου εμπορίου και το 40%
του εσωτερικού ευρωπαϊκού εμπορίου πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης, διαμέσου λιμανιών
που συνδέονται με την ενδοχώρα και διαθέτουν διοικητική μέριμνα. Η περαιτέρω ανάπτυξη είναι
κάτι που έχει προβλεφθεί και, ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλίσουμε ειδικότερα ότι θα
μπορέσουμε να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων, αναπτύσσοντας πιο οικολογικά πλοία. Ο επόμενος
τομέας είναι η ναυπηγική. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτόν, όπως έχω
ήδη αναφέρει. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε παραγωγικά την
εμπειρογνωμοσύνη αυτή, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και
να δημιουργήσουμε νέες.

Φυσικά, η θαλάσσια πολιτική περιλαμβάνει επίσης την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Τα
ψάρια δεν είναι απλώς πηγή τροφής. Επιπλέον, οι υδατοκαλλιέργειες είναι ο τομέας της γεωργίας
και της αλιείας που επιδεικνύει τα υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης. Είναι σημαντικό να το
γνωρίζουμε αυτό.

Στον τομέα της ενέργειας, πολλά συμβαίνουν γύρω από και σε σχέση με τη θάλασσα. Διαθέτουμε
αγωγούς πετρελαίου και αερίου, πετρελαϊκές πλατφόρμες και υπεράκτια αιολικά πάρκα και
υπάρχουν ήδη σχέδια να εξοπλιστούν τα δεξαμενόπλοια με πανιά, έτσι ώστε να μειώσουν την
ενεργειακή τους κατανάλωση κατά 20%, χρησιμοποιώντας αιολική ενέργεια. Η κυματική ενέργεια
είναι ένας τομέας με μελλοντικές δυνατότητες και τα μικροφύκη, τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως βιομάζα, αντιπροσωπεύουν μια σχεδόν απεριόριστη πηγή ενέργειας.

Στον τομέα της έρευνας, το ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στη χρήση της «γαλάζιας» βιοτεχνολογίας
για την ανάπτυξη φαρμάκων. Διαθέτουμε ήδη αναλγητικά και φάρμακα κατά της ελονοσίας και,
επί του παρόντος, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για την ανάπτυξη φαρμάκων κατά του καρκίνου.

Η προστασία των ακτών μας είναι ένα σημαντικό ζήτημα που καλύπτεται επίσης από την
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Οι ακτές μας απειλούνται από θυελλώδεις παλίρροιες και
πρέπει να τις προστατεύσουμε, όχι μόνο ενάντια στις παλίρροιες αλλά και ενάντια στο πετρέλαιο,
την πειρατεία και το λαθρεμπόριο. Επιπλέον, πρέπει να εξετάσουμε το πρόβλημα των ζητούντων
άσυλο στην Ιταλία.

Τέλος, οι ακτές μας αποτελούν φυσικά και πολύ δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και
εργαζόμαστε για την ανάπτυξη μιας αειφόρου τουριστικής ιδέας για τις ακτογραμμές.

Βλέπετε ότι εδώ εμπλέκονται πολλοί επιμέρους τομείς, εκ των οποίων όλοι έχουν να κάνουν με
το νερό. Στόχος της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής είναι να αναπτυχθούν προσεκτικά και
αρμονικά οι τομείς αυτοί μέσω της συνεργασίας. Πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό, είναι όμως
εξαιρετικά σημαντικό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επιτύχει πολλά στο πλαίσιο αυτό, πρέπει όμως να κάνει ακόμη
περισσότερα. Για τον λόγο αυτόν, στην παρούσα έκθεση δεν εστίασα τόσο στους επιμέρους
τομείς, αλλά πρωτίστως στο τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια από τότε που δημοσιεύτηκε η
Γαλάζια Βίβλος του 2007, στο τι πρέπει ακόμη να αναπτυχθεί και σε τι πρέπει να δοθεί συνέχεια.
Αυτοί είναι οι τομείς που θα αναφέρω και πάλι εν συντομία στο συμπέρασμά μου.

Máire Geoghegan-Quinn,    μέλος της Επιτροπής. – (GA) Κύριε Πρόεδρε και αξιότιμοι
βουλευτές, θα ήθελα καταρχάς να πω ότι η συνάδελφός μου, η Επίτροπος Δαμανάκη, βρίσκεται
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σήμερα στην Πορτογαλία εξ ονόματος του Προέδρου Barroso, σε μια σημαντική διάσκεψη για
τις ναυτιλιακές υποθέσεις και τη θαλάσσια πολιτική, και λυπάται για το γεγονός ότι δεν μπορεί
να παραστεί εδώ σήμερα.

– (EN) Εντούτοις, επιτρέψτε μου καταρχάς να πω ότι η παρούσα συζήτηση αποδεικνύει πως η
θαλάσσια πολιτική έχει σημασία. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια κ. Meissner για αυτήν
την πολύ καλή έκθεση.

Η Επιτροπή επικροτεί θερμά αυτήν την εξαιρετική έκθεση και τον ευμενή τρόπο θεώρησης της
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής μας. Η εν λόγω έκθεση είναι κάτι περισσότερο από μια
απλή εκτίμηση της κατάστασης. Ορίζει επίσης ένα φιλόδοξο, περιεκτικό και λεπτομερές όραμα
για το μέλλον της θαλάσσιας πολιτικής. Δεν είναι η πρώτη φορά κατά τη συζήτηση των
ολοκληρωμένων θαλάσσιων πολιτικών που το Κοινοβούλιο δίνει το παράδειγμα. Η έκθεση είναι
το προϊόν μιας αξιοθαύμαστης συνεργασίας μεταξύ των επιτροπών, γεγονός που προσδίδει
δημοκρατική νομιμοποίηση στην πολιτική μας. Επιπλέον, ανοίγει νέους ορίζοντες, κυρίως με
την ευπρόσδεκτη συμμετοχή των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων και αρχών, προκειμένου
να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής μας, για να καταστεί
αυτή μια πραγματικά σημαντική λειτουργική πολιτική που θα δημιουργήσει περισσότερες και
καλύτερες ποιοτικά θέσεις εργασίας.

Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι οι απαιτήσεις πολιτικής που τίθενται στην έκθεση αυτήν θα
επιδράσουν θετικά στη μελλοντική θαλάσσια πολιτική για τρεις σημαντικούς λόγους.

Πρώτον, διότι ακολουθείται μια προσανατολισμένη στο μέλλον προσέγγιση ως προς τη θαλάσσια
διάσταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς
της ναυτιλίας και στις παράκτιες περιοχές.

Δεύτερον, αυτές οι απαιτήσεις πολιτικής θα δείξουν τον δρόμο για αναδυόμενους στόχους
πολιτικής, επί των οποίων η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εργαστούν από κοινού.
Αυτοί περιλαμβάνουν την προσέγγιση της Ευρώπης ως προς τον μετριασμό των κλιματικών
αλλαγών στις παράκτιες περιοχές και τον αειφόρο παράκτιο τουρισμό, την παροχή στήριξης για
μια πιο «πράσινη», ασφαλή και ανταγωνιστική ναυτιλία μέσω του κοινού θαλάσσιου χώρου χωρίς
σύνορα και την περαιτέρω ανάληψη δράσεων όσον αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα και την
πρόληψη των ατυχημάτων.

Τρίτον, η παρούσα έκθεση παρέχει ένα συνεκτικό και εποικοδομητικό σύνολο προτάσεων για
τη μελλοντική ανάληψη δράσεων.

Ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις που θα εκφραστούν κατά τη διάρκεια της παρούσας
συζήτησης.

Werner Kuhn,    συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Αλιείας. – (DE) Κύριε Πρόεδρε,
κυρία Geoghegan-Quinn, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κ. Meissner για το
ολοκληρωμένο, με την πραγματική σημασία της λέξης, έργο που επιτέλεσε, όχι μόνο επειδή έχει
να κάνει με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, αλλά και επειδή περιλαμβάνει όλους τους
εξειδικευμένους τομείς. Όσον αφορά την αλιεία, θα ήθελα να πω ακόμη μία φορά ότι η αλιεία
και οι υδατοκαλλιέργειες, φυσικά, συνιστούν ένα ουσιαστικό κομμάτι της ολοκληρωμένης
θαλάσσιας πολιτικής. Είναι σημαντικό να αναφέρω ακόμη μία φορά ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση
παράγουμε περίπου δύο εκατομμύρια τόνους αλιευμάτων, ψαριών και προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας, καταναλώνουμε όμως οκτώ εκατομμύρια τόνους.

Είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς αλιευτικών προϊόντων στον κόσμο. Ως εκ τούτου,
βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την προστασία των πόρων μας.
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Ένα καθοριστικό σημείο στο πλαίσιο αυτό, το οποίο έχει ήδη αναφερθεί, είναι ο θαλάσσιος
χωροταξικός σχεδιασμός. Είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητές
μας. Οι αλιευτικές και οι προστατευόμενες περιοχές έχουν οπωσδήποτε υψηλή προτεραιότητα,
μαζί με τις ναυτιλιακές οδούς και, φυσικά, στο πλαίσιο αυτό, την ασφάλεια στη θάλασσα. Ιδιαίτερη
φροντίδα πρέπει να δοθεί στις πολυσύχναστες ναυτιλιακές οδούς.

Έχουμε συζητήσει πολύ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, τα
οποία κατασκευάζονται σε μεγάλους αριθμούς για τη δημιουργία ενέργειας, πρέπει επίσης να
συμπεριληφθούν, τόσο από την πλευρά της αλιείας όσο και από την πλευρά της ασφάλειας στη
θάλασσα. Αυτό συνιστά μια σημαντική πρόκληση. Υπάρχει ακόμη ένα θέμα που θα ήθελα να
αναφέρω στο πλαίσιο αυτό. Πρέπει να προωθήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη όσον αφορά
τις μεθόδους αλιείας. Τα 50 εκατομμύρια ευρώ που διέθεσε η Επιτροπή δεν θα είναι αρκετά. Θα
ήθελα να σας ζητήσω να μεταφέρετε πίσω μαζί σας το μήνυμα αυτό, κυρία Geoghegan-Quinn.

Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική δεν τελειώνει, φυσικά, στα σύνορα της Ευρώπης. Πρέπει
να εργαστούμε από κοινού με τους γείτονές μας. Ας σκεφτούμε μόνο την Ισλανδία, τις Φερόες
Νήσους και το τι συνέβη εκεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και την περιοχή της Μεσογείου, τη
Λιβύη και την Αίγυπτο που αποτελούν σημαντική πρόκληση.

Γεώργιος Σταυρακάκης,    συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης.
− Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η βιώσιμη χρήση του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί
ζωτική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη όλης της Ευρώπης, και ιδιαίτερα των
χωρών που η οικονομία τους συνδέεται άμεσα με τη θάλασσα.

Ισόρροπη ανάπτυξη βασικών τομέων όπως η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, η ενέργεια, οι μεταφορές
και ο τουρισμός μπορεί να εγγυηθεί το επαγγελματικό μέλλον και τα εισοδήματα των πολιτών.
Από πλευράς περιφερειακής ανάπτυξης, είναι ζωτικής σημασίας η αξιοποίηση της εδαφικής
συνοχής ως νέας βάσης για περαιτέρω ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Για τον θαλάσσιο
τομέα αυτό σημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών
αποστάσεων, καθώς και βελτίωση των συνδέσεων των απόκεντρων θαλάσσιων περιφερειών και
των νησιών τόσο μεταξύ τους, όσο και με την ηπειρωτική χώρα και με τα οικονομικά κέντρα.
Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και
εδαφικής συνοχής.

Σημαντική είναι επίσης και η καινοτόμος προσέγγιση που υιοθετήθηκε με την ολοκληρωμένη
θαλάσσια πολιτική και άλλαξε τον αποσπασματικό τρόπο διαμόρφωσης των πολιτικών για τον
θαλάσσιο τομέα. Η αξιοποίηση των συνεργειών έχει διπλό όφελος για τους πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δράσεων και εξοικονόμηση πόρων.

Γεώργιος Κουμουτσάκος,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – Κύριε Πρόεδρε, η ολοκληρωμένη
θαλάσσια πολιτική είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητη για να
αξιοποιηθεί πλήρως ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Ευρώπης: η ισχυρή θαλάσσια παράδοσή
της. Στρατηγικός στόχος ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής είναι, μέσα από έναν καλύτερο
συντονισμό πολιτικών που σχετίζονται με τη θάλασσα, να ενισχύσουμε την ηγετική θέση της
Ευρώπης και στη ναυτιλιακή έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη σε τομείς όπως τα ναυπηγεία,
η αξιοποίηση θαλάσσιων πόρων, η ανάπτυξη πηγών ενέργειας ανοικτής θάλασσας.

Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική οφείλει να στηρίζει την ευρωπαϊκή ναυτιλία, που είναι
πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε αυτή να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο. Γι’
αυτό θα πρέπει να διαφυλάξουμε ως κάτι ιδιαίτερα πολύτιμο την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας
μας, είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη. Γι’ αυτό πρέπει να εφαρμόζονται σε παγκόσμιο
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επίπεδο οι διεθνείς λύσεις που έχουν αποφασισθεί κυρίως στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό,
ο οποίος πρέπει να έχει κυρίαρχο ρόλο.

Ορθώς στην έκθεση της κ. Meissner τονίζεται και αναλύεται η σημασία της θαλάσσιας
διακυβέρνησης, της θαλάσσιας επιτήρησης και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Για
όλα αυτά, όμως, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια απαραίτητη προϋπόθεση: ο σεβασμός της Σύμβασης
του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντική η παράγραφος
25 της έκθεσης, στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από τα παράκτια κράτη, όλων των
θαλασσίων λεκανών, και κυρίως της Μεσογείου, να επιλύσουν ζητήματα υιοθέτησης βάσει της
Σύμβασης του δικαίου της θάλασσας. Είναι επίσης σημαντικό ότι στην έκθεση αναδεικνύεται η
μεγάλη σημασία που έχουν οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες για την Ευρώπη. Θέλω να συγχαρώ
την κ. Meissner για την πολύ καλή προσπάθειά της, και τη συνεργασία που είχαμε, και να
ευχαριστήσω και όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την προσπάθειά τους. Ταυτόχρονα, όμως,
κύριε Πρόεδρε, ως ένθερμος υποστηρικτής της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας,
διατηρώ, προσωπικά, σοβαρές επιφυλάξεις και έντονο προβληματισμό για την τροπολογία που
έχει καταθέσει τις τελευταίες ημέρες η κ. Meissner.

Knut Fleckenstein,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,
καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Meissner για την έκθεσή της και να την ευχαριστήσω για
όλη τη σκληρή δουλειά που πραγματοποίησε. Συμμεριζόμαστε την προσέγγιση που ακολουθεί
η παρούσα έκθεση, η οποία δεν εστιάζει στην τομεακή δομή της θαλάσσιας πολιτικής στα
επιμέρους κράτη μέλη, αλλά αντίθετα επισημαίνει τη σημασία του συντονισμού της θαλάσσιας
πολιτικής στο πλαίσιο καθώς και μεταξύ όλων των κρατών μελών.

Εάν κοιτάξουμε στο μέλλον, θα δούμε τον χώρο που υπάρχει στις θάλασσες και τους ωκεανούς
μας να γίνεται πιο περιορισμένος. Οι ωκεανοί είναι μεταφορικές οδοί, πηγές πρώτων υλών και
ενέργειας, προμηθευτές τροφίμων και αποθεμάτων νερού. Η οικονομική εκμετάλλευση των
ωκεανών αυξάνεται και αυτό έχει ως επακόλουθο την αύξηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
σε αυτούς. Θα προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων και θα πρέπει να τις επιλύσουμε με
αποτελεσματικό συντονισμό στο πλαίσιο αλλά και μεταξύ των χωρών.

Δεν είναι δυνατόν να σχολιάσουμε κάθε ζήτημα, θα ήθελα ωστόσο να αναφερθώ εν συντομία
στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου. Δεν είχα την πρόθεση να κάνω περισσότερο επιεική
τα όρια. Όταν η Επιτροπή παρουσιάσει τη μελέτη της, θα μπορέσουμε να πούμε σε ποιον βαθμό
θα συντελέσουν τα όρια σε μια μετατόπιση από τις θαλάσσιες στις οδικές μεταφορές, ειδικότερα
στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική. Τότε, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε περαιτέρω το
ζήτημα αυτό. Εντούτοις, θα πρέπει να διατηρηθούν στο ίδιο επίπεδο οι βασικές συνθήκες
ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ Βορρά και Νότου. Αυτό είναι κάτι
που πρέπει επίσης να αποτελέσει στόχο της Επιτροπής.

Υπάρχει ένα σημείο, με το οποίο δεν είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι. Εδώ και πολύ καιρό
κάνουμε λόγο για τη στρατηγική σημασία της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Είπαμε
επίσης ότι η καινοτομία είναι πολύ σημαντική σε αυτήν τη βιομηχανία, διότι αυτός είναι ο μόνος
τρόπος για να επιβιώσει. Χρειαζόμαστε μια συντονισμένη στρατηγική για την πολιτική που έχει
να κάνει με τη ναυπηγική βιομηχανία. Πιστεύω ότι το αίτημα των κρατών μελών να μπει κατά
μέρος χρηματοδότηση για τη ναυπηγική ήταν επίσης πολύ σημαντικό, δεν έλαβε όμως την
υποστήριξη των Φιλελευθέρων και των Συντηρητικών. Κυρίες και κύριοι, πώς προτείνετε να
στηρίξουμε τη ναυπηγική βιομηχανία στην Ευρώπη; Το να βγούμε με αοριστολογίες και ευχολόγια
για τους εργαζόμενους στα ευρωπαϊκά ναυπηγεία, οι οποίοι ανησυχούν για τις δουλειές τους,
απλώς δεν αρκεί. Εμείς οι Σοσιαλδημοκράτες περιμένουμε καλύτερα μέτρα και καλύτερες
προτάσεις στον τομέα αυτόν.
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Izaskun Bilbao Barandica,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, το ένα
τρίτο των ευρωπαίων πολιτών ζει σε παράκτιες περιοχές. Η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή
δύναμη παγκοσμίως. Μια ολοκληρωμένη πολιτική που θα συνάδει με τους στόχους της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε την ηγετική μας θέση.

Εντούτοις, κάτι τέτοιο απαιτεί μια σφαιρική, διατομεακή πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη όλους
τους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τις στρατηγικές και τις αρμοδιότητες
των τοπικών και περιφερειακών αρχών στις παράκτιες περιοχές. Πρέπει να συνεχίσουμε να
βλέπουμε τις ακτές και τις θάλασσές μας ως μια ευκαιρία.

Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να ενισχύσουμε την αειφόρο αλιευτική πολιτική μας, λαμβάνοντας
υπόψη τις δυσκολίες των πολιτών που κερδίζουν τα προς το ζην από τη θάλασσα, οι οποίοι,
συμπτωματικά, αποτελούν έναν ιδιαίτερα υπεύθυνο τομέα. Πρέπει να ενισχύσουμε την πολιτική
ασφάλειας, έτσι ώστε να μπορούν να προστατευθούν τα αλιευτικά σκάφη που λειτουργούν βάσει
ευρωπαϊκών συμφωνιών. Αυτό συνεπάγεται καταπολέμηση της πειρατείας και, κατά συνέπεια,
ενίσχυση της επιχείρησης «Atalanta».

Πρέπει να επιδείξουμε την πλήρη προσήλωσή μας στην από στρατηγικής πλευράς σημαντική
ναυπηγική βιομηχανία, η οποία περνάει δύσκολες στιγμές εξαιτίας του ανταγωνισμού από τη
νοτιοανατολική Ασία και η οποία χρειάζεται και περιμένει από την Ευρώπη αμέριστη στήριξη,
κάτι που δεν διαθέτει επί του παρόντος.

Πρέπει να αναπτύξουμε θαλάσσιες αρτηρίες για τη μείωση του CO2 και να προωθήσουμε την
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η καινοτομία, ο συντονισμός μεταξύ των θεσμικών οργάνων, τα κατάλληλα δημοσιονομικά
εργαλεία και ο σαφής καθορισμός της ευρωπαϊκής στρατηγικής σε κάθε σχετικό τομέα θα μας
επιτρέψουν να επιτύχουμε οικονομική, τεχνική και αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και ένα επίπεδο
έρευνας που να επιτρέπει τη δημιουργία υψηλού επιπέδου θέσεων εργασίας, καθώς και την
προστασία αυτού για το οποίο όλοι νοιαζόμαστε και όλοι θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανό:
τη θάλασσα.

Keith Taylor,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της
Ομάδας Verts/ALE θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κ. Meissner για το γεγονός ότι
συνέταξε την παρούσα έκθεση και την ανέπτυξε μαζί με τις υπόλοιπες πολιτικές Ομάδες.

Καθώς το 71% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό, έχει πράγματι νόημα να
προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Η Ευρώπη, φυσικά,
διαθέτει 305.000 χιλιόμετρα ακτογραμμών.

Αυτή ήταν η πρόθεση της Επιτροπής το 2009, όταν ανακοίνωνε μια πιο οριζόντια προσέγγιση
πολιτικής σε σχέση με τομείς όπως οι θαλάσσιες μεταφορές, το θαλάσσιο περιβάλλον και οι
περιφερειακές και αλιευτικές πολιτικές.

Σήμερα, βλέπουμε την απάντηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού σε αυτήν τη νέα
κατεύθυνση, υπό τη μορφή της έκθεσης της κ. Meissner. Η έκθεση θα έχει την υποστήριξή μας.
Αποτελεί ένα χρήσιμο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή να φροντίσουμε και να
χρησιμοποιήσουμε με βιώσιμο τρόπο τους θαλάσσιους πόρους μας.

Εντούτοις, πιστεύουμε ότι πρέπει ακόμη να γίνει πολλή δουλειά. Επιδοκιμάζουμε τις προτάσεις
της έκθεσης όσον αφορά τη θαλάσσια διακυβέρνηση, τις πρωτοβουλίες και στρατηγικές σχετικά
με τις θαλάσσιες λεκάνες, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη θαλάσσια επιτήρηση, το
πλαίσιο θαλάσσιων ερευνών και το δίκτυο θαλάσσιων παρατηρήσεων και δεδομένων, καθώς και
το ταμείο θαλάσσιων υποδομών.
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Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι η έκθεση περιλαμβάνει πλέον την ενοποίηση
των στόχων για μείωση των εκπομπών άνθρακα και υποστηρίζει την ανανεώσιμη ηλιακή και
αιολική ενέργεια στα σκάφη.

Όσον αφορά τις ψηφοφορίες που θα πραγματοποιηθούν αργότερα, θα ήθελα να ζητήσω από
τους βουλευτές να υποστηρίξουν την τροπολογία της εισηγήτριας, η οποία επιδιώκει να
συμπεριλάβει τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν τα συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών
στους κανόνες της ΕΕ και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Αυτό ήταν ένα ζήτημα, επί του οποίου η Επιτροπή Μεταφορών ήταν ομαλά διαιρεμένη, με 20
ψήφους σε κάθε πλευρά, επομένως ορθώς η κ. Meissner το έφερε σήμερα προς ψήφιση στην
Ολομέλεια.

Θα ήθελα να ζητήσω από τους βουλευτές να επιδείξουν διορατικότητα «20 στα 20» και να
υπερψηφίσουν την τροπολογία της εισηγήτριας, η οποία αναγνωρίζει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα
συνάδουν απόλυτα με τους ευρύτερους στρατηγικούς μας στόχους για μείωση του CO2 καθώς
και με το πρόγραμμα «Ευρώπη 2020».

Struan Stevenson,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR.  –  (EN) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ την
ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής που θα διαφυλάσσει και θα ενισχύει τις
αρχές της επικουρικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της αειφόρου χρήσης των θαλάσσιων
πόρων. Ωστόσο, δεν υποστηρίζω την αναγέννηση της ιδέας για μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Η
ιδέα αυτή απορρίφθηκε μια φορά στο παρελθόν. Δεν πιστεύω ότι είναι απαραίτητη. Πιστεύω ότι
θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρή σε μια περίοδο δημοσιονομικής αυστηρότητας.

Πιστεύω επίσης ότι μια οδηγία για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό θα ήταν μια περιττή
πολυτέλεια που δεν θα προσέφερε, κατά την άποψή μου, καμία προστιθέμενη αξία στη σημερινή
διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Επιτρέψτε επίσης να αναφέρω στο πλαίσιο αυτό τις επιπτώσεις των σχεδίων υπεράκτιας αιολικής,
κυματικής και παλιρροϊκής ενέργειας, σε συνδυασμό με τον καθορισμό των θαλάσσιων
προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ), στην παράκτια αλιεία και τις βιοτεχνικές αλιευτικές
δραστηριότητες. Δεν μπορούμε απλώς να τραβάμε γραμμές στον χάρτη, ορίζοντας τεράστιες
περιοχές παράκτιων υδάτων ως ΘΠΠ ή ως περιοχές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν είναι
δυνατό να εκτοπίζονται αυθαίρετα οι μικρής κλίμακας αλιείς χωρίς πλήρεις διαβουλεύσεις. Ο
καθορισμός των περιοχών αυτών πρέπει να αποτελεί μια διαδικασία από κάτω προς τα πάνω και
όχι από πάνω προς τα κάτω και πρέπει να περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους
φορείς.

Jaromír Kohlíček,    εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.  –  (CS) Η ολοκληρωμένη θαλάσσια
πολιτική δεν συζητείται για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξακολουθεί
όμως να είναι πολύ δύσκολο να συμφιλιώσουμε την προστασία του περιβάλλοντος, την αλιεία,
τις μεταφορές, την ενέργεια, τη βιομηχανία, την επιστήμη και την έρευνα και να ενσωματώσουμε
τις διάφορες πτυχές της ανάπτυξης σε ένα ενιαίο σχέδιο. Η έκθεση της Επιτροπής απαντά στο
ερώτημα με ποιον τρόπο πρόκειται να εφαρμοστεί το σχέδιο δράσης που περιλαμβάνεται στη
Γαλάζια Βίβλο του 2007. Από την έκθεση προκύπτει ότι 56 από τα 65 προτεινόμενα μέτρα
έχουν δρομολογηθεί ή ολοκληρωθεί και συνήθως ως νομικές πράξεις από την Επιτροπή ή το
Συμβούλιο.

Εντούτοις, για τις περιοχές της ενδοχώρας, προτεραιότητα είναι να συνδεθεί η θαλάσσια πολιτική
με μια πολιτική καλύτερης και ορθολογικής χρήσης των κύριων ευρωπαϊκών θαλάσσιων οδών·
βλ. σημείο 40 της έκθεσης. Εδώ, η προσοχή δίνεται παραδοσιακά στον Ρήνο, τον Μάας και το
συνδεδεμένο σύστημα θαλάσσιων οδών στη Γαλλία, το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και τη Γερμανία,
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συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης Ρήνου-Μάιν-Δούναβη. Δυστυχώς, οι εν λόγω προσπάθειες
έχουν αφήσει στο σκοτάδι το κεντρικό τμήμα του Δούναβη κατηφορικά της Βιέννης και τους
παραπόταμους του Έλβα ανηφορικά του Μαγδεμβούργου. Η χρήση των θαλάσσιων αυτών οδών
για κυκλοφορία συζητείται πολύ σπάνια, ενώ η πραγματοποίηση επενδύσεων για τη βελτίωση
της πλοϊμότητας είναι δευτερεύοντος ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Συμβούλιο. Το γεγονός αυτό είναι οπωσδήποτε ντροπή, διότι οι μεγάλες ενεργειακές δυνατότητες
των θαλάσσιων αυτών οδών παραμένουν ανεκμετάλλευτες, ενώ ασκούνται περιττές πιέσεις στην
επέκταση των τερματικών στις πόλεις-λιμάνια, τα οποία μεταφέρουν φορτία από τα πλοία στους
σιδηροδρόμους και τους δρόμους, ενώ οι δυνατότητες των ποτάμιων λιμανιών μένουν
ανεκμετάλλευτες.

Φυσικά, πέρα από τη σύνδεση της θαλάσσιας, σιδηροδρομικής και οδικής κυκλοφορίας, είναι
αναγκαίο να εξετάσουμε ουσιαστικά τα ζητήματα της διατήρησης της φύσης και των ενεργειακών
χρήσεων στις παράκτιες περιοχές. Στο σημείο αυτό, είναι εύλογο να προσθέσουμε περαιτέρω
ερωτήματα σε αυτά που θέτει η κ. Meissner στην έκθεσή της όσον αφορά δύο ζητήματα: τη
σχέση μεταξύ των θαλάσσιων και ποτάμιων μεταφορών και τη σύνδεσή τους.

Επικροτώ τα δεκάδες μέτρα που περιέχονται στην έκθεση. Θα επεσήμανα την ανάγκη συνεπούς
εφαρμογής της τρίτης δέσμης μέτρων για τη ναυτιλία. Στο σημείο 21, θεωρώ ότι το έργο όσον
αφορά τις οικολογικές λύσεις για τον καθαρισμό των πετρελαιοφόρων και τη διάθεση των
παλαιών πλοίων αποτελεί μια βασικής σημασίας πρωτοβουλία για την πρόληψη της ρύπανσης.
Η σημερινή κατάσταση ως προς το ζήτημα αυτό είναι αξιολύπητη. Συμφωνώ με την έκθεση της
Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των
Βορείων Χωρών.

Anna Rosbach,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD. – (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
ευχαριστήσω την κ. Meissner για αυτήν την καλά μελετημένη και περιεκτική έκθεση, στην οποία
δεν μένει σχεδόν τίποτε να προστεθεί. Όπως και η κ. Meissner, υποστηρίζω σθεναρά την ύπαρξη
συνοχής μεταξύ των τομέων πολιτικής, των διεπιστημονικών προγραμμάτων έρευνας και των
νέων προκλήσεων· εκείνο, όμως, που με ανησυχεί περισσότερο είναι τα προβλήματα που
σχετίζονται με τη ρύπανση των θαλασσών μας.

Σε αυτό το Σώμα εγκρίνουμε πάρα πολλές εκθέσεις που, δυστυχώς, ξεχνιούνται σύντομα μετά
την έγκρισή τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, θα ήθελα να θυμίσω στην Επιτροπή ένα επιπρόσθετο
πρωτόκολλο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 26 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, με άλλα
λόγια σχεδόν πριν από εννέα μήνες περίπου. Αφορούσε την καθιέρωση συνεργασίας μεταξύ των
ευρωπαϊκών κρατών μελών για την καταπολέμηση των καταστροφών στον νοτιοανατολικό
Ατλαντικό. Πρόκειται για ένα θέμα που αναφέρει και η κ. Meissner στην παράγραφο 4 της
έκθεσής της. Έως σήμερα, δεν έχω λάβει καμία πληροφορία από την Επιτροπή για το συγκεκριμένο
θέμα, είτε ως προς το εάν έχουν ληφθεί κάποια μέτρα προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης
αυτής της συνεργασίας ή ετοιμότητας μεταξύ των κρατών μελών, είτε για το εάν ίσως η ίδια η
Επιτροπή προτίθεται να ορίσει μια κατάσταση ετοιμότητας για την ΕΕ. Και όλα αυτά παρά την
πετρελαϊκή καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού, την οποία μόλις σταματήσαμε να εξετάζουμε,
και την απειλή που θέτουν οι παμπάλαιες και σκουριασμένες πετρελαιοπηγές στη Βόρεια
Θάλασσα. Επομένως, θα ήθελα για ακόμη μία φορά να ρωτήσω την Επιτροπή: τι έχει συμβεί όσον
αφορά την ετοιμότητα των θαλασσών μας ενάντια σε καταστροφές; Θα πρέπει να περιμένουμε
να συμβεί κάτι σοβαρό, για να ξυπνήσει η Ευρώπη;

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τους ωκεανούς μας, ο χρόνος
τελειώνει. Εάν συνεχίσουμε με τους σημερινούς ρυθμούς να τους καταστρέφουμε, στο τέλος θα
καταστραφούμε εμείς οι ίδιοι, καθώς το 70% του οξυγόνου παγκοσμίως παράγεται από τη
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θαλάσσια χλωρίδα. Δεν αρκεί να προωθήσουμε την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο
της ΕΕ, όπως τόσο πολύ μας αρέσει να κάνουμε πάντοτε, διότι είναι γνωστό τοις πάσι ότι οι
άνεμοι και τα κύματα δεν σέβονται σύνορα.

Ως εκ τούτου, πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο δεν θεσπίζουμε σαφείς κανονισμούς,
όταν τα πλούσια βιομηχανικά έθνη μπορούν να μετατοπίσουν τα περιβαλλοντικά τους
προβλήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένους κανόνες
για τη διάλυση πλοίων. Πλοία που αποτελούνται από τόνους αποβλήτων μολυσμένων με άσβεστο
στέλνονται από την Ευρώπη στην Ινδία, στο Μπανγκλαντές και το Πακιστάν για να διαλυθούν,
όπου και μολύνουν ολόκληρες ακτογραμμές. Εντούτοις, όλα αυτά επιστρέφουν σε εμάς με τη
μορφή μολυσμένων θαλασσινών που καταλήγουν στα πιάτα μας μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Δεν έχουμε καν αναφερθεί στους εργαζόμενους στις χώρες αυτές, οι οποίοι ρισκάρουν τη ζωή
τους εξαιτίας των ανεπαρκών προφυλάξεων ασφαλείας. Μια ημέρα, ένα πλοίο, ένας θάνατος.
Έτσι περιγράφουν στην ινδική πόλη Alang την επικίνδυνη δουλειά τους όσοι εργάζονται στη
διάλυση των πλοίων.

Επίσης, δεν διαθέτουμε σαφείς κανονισμούς για τη γεώτρηση ανοικτής θάλασσας. Στο πλαίσιο
αυτό, θα ήθελα να επισημάνω την πολύ θετική κίνηση στην οποία προέβη ο κ. Öttinger, ο οποίος
επιχειρεί να θεσπίσει κανονισμούς που διέπουν την ασφάλεια στις εξέδρες γεώτρησης.

Δεν υπάρχουν κανονισμοί για τις πολυσύχναστες ναυτιλιακές αρτηρίες, όπως ο Βόσπορος, όπου
δεν έχει εισαχθεί ακόμη η υποχρεωτική πλοήγηση. Τα μεγάλα δεξαμενόπλοια περνούν καθημερινά
από τα στενά αυτά.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το γεγονός ότι οι ναυτιλιακές
εταιρείες διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και των θαλάσσιων
ζώων. Για παράδειγμα, μια ιταλική ναυτιλιακή εταιρεία εγκατέστησε ένα σύστημα, το οποίο θα
εμποδίζει τα πλοία της να συγκρούονται με φάλαινες. Θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να στηρίξει
η ΕΕ τέτοιου είδους θετικά μέτρα που λαμβάνονται από τις ιδιωτικές εταιρείες.

Ville Itälä (PPE). -    (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το
εξαίρετο έργο της και, ιδιαίτερα, για τον ορθό τρόπο, με τον οποίο βλέπει την απόφαση του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) όσον αφορά τις εκπομπές θείου. Ελπίζω ότι η Επιτροπή
θα λάβει πραγματικά υπόψη την απόφαση αυτή, μια απόφαση που σήμερα πρόκειται να εγκριθεί
ομόφωνα στο Κοινοβούλιο.

Η απόφαση του ΔΝΟ ήταν βιαστική, χωρίς καμία εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
καμία εκτίμηση κόστους. Η ΕΕ δεν θα πρέπει να επαναλάβει το λάθος του ΔΝΟ. Εάν οριστούν
για τον Βορρά διαφορετικά όρια εκπομπής αερίων σε σχέση με τον Νότο, ο ανταγωνισμός θα
διαστρεβλωθεί και το ίδιο θα συμβεί και με τους κανόνες στο πλαίσιο της ΕΕ. Τα όρια εκπομπών
αερίων θα πρέπει να είναι τα ίδια. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι, εάν προχωρήσει κάτι τέτοιο, αυτό
θα είναι αντίθετο στο δίκαιο της ΕΕ για τον ανταγωνισμό.

Τι θα συνεπάγεται αυτό για τη χώρα μου, για παράδειγμα; Θα συνεπάγεται ότι η βιομηχανία θα
αντιμετωπίσει έναν επιπρόσθετο λογαριασμό της τάξης περίπου του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ
τον χρόνο. Οι φινλανδικές θέσεις εργασίας απειλούνται, παρά το γεγονός ότι κάνουμε ό,τι
μπορούμε για να αυξήσουμε τον αριθμό των θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Μιλούμε για τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020», λαμβάνουμε όμως άλλου είδους αποφάσεις που καταργούν αυτές τις θέσεις
εργασίας.

Τα φορτία για τη Φινλανδία μεταφέρονται στα ρωσικά πλοία, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρουν
τα αγαθά στη Φινλανδία πάνω σε φορτηγά, διότι η Ρωσία δεν πρόκειται να επικυρώσει την
απόφαση αυτή του ΔΝΟ. Οπωσδήποτε αυτό δεν είναι κάτι που επιθυμεί η ΕΕ. Οι Σουηδοί είπαν
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ότι θα αρχίσουν να μεταφέρουν με φορτηγά ό,τι μεταφέρεται τώρα με τα πλοία. Ως εκ τούτου,
αυτή θα ήταν μια κακή απόφαση για το περιβάλλον, καθώς και για το μέλλον των ευρωπαϊκών
θέσεων εργασίας. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα κατανοήσει πραγματικά αυτήν την απόφαση που θα
ληφθεί ομόφωνα σήμερα στο Κοινοβούλιο.

Guido Milana (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω
την εισηγήτρια. Ως προς την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, πρέπει να υπερβούμε το στάδιο
των καλών προθέσεων και να δώσουμε νέα ώθηση σε μια στρατηγική που θα αντιπροσωπεύει
την πορεία προς την ευημερία και την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπληρώνοντας όλο
τον χρόνο που χάθηκε για την πρόληψη των περιβαλλοντικών καταστροφών και την καταπολέμηση
των κλιματικών αλλαγών και της ρύπανσης.

Μόλις σήμερα το πρωί ο κ. Pirillo θύμισε στο Κοινοβούλιο ένα άλλο καταστροφικό συμβάν που
έλαβε χώρα τις προάλλες στην πόλη Paola της Καλαβρίας. Η Επιτροπή πρέπει να αποδείξει ότι
καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες, ότι δεν χρησιμοποιεί απλώς τα εργαλεία διακυβέρνησής της,
αλλά εφαρμόζει στην πραγματικότητα στοχευμένα νομοθετικά μέτρα και αντλεί δεόντως
διδάγματα από τα λάθη του παρελθόντος, τα οποία προκλήθηκαν από μια προσέγγιση που είχε
πολύ συχνά υπερβολικά τομεακό χαρακτήρα.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πρόκειται για μια πολύ σύνθετη διαδικασία, βρισκόμαστε όμως σε
ένα δύσκολο και απαιτητικό σημείο, όπου κανένα ολίσθημα της προσοχής δεν μπορεί να γίνει
ανεκτό και όπου απαιτούνται επαρκείς επενδύσεις και μηχανισμοί κοινής διακυβέρνησης, τόσο
σε διοργανικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας για τις περιφερειακές λεκάνες,
μεταξύ των οποίων η Μεσόγειος ξεχωρίζει εξαιτίας της πολυπλοκότητας στη δικαιοδοσία της.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα είναι κρίσιμης σημασίας να δούμε τη διαχείριση της λεκάνης της
Μεσογείου ως ένα περιουσιακό στοιχείο κοινό σε όλα τα παράκτια κράτη, επί τη βάσει της αρχής
του res communis omnium ή της κοινής κληρονομιάς. Διαφορετικά, η ολοένα και πιο διαδεδομένη
πρακτική της μονομερούς δήλωσης αποκλειστικών οικονομικών ζωνών ή τέτοιων παρόμοιων
στη Μεσόγειο Θάλασσα, καθώς και η αντίθεση προς τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το
Δίκαιο της Θάλασσας, θα υπονόμευε την ιδέα της αποτελεσματικής και κοινής διακυβέρνησης.

Θα ήθελα να επισημάνω στο πλαίσιο αυτό ότι, μόλις πριν από έναν μήνα, η ερμηνεία αυτή από
μέρους της Λιβύης οδήγησε σε μια πραγματικά ένοπλη επίθεση ενάντια σε ένα ευρωπαϊκό
αλιευτικό σκάφος και θα ήταν λάθος να υποστηρίξουμε ότι το ζήτημα αυτό αφορά αποκλειστικά
την Ιταλία και τη Λιβύη.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να πω ένα πολύ
μεγάλο ευχαριστώ στην κ. Meissner, την εισηγήτριά μας, για την εξαίρετη έκθεσή της και,
προπάντων, για την εξαίρετη συνεργασία της με τη διακομματική ομάδα για τις θάλασσες και
παράκτιες περιοχές, της οποίας προεδρεύω και η οποία, με τις καλές υπηρεσίες της κ. Meissner,
μπόρεσε να διασφαλίσει την έγκριση τροπολογιών επί ζητημάτων μεγάλης σημασίας για τα μέλη
της. Η παρούσα έκθεση μας δίνει την ευκαιρία να προβάλουμε τους εαυτούς μας στο μέλλον,
καθώς και την κατάσταση ως έχει σήμερα· αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Είμαστε εντελώς αποφασισμένοι να δούμε δύο πράγματα στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική
(ΟΘΠ). Πρώτον, ότι δίνεται προτεραιότητα στη διαφύλαξη του θαλάσσιου και παράκτιου
περιβάλλοντος. Ήδη υφίσταται μια οδηγία-πλαίσιο, πρέπει όμως να ενισχυθούν και άλλα εργαλεία,
ιδιαίτερα όσον αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και τον θαλάσσιο
χωροταξικό σχεδιασμό.

Πρέπει να εκμεταλλευθούμε την επόμενη τριετία, προκειμένου να θεσπίσουμε μια πραγματική
κοινοτική πολιτική στον τομέα αυτόν που θα μας επιτρέψει να γεφυρώσουμε αυτό το τεχνητό
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χάσμα ανάμεσα στα εργαλεία για τη γη και στα εργαλεία για τη θάλασσα, διαφορετικά οι
συμπολίτες μας δεν θα καταλάβουν. Ως εκ τούτου, περιμένουμε πολλά από την κ. Δαμανάκη
στο θέμα αυτό.

Το δεύτερο σημείο είναι η «γαλάζια» ανάπτυξη. Είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσηλωμένοι σε αυτήν
και περιμένουμε τη μελέτη που ξεκίνησε η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας,
προκειμένου να διασαφηνιστούν οι πηγές δραστηριότητας και απασχόλησης που μπορούμε να
περιμένουμε.

Εφιστώ την προσοχή σας στο πρόγραμμα που έχει βαπτιστεί «Vasco de Gama» και το οποίο
δρομολόγησαν οι παραθαλάσσιες περιφέρειες και ευχαριστώ την κ. Meissner για το γεγονός ότι
το έλαβε υπόψη της.

Isabella Lövin (Verts/ALE).   – (SV) Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι μια πολύ
ευπρόσδεκτη στρατηγική, διότι οι θάλασσές μας αλληλοσυνδέονται και όλοι οι τομείς που
εκμεταλλεύονται τις θάλασσες έχουν συνδυασμένες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό
σημαίνει ότι θα ήταν καταστροφικό και ανεύθυνο να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε αποφάσεις σε
σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις συσσωρευτικές επιπτώσεις
στο θαλάσσιο περιβάλλον από την αλιεία, τη βυθοκόρηση, τη ναυτιλία, την αιολική και την
κυματική ενέργεια, τον τουρισμό και άλλες δραστηριότητες.

Η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική αποτελεί τον περιβαλλοντικό πυλώνα της
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και ορίζει ότι όλα τα κράτη μέλη θα έχουν επιτύχει καλή
περιβαλλοντική κατάσταση για τις θάλασσές μας έως το 2020. Προκειμένου να καταστεί δυνατό
κάτι τέτοιο, τα κράτη μέλη πρέπει, το συντομότερο δυνατόν, να εφαρμόσουν μια μορφή θαλάσσιας
διακυβέρνησης που θα είναι ολοκληρωμένη στην πράξη, με ένα ενιαίο κέντρο για τη λήψη
αποφάσεων.

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για το πόσο στραβά μπορούν να πάνε τα πράγματα, όταν οι
διάφοροι χρήστες της θάλασσας υπάγονται σε διαφορετικές αρχές και διαφορετικές νομοθεσίες.
Στη νότια Kattegatt στη Σουηδία, η Σουηδία και η Δανία έχουν συμφωνήσει να προστατεύσουν
την περιοχή ωοτοκίας του βακαλάου σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να προστατεύσουν τα
τελευταία εναπομείναντα αποθέματα βακαλάου. Πρόσφατα, μια άλλη αρχή στη Σουηδία
αποφάσισε ότι η κοινότητα Falkenberg θα πρέπει να μπορεί να πετά στη θάλασσα τεράστιες
ποσότητες αποβλήτων βυθοκόρησης που προέρχονται από λιμάνια, ακριβώς στην περιοχή
ωοτοκίας του βακαλάου.

Τα κράτη μέλη έχουν πλέον καθήκον να επιτύχουν μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση για τις
θάλασσες έως το 2020. Μόνο εάν αντιπαραβάλουμε τις αποφάσεις που αφορούν τις θάλασσες
και πραγματοποιήσουμε έναν θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θα μπορέσει να καταστεί αυτό
δυνατό.

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός θα μας επιτρέψει επίσης να δούμε πιο καθαρά ποιος
επιδεικνύει ενδιαφέρον για τις θάλασσες και ποιος επιθυμεί να τις εκμεταλλευθεί, καθώς και να
είμαστε ξεκάθαροι ως προς το ότι οι ίδιοι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους. Επίσης, οι
αλιευτικές εργασίες πρέπει να πραγματοποιούν εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
πρέπει να ακολουθούν την αρχή της βέλτιστης πρακτικής. Πρέπει επίσης να συμμορφώνονται
με την αρχή της πρόληψης, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους αγωγούς αερίων στον θαλάσσιο
βυθό ή με τα αιολικά πάρκα.

Αυτό θα ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
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Marek Józef Gróbarczyk (ECR).   – (PL) Η έκθεση για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική
μας κάνει να σκεφτούμε πιο προσεκτικά και απαιτεί να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα
αυτό. Η σύντομη παρουσίαση της έκθεσης δυνάμει του άρθρου 48 του Κανονισμού, η μειωμένη
δυνατότητα κατάθεσης τροπολογιών, η οποία είναι αντίθετη στους κανόνες, και η απόρριψη της
πλειονότητας των τροπολογιών που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας γεμίζουν με
αισιοδοξία ή ελπίδα ότι η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού θα προσεγγίσει το θέμα της
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής με εντελώς υπεύθυνο τρόπο.

Ας θυμηθούμε ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια τεράστια
κρίση. Η βιομηχανία καταστρέφεται από τις πρακτικές ντάμπινγκ και τον ανταγωνισμό από την
Άπω Ανατολή, καθώς και από την εξαγορά των ναυτιλιακών εταιρειών από φθηνούς φορείς
εκμετάλλευσης. Αυτό συμβαίνει λόγω της έλλειψης μιας ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης θαλάσσιας
πολιτικής. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κρίση στη ναυπηγική βιομηχανία. Θα προσθέσω ότι
στη χώρα μου τα δύο μεγαλύτερα ναυπηγεία έκλεισαν προσφάτως και ότι αυτό συνέβη κάτω
από τις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξαιτίας των αναποτελεσματικών ενεργειών της
πολωνικής κυβέρνησης. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τεράστια οικονομική μετανάστευση και
έχει αυξήσει την ανεργία. Ως εκ τούτου, ζητώ να δοθεί η δέουσα προσοχή στην ολοκληρωμένη
θαλάσσια πολιτική, καθώς και να ακολουθηθεί μια εντελώς υπεύθυνη προσέγγιση σε σχέση με
το θέμα αυτό.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Ο μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων και τομεακών
πολιτικών όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον –από την αλιεία έως τις θαλάσσιες μεταφορές,
καθώς και τον τουρισμό, την ενέργεια, την επιστήμη και την τεχνολογία, μεταξύ άλλων– απαιτεί
μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που θα προωθεί την επωφελή διασύνδεση όλων αυτών
των τομέων μέσα σε ένα πλαίσιο βιωσιμότητας για το θαλάσσιο περιβάλλον και διαφύλαξης των
σχετικών οικοσυστημάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή συγκεκριμένα τοπικά και περιφερειακά
χαρακτηριστικά έχουν κρίσιμη σημασία στο πλαίσιο αυτής της σχέσης και οι επιπτώσεις αυτής
της ολοκληρωμένης πολιτικής θα γίνουν αισθητές και σε αυτό το επίπεδο. Πέρα από την απλή
εφαρμογή της, πρέπει επίσης να καθοριστεί σε αυτό το επίπεδο, εμπλέκοντας τις παράκτιες
κοινότητες που εργάζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον και που του δίνουν ζωή και εξαρτώνται
από αυτό. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνούμε το κοινό όραμα που είναι αναγκαίο ή τη συνεργασία
και τον συντονισμό που είναι κρίσιμης σημασίας ενόψει του γεγονότος ότι οι ωκεανοί και οι
θάλασσες αλληλοσυνδέονται και αλληλοεξαρτώνται.

Κάθε πρωτοβουλία της Ένωσης στον τομέα αυτόν θα πρέπει να διαφυλάσσει την κυριαρχία και
τις εξουσίες κάθε κράτους μέλους σε σχέση με τη διαχείριση των χωρικών του υδάτων και τις
αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, και ταυτόχρονα να συμβάλλει στην προώθηση των πόρων που
βρίσκονται εκεί ως μέρος των ενδογενών τους δυνατοτήτων και του συγκριτικού τους
πλεονεκτήματος.

Μεταξύ άλλων πραγμάτων, όπως η προώθηση της θαλάσσιας έρευνας και η ανάπτυξη των
διαφόρων πτυχών της ναυτικής τεχνολογίας, όπως είναι η ναυπηγική, το περιεκτικό όραμα της
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής θα πρέπει να καλύπτει τα εξής: την προώθηση των
θαλάσσιων μεταφορών που είναι περισσότερο αειφόρες από περιβαλλοντικής πλευράς καθώς
και των λιμενικών υποδομών ως μέρος της δημόσιας διαχείρισής τους· την προώθηση της αλιείας,
διασφαλίζοντας τον εκσυγχρονισμό του τομέα και την περιβαλλοντική του αειφορία, καθώς και
την κοινωνικοοικονομική του βιωσιμότητα· την επαρκή και ανεξάρτητη χρηματοδότηση που
δεν αφαιρεί πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας· και, τέλος, τον ρόλο και τα ειδικά
χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων περιφερειών.
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Nick Griffin (NI). -    (EN) Κύριε Πρόεδρε, προτού πάρουμε συμβουλές από οιονδήποτε
εμπειρογνώμονα, είναι σοφό να εξετάσουμε το μητρώο του για να ελέγξουμε εάν είναι ικανός.
Η έκθεση για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι εν μέρει έργο της Επιτροπής Αλιείας,
επομένως προτού εμπλακούμε στα μεγαλεπήβολα σχέδιά της, αξίζει να ρίξουμε μια κριτική ματιά
στο μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διαχείριση των θαλασσών. Αναπόφευκτα,
αυτό σημαίνει να αξιολογήσουμε την κατάσταση στα παλαιότερα κυρίαρχα ύδατα του Ηνωμένου
Βασιλείου, τα οποία παραδόθηκαν μυστικά στον ευρωπαϊκό γραφειοκρατικό έλεγχο το 1973,
καθώς σχεδόν το 70% των λεγόμενων «κοινοτικών αλιευτικών αποθεμάτων» είναι στην
πραγματικότητα βρετανικά αλιευτικά αποθέματα.

Πώς είναι η ζωή των ψαριών και των ψαράδων μας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής
(ΚΑΠ); Οι αριθμοί μάς λένε πολύ περισσότερα από ό,τι όλα τα ωραία λόγια της έκθεσης. Το
88% των κοινοτικών αποθεμάτων έχει υπεραλιευθεί έναντι ενός ποσοστού περίπου 27% κατά
μέσο όρο παγκοσμίως. Το 30% των ειδών των ψαριών μας βρίσκεται πλέον επισήμως εκτός των
ασφαλών βιολογικών ορίων, διότι έχουν μείνει πολύ λίγα ενήλικα ψάρια για φυσιολογική
αναπαραγωγή. Στο πλαίσιο του αισχρού συστήματος ποσοστώσεων της ΚΑΠ, μόνο στη Βόρεια
Θάλασσα περίπου ένα εκατομμύριο τόνοι ψαριών πετιούνται νεκρά ετησίως. Στο μεταξύ, η
βιομηχανική απορρόφηση ειδών, όπως το αμμόχελο, έχει οδηγήσει στην καταστροφή πληθυσμών
πτηνών όπως είναι η φράτερκουλα η αρκτική.

Στον Νότο της Ευρώπης η εικόνα είναι εξίσου άσχημη. Οι δυτικοαφρικανοί ψαράδες, ο τρόπος
ζωής των οποίων είχε διατηρηθεί για γενιές, αναγκάζονται να στραφούν στην εμπορία ανθρώπων,
διότι τα νηολογημένα στην ΕΕ σκάφη έχουν βοηθήσει να υπεραλιευθούν τα ύδατά τους σε βαθμό
εξαφάνισης των ψαριών.

Είναι καιρός να αναγνωρίσει η ΕΕ ότι το μητρώο της στη θαλάσσια διαχείριση είναι το χειρότερο
παγκοσμίως, ένα τυπικό παράδειγμα αυτού που είναι γνωστό ως η τραγωδία των κοινών – το
φαινόμενο, κατά το οποίο οι κοινοί πόροι αποτελούν πάντοτε αντικείμενο ανελέητης
εκμετάλλευσης, διότι όποιος εφαρμόζει περιορισμούς μειονεκτεί έναντι των αδίστακτων.

Είναι καιρός να επιστρέψουμε τον έλεγχο των θαλασσών και των αλιευτικών περιοχών στα
κυρίαρχα έθνη, το μητρώο των οποίων έχει καταδείξει ότι είναι ικανά να ασκήσουν αυτήν τη
διαχείριση. Στην περίπτωση των δύο τρίτων των κοινοτικών υδάτων που η ΕΕ έχει υπεραλιεύσει
σε βαθμό εξαφάνισης των ψαριών, αυτά αφορούν το βρετανικό έθνος και τους βρετανούς
ψαράδες.

Luis de Grandes Pascual (PPE).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι,
νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε την εισηγήτρια κ. Meissner. Υπήρχαν ανόμοιες, ακόμη και
συγκρουόμενες θέσεις, όμως βρήκε συμβιβαστικές λύσεις που μας επιτρέπουν να στεκόμαστε
σήμερα μαζί όσον αφορά αυτό το σημαντικό θέμα.

Κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού αποφάσισε ότι όλες οι θάλασσες θα
πρέπει να προστατεύονται κατά παρόμοιο τρόπο, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε άλλη λύση
θα δημιουργούσε μια κατάσταση αθέμιτου ανταγωνισμού.

Αποδεχόμαστε τη θέση της πλειονότητας υπέρ μιας νομικής κατάστασης με ομοιόμορφους
κανόνες για ολόκληρη την Ένωση, όμως δεν θα κάνω στους βουλευτές τη χάρη να μην επισημάνω
το γεγονός ότι μια τέτοια λύση συνεπάγεται ξεκάθαρα και έναν ορισμένο βαθμό αδικίας.

Είναι προφανές ότι η Βαλτική Θάλασσα, η Βόρεια Θάλασσα και το Στενό της Μάγχης είναι
περισσότερο μολυσμένα και, κατά την άποψή μου, ο έλεγχος των τιμών θείου θα πρέπει να είναι
αυστηρότερος.
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Τα μέτρα για τη μείωση του χρόνου μεταφοράς και του κόστους διαχείρισης στα λιμάνια
συνιστούν οπωσδήποτε θετικές πρωτοβουλίες. Παρ’ όλα αυτά, θα το επαναλάβω ξανά και ξανά:
έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμη ως προς το ζήτημα αυτό. Εάν δεν απελευθερώσουμε
αποφασιστικά τα λιμάνια μας, δεν θα μπορούν να επεκτείνουν τον κεντρικό ρόλο που θα κληθούν
να διαδραματίσουν στο πλαίσιο της συντροπικότητας.

Εξίσου ευπρόσδεκτη είναι και η προώθηση της στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών CO2,
η οποία έχει ως στόχο να αλλάξουν τις συγκεκριμένες συνέπειες από την αλλαγή του κλίματος.

Θεωρώ ότι η παρούσα έκθεση είναι καλή και πρέπει να εγκριθεί. Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνούμε
ότι η έκθεση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σοβαρής καταστροφής, δηλαδή της καταστροφής
του Κόλπου του Μεξικού.

Από την άποψη αυτήν, προτρέπουμε την Επιτροπή να κρίνει εάν είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο της
αναθεώρησης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα,
να ενισχύσει τον ρόλο του συγκεκριμένου οργανισμού σε σχέση με τη διεξαγωγή προληπτικών
επιθεωρήσεων, καθώς και των μετέπειτα καθηκόντων καθαρισμού της απόρριψης
υδρογονανθράκων. Κυρία Επίτροπε, πιστεύω ότι η μεταρρύθμιση αυτή είναι αναγκαία και πρέπει
να χρησιμοποιηθεί η αναγκαία εντολή προκειμένου να δοθεί στήριξη στα καθήκοντα αυτά.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα
ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στην κ. Meissner για το εξαίρετο έργο που
πραγματοποίησε και τον τρόπο με τον οποίον κατόρθωσε να επιτύχει ευρεία συναίνεση με την
έκθεσή της. Ως συντονιστής της πολιτικής μου Ομάδας, θα ήθελα επίσης να εκμεταλλευθώ την
ευκαιρία αυτή για να αποτίσω φόρο τιμής στον πρώην συνάδελφό μας, τον βουλευτή Piecyk, ο
οποίος δυστυχώς απεβίωσε πριν από δύο χρόνια και ο οποίος είχε επιτελέσει πρωτοποριακό έργο
σε αυτό το Κοινοβούλιο, προκειμένου να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή θαλάσσια
πολιτική – πάνω στην οποία μπορούμε σήμερα να οικοδομήσουμε.

Προφανώς, ο τομέας αυτός είναι σύνθετος με πολλές πτυχές και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να
κάνουμε πολλά για να επιτύχουμε τον στόχο μας. Για να ξεκινήσω, πρέπει να δώσουμε έναν νέο
δυναμισμό σε αυτόν τον τομέα, θεσπίζοντας αποτελεσματικές δομές και κατάλληλα μέτρα·
εξάλλου, ο εν λόγω τομέας προσφέρει πολυάριθμες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη,
τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, και, συγκεκριμένα, είναι αναγκαίος για την ανάπτυξη των παράκτιων
περιοχών και των λιμανιών μας.

Έχει ήδη γίνει αναφορά στη δομή, και αυτή περιλαμβάνει επίσης και ευρωπαϊκές δομές. Ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) πρέπει να ενισχυθεί πραγματικά
και πρέπει να του δοθεί μεγαλύτερος ρόλος, καθώς και οι κατάλληλες αρμοδιότητες και πόροι.
Τέθηκε επίσης το ζήτημα των πετρελαϊκών καταστροφών και της εξόρυξης πετρελαίου. Ως προς
το ζήτημα αυτό, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι σαφές πως οιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση
των αρμοδιοτήτων του EMSA θα πρέπει να ενισχύει τη θέση του. Ο EMSA θα πρέπει επίσης να
διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών
υπηρεσιών επιθεώρησης, των υπηρεσιών παρακολούθησης των ακτών και ούτω καθεξής στα
κράτη μέλη.

Επιπλέον, υπάρχουν φυσικά ορισμένες σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η ναυτιλία
προκαλεί περισσότερη ρύπανση από ό,τι θα έπρεπε. Ως εκ τούτου, υπάρχουν ακόμη πολλά
περιθώρια βελτίωσης. Συζητούμε για τα όρια των τιμών θείου, τα οποία θα πρέπει να είναι τα
ίδια παντού, καθώς και για ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών – και καλώ την Επιτροπή να συνεχίσει
από την άποψη αυτή να ασκεί πιέσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ).
Επίσης, πρέπει φυσικά να έχουμε αποτελεσματικό χωροταξικό σχεδιασμό.
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Η τελευταία μου παρατήρηση: πιστεύω ότι είναι εξίσου σημαντικό να λάβουμε μέτρα σε κοινωνικό
επίπεδο, προκειμένου να ενισχύσουμε την εικόνα του επαγγέλματος μεταξύ των νέων ανθρώπων.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ολοκληρωμένη θαλάσσια
πολιτική είναι ένας τομέας που προσανατολίζεται στο μέλλον. Οι ωκεανοί χρησιμοποιούνται
ολοένα και πιο εντατικά για μεταφορές, ναυτιλιακές οικονομικές δραστηριότητες, για την ενέργεια
ανοικτής θάλασσας και την αλιεία και η ανάπτυξη των τομέων αυτών πρέπει να είναι συντονισμένη.
Ο χώρος που διαθέτουμε είναι περιορισμένος και, κατά συνέπεια, οι διάφοροι θαλάσσιοι τομείς
πρέπει να ακολουθούν μια υπεύθυνη και προνοητική προσέγγιση όσον αφορά τη συνεργασία.
Η χρήση και η προστασία των θαλασσών δεν πρέπει να αλληλοσυγκρούονται. Αυτοί οι δύο
τομείς εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον, επειδή οι ωκεανοί μπορούν να μας στηρίξουν, μόνο
εάν είναι υγιείς. Θα ήθελα να επισημάνω τη θετική συνεργασία μεταξύ των χωρών που συνορεύουν
στη Βαλτική Θάλασσα, οι οποίες εργάζονται από κοινού για την προώθηση της δυναμικής
ανάπτυξης της αλιείας, του περιβάλλοντος, των υποδομών και του τουρισμού στις παράκτιες
περιοχές. Πρέπει να συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην αλιευτική βιομηχανία, η οποία είναι
αποδυναμωμένη και θεωρείται συχνά ως χαμηλής προτεραιότητας, αντιπροσωπεύει όμως ένα
ζωτικής σημασίας τμήμα της παράκτιας οικονομίας, καθώς μας παρέχει τροφή.

Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Meissner για αυτήν την πολύ καλή έκθεση.

Elie Hoarau (GUE/NGL).   – (FR) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η έκθεση καταδεικνύει με
σαφήνεια τις προκλήσεις που θέτει το θαλάσσιο περιβάλλον σε σχέση με την αλιεία, τις
υδατοκαλλιέργειες, τις μεταφορές, τον τουρισμό, την ενέργεια, τις εξορύξεις και τους βιολογικούς
πόρους, καθώς και την έρευνα στον τομέα της αλλαγής του κλίματος. Υπάρχει αξιοσημείωτο
δυναμικό για ανάπτυξη και θα πρέπει να το διασφαλίσουμε, να το προστατεύσουμε και να το
ενισχύσουμε σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, διότι το μέλλον του ανθρώπινου είδους εξαρτάται από
αυτό. Επίσης, η έκθεση ορθώς παρατηρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρωταγωνίστρια δύναμη
στην παγκόσμια ναυτιλιακή σκηνή και ότι οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες διασφαλίζουν ότι
διαθέτει τη μεγαλύτερη αποκλειστική οικονομική ζώνη στον κόσμο.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα αυτό, είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
εφαρμόσει μια φιλόδοξη πολιτική, μια μείζονα θαλάσσια πολιτική. Εάν δεν το κάνει η
πρωταγωνίστρια στην παγκόσμια ναυτιλιακή σκηνή δύναμη, ποιος θα το κάνει; Πρέπει να πούμε,
ωστόσο, ότι το ψήφισμα δεν κάνει μεγάλα βήματα προς την κατεύθυνση αυτήν. Δεν μπορεί να
ισχυρίζεται κανείς ότι είναι ο ηγετικός στον κόσμο φορέας λήψης αποφάσεων με μόνο 50
εκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, παρά το γεγονός ότι οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες κατέχουν αναγνωρισμένη
στρατηγική θέση, εξαιτίας της παρουσίας τους σε κάθε ωκεανό, θα ήταν συνετό να τις κάνουμε
να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια μείζονα στρατηγική για τους ωκεανούς.
Δυστυχώς, η εισηγήτρια δεν επιδίωξε κάτι τέτοιο, και λυπούμαι γι’ αυτό.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, οι ωκεανοί και
οι θάλασσες αντιπροσωπεύουν το 70% της επιφάνειας του πλανήτη, ήταν η γενέτειρα της ζωής
και καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας υπήρξαν πηγή τροφής μέσω της αλιείας, καθώς
και μέσο επικοινωνίας μεταξύ των λαών και των πολιτισμών μέσω του θαλάσσιου εμπορίου. Εδώ
βρίσκουμε την προέλευση της έννοιας των παραδοσιακών θαλάσσιων δραστηριοτήτων: της
αλιείας και των μεταφορών.

Επί του παρόντος, η θάλασσα αποκτά νέο ρόλο παγκοσμίως, ως γεωστρατηγική και γεωπολιτική
σκηνή που δίνει στην Ευρώπη έναν κεντρικό ρόλο. Επιπλέον, σήμερα ζούμε στη λεγόμενη εποχή
των νέων χρήσεων των ωκεανών, όπως είναι η εκμετάλλευση των ενεργειακών, ορυκτών και
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γενετικών τους πόρων, οι οποίοι, παράλληλα με την αλιεία και τις θαλάσσιες μεταφορές, χρήζουν
ολιστικής αντίληψης και συντονισμένης δράσης· στην πραγματικότητα, η κ. Meissner επεδίωξε
να δώσει μια εικόνα όλων αυτών, γι’ αυτό και την συγχαίρω θερμά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σχεδιάσει τον ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο και τις χρήσεις του,
ιδιαίτερα για τις παράκτιες περιοχές και πολύ περισσότερο για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.
Προκειμένου να είναι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική σημαντικότερη από ό,τι το άθροισμα
των μερών της –και ας εστιάσουμε στο σημείο αυτό στην αλιεία– είναι ζωτικής σημασίας να
αντιπροσωπεύεται η δραστηριότητα αυτή στο σύνολο των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, έτσι
ώστε να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τις επιθυμίες με συνεργατικό τρόπο και να υπερβούμε
τις δυσκολίες που προκύπτουν από την επικάλυψη των συμφερόντων στη χρήση του θαλάσσιου
χώρου.

Στον τομέα αυτόν, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη
σύνοδο κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, είναι επιτακτικό να προστατεύσουμε τις
θαλάσσιες βιογεωγραφικές περιοχές που είναι περισσότερο ευάλωτες από βιολογικής πλευράς
και να προωθήσουμε την αειφόρο αλιεία, με τη χρήση ολοένα και πιο επιλεκτικών μεθόδων. Ως
εκ τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε τη δημιουργία διατομεακών πολιτικών εργαλείων
που θα συγκεντρώνουν τους διαφορετικούς τομείς των διαφόρων θαλάσσιων δραστηριοτήτων,
προασπίζοντας τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους από
πλευράς χρησιμοποίησης της θαλάσσιας σφαίρας.

Η προστασία των ωκεανών αποτελεί ηθική υποχρέωση, τόσο για εμάς τους ίδιους όσο και για
τις μελλοντικές γενιές.

Σπύρος Δανέλλης (S&D)  . – Κυρία Επίτροπε, διαχρονικά η ανάπτυξη του συνόλου σχεδόν
των πολιτισμών της Ευρώπης βασίσθηκε στη θάλασσα. Στις μέρες μας, η Συνθήκη της Λισαβόνας
επιβάλλει για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία θέσεων εργασίας νέες πολιτικές
και εργαλεία για την ελαχιστοποίηση των αντιθέσεων, την προώθηση δυναμικών συνεργειών,
την άρση συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού. Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική απαιτεί μια
διατομεακή, συνολική στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές
και στις θάλασσες.

Βασικό εργαλείο για την ορθολογική οριοθέτηση χρήσεων της θάλασσας αποτελεί ο
διασυνοριακός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη θέσπιση ενιαίων
ολοκληρωμένων δομών θαλάσσιας διακυβέρνησης σε περιφερειακό επίπεδο και την ανάπτυξη
στρατηγικών για τις θαλάσσιες μακροπεριφέρειες της Ένωσης. Θεωρούμε αναγκαία την
διερεύνηση της προοπτικής δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής για μια αποτελεσματική
ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση.

Τέλος, δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει πως και η ναυτιλία οφείλει να συμμετάσχει στη μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η άσκηση συντονισμένων πιέσεων για συνολική ρύθμιση
στα πλαίσια του ΙΜΟ είναι η ενδεδειγμένη, ενώ μια μονομερής ευρωπαϊκή απόφαση για δημιουργία
συστήματος ΕΤS για τη ναυτιλία φοβούμαστε ότι θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την
ευρωπαϊκή ναυτιλία, απομακρύνοντας την ουσιαστική λύση, που δεν μπορεί παρά να είναι η
διεθνής ρύθμιση και ας μην ξεχνάμε πως η ναυτιλία είναι μια κατ’ εξοχήν διεθνής δραστηριότητα.

Debora Serracchiani (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι ευγνώμων στην
κ. Meissner για την έκθεσή της σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και συμφωνώ
μαζί της ως προς την ανάγκη να ενισχύσουμε τις θαλάσσιες μεταφορές και τη ναυπηγική
βιομηχανία, να διαφυλάξουμε τις παράκτιες περιοχές και να προωθήσουμε την καινοτομία και
τις δραστηριότητες έρευνας.
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Σήμερα, οι θαλάσσιες μεταφορές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στο εμπόριο. Ως αποτέλεσμα,
πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των μικρών και μεγάλων λιμανιών που βρίσκονται
απέναντι στην ίδια θαλάσσια λεκάνη και τα οποία μπορούν να διευκολύνουν την καλύτερη ροή
του εμπορίου. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη διατροπικότητα, πρέπει να
επενδύσουμε στις υποδομές σε λιμάνια και σε χερσαίους παραλιμένιους σταθμούς, ιδιαίτερα σε
λιμάνια που μπορούν να συνδεθούν μέσω των ευρωπαϊκών διαδρόμων.

Τέλος, πιστεύω ότι είναι να σημαντικό να μην παραβλέψουμε ένα άλλο ζήτημα, δηλαδή την
ασφάλεια των λιμανιών. Όλα τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στο εσωτερικό
όλων των ευρωπαϊκών λιμανιών πρέπει να εναρμονιστούν, έτσι ώστε να προστατεύσουμε καλύτερα
τις θαλάσσιες μεταφορές και να εμποδίσουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό να ζημιώσει τα λιμάνια
εκείνα που πρέπει πραγματικά να επιβαρυνθούν με μεγαλύτερες δαπάνες, προκειμένου να
διασφαλίσουν ένα μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής
είναι επιτακτική, δεδομένης της κατακερματισμένης προσέγγισης που υιοθετήθηκε στο παρελθόν
και η οποία οδήγησε σε αναποτελεσματικότητα και συγκρούσεις στον τομέα αυτόν. Η έκθεση
της κ. Meissner επαναλαμβάνει την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη
δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, συνεκτικής και κοινής διαδικασίας λήψης αποφάσεων όσον
αφορά τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες περιοχές και τους θαλάσσιους τομείς. Η
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική διευκολύνει μια διατομεακή προσέγγιση σε σχέση με τη
θαλάσσια διακυβέρνηση, καθώς βοηθά να εντοπιστούν και να χρησιμοποιηθούν οι τομείς
συνέργειας μεταξύ των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάγονται στον τομέα αυτόν.

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει ένα πρόγραμμα, το οποίο θα παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο
για τη διατήρηση της βοήθειας που χορηγείται στις πρωτοβουλίες του εν λόγω τομέα και θα
συντελέσει στην πιο συνεκτική χρήση των πόρων για την ανάπτυξη των θαλασσών και των
παράκτιων περιοχών. Δυστυχώς, η μόνη βιώσιμη και εφικτή λύση χρηματοδότησης υπό τις
σημερινές οικονομικές συνθήκες ήταν η μετριοπαθής οικονομική συνεισφορά της ΕΕ. Παρ’ όλα
αυτά, ελπίζω ότι αυτή η μέθοδος χρηματοδότησης θα επιτρέψει να επιτύχουμε τους στόχους
της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα.

Luís Paulo Alves (S&D).   – (PT) Κύριε Πρόεδρε, η έξυπνη ανάπτυξη, υπέρ της οποίας τάσσεται
η στρατηγική «Ευρώπη 2020», μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν κινητοποιήσουμε με έξυπνο τρόπο
τις διαφορές μορφές δυνατοτήτων που είναι εγγενείς στην ευρωπαϊκή πολυμορφία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τη μεγαλύτερη αποκλειστική οικονομική ζώνη παγκοσμίως, με 25
εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έχουμε 32.000 χιλιόμετρα ακτών, στις οποίες ζει το ένα
τρίτο του πληθυσμού μας· οι ακτές παράγουν το 40% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
μας και το 95% των ξένου εμπορίου μας. Τα τελευταία αυτά στοιχεία θα πρέπει να θέσουν την
Επιτροπή και το Συμβούλιο σε εγρήγορση προκειμένου να λάβουν μέτρα, με την έννοια ότι,
χωρίς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική, δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν την
έξυπνη ανάπτυξη που είναι αναγκαία για την επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Θα ήθελα να επιστήσω ιδιαιτέρως την προσοχή σας στον ενδεχόμενο βιογενετικό και ορυκτό
πλούτο που περιέχουν τα βαθέα ύδατα και οι βυθοί μας, για το οποία επί του παρόντος
γνωρίζουμε λίγα πράγματα· θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην ανάγκη να αυξηθούν
οι προσπάθειες για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς αυτούς.

Michael Theurer (ALDE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Geoghegan-Quinn, κυρίες και
κύριοι, πρέπει να διαφυλάξουμε τους παγκόσμιους ωκεανούς ως ένα οικοσύστημα. Εντούτοις,
οι ωκεανοί και η έννοια της παγκοσμιοποίησης δεν αποκλείουν το ένα το άλλο. Οι ναυτιλιακές
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οδοί είναι αναγκαίες για την ευημερία μας, διότι συνιστούν τις αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου.
Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι
θα προστατεύσουμε το περιβάλλον και ότι οι μεταφορικές μας οδοί θα είναι ασφαλείς.

Στο μέλλον, θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε την προμήθειά μας σε πρώτες ύλες. Οι
επιστήμονες προβλέπουν ότι οι πολύτιμες πρώτες ύλες μπορούν να βρεθούν στον θαλάσσιο
βυθό και στην ίδια τη θάλασσα. Εδώ είναι σημαντικό να εξετάσουμε πώς θα τις εξορύξουμε με
φιλικό από περιβαλλοντικής πλευράς τρόπο.

Η τρίτη πτυχή που θα ήθελα να εξετάσω είναι η σύνδεση μεταξύ των ωκεανών και των εσωτερικών
πλωτών οδών. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε μια σύνδεση με τις εσωτερικές
πλωτές μεταφορές. Η ανάπτυξη του Δούναβη διαδραματίζει μείζονα ρόλο από την άποψη αυτήν.
Καθώς αποτελεί τον μακρύτερο ποταμό της ΕΕ, σε συνδυασμό με το κανάλι Ρήνου-Μάιν-Δούναβη,
μπορεί να συνδέσει τη Μαύρη Θάλασσα με τη Βόρεια Θάλασσα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε
μια σύνδεση μεταξύ της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και των εσωτερικών πλωτών οδών.

Gerard Batten (EFD). -    (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν θα πρέπει να εκπλήσσει κανέναν το γεγονός
ότι η ΕΕ επιθυμεί να καταστήσει ολοκληρωμένη τη θαλάσσια πολιτική, όπως ακριβώς σκοπεύει
να καταστήσει ολοκληρωμένο οτιδήποτε άλλο σε ολόκληρη την Ευρώπη, από κάθε πλευρά του
βίου και των δημόσιων πολιτικών.

Το 2007, ρώτησα τον Οργανισμό Ναυτιλίας και Αλιείας (Marine and Fisheries Agency) του
Ηνωμένου Βασιλείου πόσα ψάρια είχαν αλιευθεί στα βρετανικά ύδατα. Μου είπαν ότι «δεν
μπορούσαν να προσδιορίσουν τα βρετανικά ύδατα. Πλέον, προσδιορίζονται ως μέρος των
κοινοτικών υδάτων των». Επομένως, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διαθέτει πλέον τα δικά του χωρικά
ύδατα.

Ίσως κάνουμε καλά που το συζητούμε αυτό σήμερα, διότι, καθώς είμαι βέβαιος ότι θα το
γνωρίζετε όλοι, είναι η 205η επέτειος από τη Ναυμαχία του Τραφάλγκαρ στις 21 Οκτωβρίου
1805, όταν ο ναύαρχος Λόρδος Νέλσον και πολλοί άλλοι γενναίοι άνδρες έδωσαν τη ζωή τους
και πέθαναν, προκειμένου να μπορέσει η Βρετανία να παραμείνει μια ελεύθερη και ανεξάρτητη
χώρα. Τα τελευταία του λόγια πριν πεθάνει ήταν: «Δόξα τω Θεώ, έκανα το καθήκον μου». Οι
βουλευτές του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου θα κάνουν το καθήκον τους
σήμερα το απόγευμα και θα καταψηφίσουν την έκθεση αυτήν.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, εξακολουθούμε να γνωρίζουμε πολύ λίγα
πράγματα σχετικά με τα θαλάσσια οικοσυστήματα και, συγκεκριμένα, πολλοί τομείς των βαθέων
υδάτων αποτελούν απλώς λευκές κηλίδες στους χάρτες μας. Εντούτοις, οι θάλασσες και οι
ωκεανοί αντιπροσωπεύουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις του αιώνα αυτού και όχι
μόνο επειδή μας παρέχουν τροφή και πρωτεΐνες. Ο ρόλος τους στο κλιματικό μας σύστημα και,
κατά συνέπεια, η συμβολή τους στην ευημερία του ανθρώπινου γένους δεν θα πρέπει να
υποτιμάται.

Το παράδειγμα του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου καταδεικνύει ότι τα θαλάσσια
οικοσυστήματα μπορούν να αναγεννιούνται, εάν εφαρμόζονται τα αναγκαία μέτρα
περιβαλλοντικής προστασίας. Στις προστατευμένες περιοχές του υφάλου, ο πληθυσμός των
ψαριών έχει αυξηθεί από 30% έως 75% μέσα σε δύο μόνο χρόνια. Δεδομένου ότι περισσότερο
από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιόμετρων από
τη θάλασσα και θα μπορούσε, κατά συνέπεια, να πληγεί από τσουνάμι, χαιρετίζω θερμά το σχέδιο
για την εφαρμογή μιας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής σχετικά με την πρόληψη των καταστροφών
για τις παράκτιες περιοχές μας. Εντούτοις, η καθιέρωση διαφορετικών ορίων εκπομπών αερίων
στο πλαίσιο των κοινοτικών υδάτων έρχεται σε σύγκρουση με την ολοκληρωμένη θαλάσσια
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πολιτική, η οποία έχει ως στόχο να εξετάσει όλους τους παράγοντες. Πρέπει να λειτουργήσουμε
συνεκτικά στον τομέα αυτόν.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Η σημασία της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής
είναι αδιαμφισβήτητη σε συνθήκες, στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η υπ’ αριθμόν ένα
παγκόσμια ναυτική δύναμη και 40% του ΑΕγχΠ της ΕΕ παράγεται γύρω από τις θάλασσες και
τις παράκτιες περιοχές. Όταν υλοποιούμε τους στόχους των πολιτικών αυτών, πρέπει να δίνουμε
ιδιαίτερη προσοχή στα συγκεκριμένα τοπικά χαρακτηριστικά των θαλασσών που περιβάλλουν
την Ευρώπη. Κάθε θαλάσσιος τομέας είναι μοναδικός και απαιτεί μεμονωμένη προσοχή,
προκειμένου να επιτύχουμε μια βιώσιμη ισορροπία με τους χρήστες του.

Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η πολιτική αυτή θα απολαύει της δέουσας
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της επερχόμενης περιόδου προγραμματισμού, δημιουργώντας με
τον τρόπο αυτόν μια νέα προσέγγιση που θα στοχεύει στην ενθάρρυνση της βέλτιστης ανάπτυξης
όλων των θαλάσσιων δραστηριοτήτων κατά βιώσιμο τρόπο και η οποία θα καλύπτει όλες τις
θαλάσσιες λεκάνες. Κάτι τέτοιο θα μας επιτρέψει να απολαύσουμε πολύ μεγαλύτερα οφέλη,
μετριάζοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Κρίτων Αρσένης (S&D).   – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι υπόλοιποι εισηγητές και
συνάδελφοι μίλησαν αναλυτικά για το περιεχόμενο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.
Θα ήθελα να εστιάσω στο θέμα των εκπομπών από τη ναυτιλία. Είναι πραγματικά ένα πολύ
δύσκολο έργο, όμως είναι απαραίτητο να συμπεριλάβουμε τις εκπομπές αερίων από τη ναυτιλία
στα σχέδια για τη μείωση των συνολικών εκπομπών. Είναι δε κάτι που για να είναι αποτελεσματικό
θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα και στο πλαίσιο μιας διεθνούς συμφωνίας στον ΙΜΟ. Σε
περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, προφανώς, θα εξετάσουμε σοβαρά τη λήψη
περιφερειακών μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε ο κύριος Δανέλλης είναι πολύ
δύσκολο, και για να έχουμε πιθανότητες επιτυχίας θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα
των αερομεταφορών.

Θα πρέπει τα μέτρα αυτά να λαμβάνονται με βάση το λιμάνι στο οποίο καταπλέει ένα εμπορικό
πλοίο και να εξετάσουμε πώς θα φορολογούνται οι εκπομπές. Το ΕΤS έχει αποδειχθεί ότι είναι
αρκετά περίπλοκο, αναποτελεσματικό· χρειάζεται να βρούμε μια απλή, αλλά αποτελεσματική
λύση, ίσως ένα φόρο άνθρακα, ίσως άλλους υβριδικούς τρόπους που να είναι όμως
αποτελεσματικοί και απλοί.

Werner Kuhn (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω ακόμη μία φορά τη
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταφορές. Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε
προϊόντα από τις χερσαίες οδούς στη θάλασσα και να παρέχουμε αποτελεσματικά και φιλικά
προς το περιβάλλον μέσα μεταφορών. Εντούτοις, σε ορισμένους τομείς της ναυτιλίας, δεν πρέπει
να θέτουμε τους περιβαλλοντικούς μας στόχους πολύ ψηλά, όπως συμβαίνει με τις περιοχές
ελέγχου εκπομπών θείου στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα, διαφορετικά το κόστος των
μεταφορών θα αυξηθεί δραματικά. Ο κ. Itälä και ο κ. Fleckenstein αναφέρθηκαν ήδη σε αυτό.
Θα ήθελα να καλέσω την κ. Geoghegan-Quinn να αξιολογήσει τη μελέτη που συντάσσεται με
πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν θέλουμε να μετατοπιστούν οι μεταφορές από τη θάλασσα πίσω στις
χερσαίες οδούς και επιθυμούμε θεμιτό ανταγωνισμό στη Βόρεια Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στην περιοχή της Μεσογείου. Αυτή είναι μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις.

Όσον αφορά το θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας, θα ήθελα επίσης να πω ότι αυτό θα έπρεπε να
διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική σε σχέση με τις ιδιαίτερα
πολυσύχναστες ναυτιλιακές οδούς και τα στενά. Για παράδειγμα, στην Τάφρο Kadet και στον
Βόσπορο, όπως ανέφερε ένας από τους συναδέλφους βουλευτές, θα πρέπει στο μέλλον να υπάρχει
υποχρεωτική πλοήγηση. Εκεί όπου περνούν μεγάλα δεξαμενόπλοια και μεταφέρονται ιδιαίτερα
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σύνθετα φορτία, η υποχρεωτική πλοήγηση θα μπορούσε να αυξήσει το επίπεδο ασφάλειας στη
θάλασσα.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Η ναυτιλία και η ναυπηγική βιομηχανία συμβάλλουν
σημαντικά στην οικονομική ευημερία των χωρών της ΕΕ και παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στην
ευρωπαϊκή και την παγκόσμια βιομηχανία, καθώς και στους καταναλωτές.

Τα συγχαρητήριά μου στην κ. Meissner για την έκθεσή της. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία
του θαλάσσιου χώρου χωρίς σύνορα. Συγχρόνως, καλούμε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να
αξιολογήσουν και να διατηρήσουν τα μικρά λιμάνια, να διευρύνουν το δίκτυο θαλάσσιων
μεταφορών μικρών αποστάσεων προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αποστάσεις της χερσαίας
μεταφοράς, να στηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία στους τρόπους μεταφοράς φορτίων,
στους τρόπους φορτοεκφόρτωσης και στις μεθόδους υλικοτεχνικής υποστήριξης, με σκοπό την
εξεύρεση λύσεων που θα μειώνουν τους χρόνους μεταφοράς και το κόστος φορτοεκφόρτωσης
και να στηρίξουν την ανάπτυξη λιμενικών υποδομών, καθώς και να διασφαλίσουν τη
διατροπικότητα.

Δίνοντας έμφαση στη γεωστρατηγική σημασία της Μαύρης Θάλασσας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
θα πρέπει να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χαράξει μια κοινοτική στρατηγική για τη
Μαύρη Θάλασσα. Δυστυχώς, πολλή λίγη προσοχή έχει δοθεί μέχρι στιγμής στη Μαύρη Θάλασσα,
η οποία διαθέτει γεωστρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). -    (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης
θαλάσσιας πολιτικής είναι ζωτικής σημασίας για τους Ιρλανδούς, τους Ευρωπαίους και, στην
πραγματικότητα, για την παγκόσμια οικονομία. Ως μια νησιωτική οικονομία, οι θαλάσσιες
μεταφορές συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ιρλανδικής βιομηχανίας.

Περισσότερο από το 99%, και επαναλαμβάνω το 99%, του συνολικού όγκου του ιρλανδικού
εμπορίου μεταφέρεται μέσω θαλάσσης. Εκτιμάται ότι η ιρλανδική ναυτιλιακή βιομηχανική βάση
είναι υπεύθυνη για την απασχόληση περίπου 8.000 ανθρώπων, οι οποίοι παράγουν περισσότερο
από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην οικονομία.

Ο τομέας συνδέει την ιρλανδική οικονομία με την υπόλοιπη Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.
Από στρατηγικής πλευράς, ο τομέας είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα μου και για την
ανάκαμψη της ιρλανδικής οικονομίας. Η ταχέως εξελισσόμενη φύση του ναυτιλιακού τομέα
απαιτεί μια ενοποιημένη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ανάπτυξη των θαλάσσιων
δραστηριοτήτων, όπως είναι οι θαλάσσιες μεταφορές, η ανάπτυξη, οι υδατοκαλλιέργειες και ο
τουρισμός –σε συνδυασμό με τις νέες χρήσεις της θάλάσσας, όπως οι υποθαλάσσιες τεχνολογίες,
οι υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η γαλάζια βιοτεχνολογία– αυξάνει τις πιέσεις
στον ήδη περιορισμένο θαλάσσιο χώρο.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική
αποτελεί μια εγκάρσια, περιφερειακή και τομεακή πολιτική και η πολιτική της αλιείας και των
υδατοκαλλιεργειών θα πρέπει να αποτελεί μέρος της, κατά τρόπο που να μην την καθιστά υποτελή
σε άλλες πολιτικές. Πρέπει όλοι να εξετάσουμε τα περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα
που επηρεάζουν την κοινωνία συνολικά και τον τομέα της αλιείας ειδικότερα: τις νέες τεχνολογίες,
τον αλιευτικό εξοπλισμό, την ανάπτυξη ειδών, ένα πρόγραμμα θαλάσσιας οικονομίας για τη
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, τις ποιοτικές παροχές, τις διεθνείς
σχέσεις που στοχεύουν στην πρόληψη της πειρατείας και ευνοούν τη διακυβέρνηση της θάλασσας,
η οποία στερείται φραγμών, και στοχεύουν επίσης στο να μην υπάρχουν προβλήματα αειφορίας,
όπως στην περίπτωση της Ισλανδίας.
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Αυτά ακριβώς πρέπει να γίνουν, εάν σκοπεύουμε να εργαστούμε προς την κατεύθυνση μιας
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και εάν σκοπεύουμε να εργαστούμε για το περιβάλλον
και την αειφορία.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η ολοκληρωμένη
θαλάσσια πολιτική έχει έναν οριζόντιο ρόλο: ενσωματώνει διάφορες πτυχές, από το περιβάλλον
έως τη θαλάσσια και τη ναυτιλιακή έρευνα.

Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική δεν προβλέπει την παρακολούθηση των συνόρων των
διεθνών χωρικών υδάτων για περιστατικά παράνομης αλιείας ή διέλευσης από τα σύνορα αυτά.
Ελπίζω ότι η πτυχή αυτή θα εξεταστεί σοβαρά στο πλαίσιο των κονδυλίων που έχουν δεσμευθεί
για την υλοποίηση της εν λόγω πολιτικής, καθώς και ότι τα κονδύλια αυτά θα βοηθήσουν στην
ενίσχυση των ελέγχων χάρη στα σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης, όπως είναι οι υπηρεσίες
της Παγκόσμιας Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES).

Η οριζόντια πτυχή που χαρακτηρίζει τις ολοκληρωμένες θαλάσσιες μεταφορές θα διασφαλιστεί
– ελπίζω με την επερχόμενη δέσμη χρηματοδότησης– από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και
όχι από τους πόρους για την αλιεία, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες δράσεις.
Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στην εισηγήτρια για αυτό το σημαντικό κείμενο και ελπίζω ότι η
Επιτροπή και το Συμβούλιο θα ικανοποιήσουν πλήρως τα αιτήματά μας.

Πρόεδρος.   – Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Pirillo. Δεν συμπεριέλαβα τις αρχικές σας παρατηρήσεις
στον χρόνο ομιλίας σας, διότι αυτά που είπατε είναι σημαντικά. Εντούτοις, μπορώ να σας
διαβεβαιώσω ότι όλοι οι Αντιπρόεδροι καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες στο πλαίσιο αυτό.
Θα ήθελα να σας προσκαλέσω να συμμετάσχετε μαζί μου σε έναν διαγωνισμό. Θα τραβήξουμε
τα ονόματα βουλευτών αυτού του Σώματος από ένα καπέλο και θα δούμε ποιος τα προφέρει
καλύτερα. Παρ’ όλα αυτά, στην ένταση της στιγμής συμβαίνουν και λάθη και θα ήθελα να
απευθύνω έκκληση στη μακροθυμία σας.

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τη γενναιοδωρία σας.
Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την κ. Meissner για το εξαίρετο έργο της, καθώς και για την
ικανότητά της να ενσωματώσει τα αιτήματα και τις τροπολογίες των συναδέλφων μας.

Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για δύο συγκεκριμένες τροπολογίες. Η πρώτη είναι αυτή με την οποία
παροτρύνεται η Επιτροπή να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στη ναυτιλία
και να μεταφέρει επιτέλους στο κοινοτικό δίκαιο τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). Η τροπολογία περιλαμβάνει επίσης μια πρόταση για τη δημιουργία
ενός προγράμματος για την εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών, το οποίο θα προβλέπει
συγκεκριμένα την πρόσληψη νέων και τη συμμετοχή τρίτων χωρών.

Είμαι επίσης ευγνώμων για την τροπολογία με την οποία καλούμε την Επιτροπή να βοηθήσει τα
κράτη μέλη στην εφαρμογή ενός προγράμματος εντοπισμού και χαρτογράφησης ναυαγίων και
λείψανων που βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας και τα οποία αποτελούν μέρος της ιστορικής
και πολιτισμικής κληρονομιάς της Ευρώπης – είμαι από την Ισπανία, μια χώρα με μεγάλες
ποσότητες λειψάνων έξω από τις ακτές της. Το πρόγραμμα αυτό θα διευκολύνει την κατανόηση
και μελέτη αυτής της υποθαλάσσιας κληρονομιάς και θα βοηθήσει να αποτραπεί το πλιάτσικο,
επιτρέποντας με τον τρόπο αυτόν τη σωστή διαφύλαξή της.

Θεωρώ ότι οι δύο αυτές πτυχές, μαζί με τις εξαίρετες προτάσεις της κ. Meissner, θα
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της νέας συνείδησης σε σχέση με τη θάλασσα
που χρειάζεται η Ευρώπη.
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Máire Geoghegan-Quinn,    μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι στην αρχή
της συζήτησης η κ. Meissner εξέφρασε την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι στην Αίθουσα
βρίσκονται πολύ λίγοι βουλευτές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένη από το
γεγονός ότι 37 ομιλητές συμμετείχαν στη συζήτηση.

Πράγματι, πραγματοποιήσαμε μια πολύ ζωηρή συζήτηση, από την οποία προέκυψαν φρέσκες
ιδέες, οι οποίες θα μας ενθαρρύνουν να στοχεύσουμε ακόμη πιο ψηλά σε σχέση με τις θαλάσσιες
πολιτικές που επιδιώκουμε. Πρέπει να διαχειριστούμε τα οικονομικά της ΕΕ όσον αφορά τα
ναυτιλιακά ζητήματα στο πλαίσιο της πρότασης κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
χρηματοδότηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής το 2011, το 2012 και το 2013.
Σκοπός της προτεινόμενης χρηματοδότησης, δηλαδή των 50 εκατομμυρίων ευρώ, είναι να
συνεχιστεί το έργο που ξεκινήσαμε από το 2007 για την απομάκρυνση των φραγμών πολιτικής
και την πυροδότηση συνεργειών, γεφυρώνοντας όλες τις πολιτικές που έχουν επιπτώσεις στη
θάλασσα, όπως είναι οι μεταφορές, η αλιεία, τα τελωνεία και η προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.

Η Επιτροπή ανυπομονεί να εργαστεί με το Κοινοβούλιο για την έγκαιρη θέση σε ισχύ του εν
λόγω κανονισμού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις μελλοντικές μας δράσεις στο
πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Επιπλέον, η θαλάσσια επιτήρηση συνιστά μια
σημαντική νέα πρωτοβουλία, η οποία θα προκαλέσει μια τεράστια αλλαγή σε όλες τις μελλοντικές
δράσεις των αρχών που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα και η οποία στοχεύει στην εγκατάσταση
ενός κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών για τον θαλάσσιο τομέα της ΕΕ.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής αναφορικά με την εν λόγω πρωτοβουλία δημοσιεύθηκε μόλις
εχθές. Πρόκειται για το αποκορύφωμα εντατικής δουλειάς, από την οποία προέκυψε ένας οδικός
χάρτης έξι βημάτων για την επίτευξη, σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, της ολοκλήρωσης της
θαλάσσιας επιτήρησης, η οποία μόλις πριν από μερικούς μήνες φαινόταν εξαιρετικά δύσκολο
να επιτευχθεί.

Θα στραφώ τώρα σε μια σειρά συγκεκριμένων ζητημάτων που θέσατε. Όσον αφορά τις εκπομπές
θείου, η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση των προβληματισμών που εκφράζονται από ομάδες της
βιομηχανίας σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν εξαιτίας των νέων προτύπων
ποιότητας για τα καύσιμα πλοίων, τα οποία υιοθέτησε το 2008 ο Διεθνής Ναυτιλιακός
Οργανισμός (ΔΝΟ). Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Επιτροπή ζήτησε –και στη συνέχεια
επικρότησε– τη συμφωνία του ΔΝΟ, η οποία εκτιμάται πλέον ότι θα μειώσει τις εκπομπές
διοξειδίου του θείου έως και κατά 90% και, κυρίως, τις εκπομπές των δευτερευόντων σωματιδίων
έως και κατά 80%.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια πρόταση για την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της ΕΕ με την
απόφαση του ΔΝΟ μέσα στους επόμενους μήνες. Η πρόταση θα συνοδεύεται από μια λεπτομερή
έκθεση που θα περιλαμβάνει επίσης τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης επιπτώσεων
όσον αφορά την απόφαση του ΔΝΟ, καθώς και ενδεχόμενα μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η
Επιτροπή για να μετριάσει τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις στον τομέα.

Ο κ. de Grandes Pascual έθεσε το ζήτημα των θαλάσσιων λεκανών. Η ΕΕ έχει επίγνωση των
διαφορετικών καταστάσεων που επικρατούν στις θαλάσσιες λεκάνες και αναπτύσσει κατάλληλες
στρατηγικές για κάθε θαλάσσια λεκάνη, προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες ανάγκες.

Τέλος, η κ. Rosbach και άλλοι έθεσαν το ζήτημα ενός προγράμματος κατά των καταστροφών.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα είναι αρμόδιος για την
παρακολούθηση της ασφάλειας των πλοίων. Επί του παρόντος, δεν διαθέτει νομικές αρμοδιότητες
για να θεσπίζει κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών καταστροφών, όμως βρίσκονται σε

43Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL21-10-2010



εξέλιξη συζητήσεις –στο πλαίσιο της επέκτασης ή της ανανέωσης επί του παρόντος της εντολής
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα από μέρους της Επιτροπής–
σχετικά με το εάν θα πρέπει να δοθούν περισσότερες εξουσίες στον Οργανισμό κατά τα επόμενα
χρόνια. Φυσικά, το Κοινοβούλιο θα έχει κεντρικό ρόλο στο ζήτημα αυτό.

Τέλος, με την ιδιότητά μου ως ευρωπαίας Επιτρόπου που είναι αρμόδια για την έρευνα, την
καινοτομία και την επιστήμη, με χαροποίησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι πολλοί βουλευτές σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα έθεσαν το ζήτημα της σχέσης μεταξύ της θαλάσσιας πολιτικής γενικότερα και
της έρευνας σε σχέση με τη θαλάσσια και τη ναυτιλιακή πολιτική ειδικότερα. Την περασμένη
εβδομάδα, η βελγική Προεδρία οργάνωσε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στην πόλη Ostend, η
οποία εξέτασε συγκεκριμένα το ζήτημα αυτό και συγκέντρωσε επιστήμονες που εμπλέκονται
στον τομέα αυτόν. Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό πυλώνα των ολοκληρωμένων θαλάσσιων
πολιτικών μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την κ. Meissner για την περιεκτική και εκτεταμένη έκθεσή
της. Πιστεύω ότι πλέον μπορούμε να επιδιώξουμε την εφαρμογή όλων των μελλοντικών
πρωτοβουλιών για τη θάλασσα με ανανεωμένο σθένος και αυτοπεποίθηση.

Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη από τους διερμηνείς, εάν μιλούσα πολύ γρήγορα.

Gesine Meissner,    εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι
μετρούσατε, κυρία Geoghegan-Quinn. Δεν ήξερα πόσες ομιλίες έγιναν, όμως οι 37 είναι
πράγματι πολλές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συζήτηση.
Στην αρχή, ξέχασα να ευχαριστήσω επίσης όλους τους σκιώδεις εισηγητές για το έργο τους.
Πραγματικά, συνεργαστήκαμε πολύ εποικοδομητικά και το απόλαυσα ιδιαιτέρως. Στην έκθεση
κάλυψα πολλά θέματα, διότι είναι πολύ σημαντικό για εμένα να υπάρχει μια πειστική πλειοψηφία
σε αυτόν τον κρίσιμης σημασίας τομέα.

Πολλές από τις ομιλίες που έγιναν επί διαφορετικών θεμάτων επεσήμαναν το γεγονός ότι
χρειαζόμαστε κοινές δράσεις στους τομείς της έρευνας, του σχεδιασμού, της εφαρμογής και
του ελέγχου των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, μέσω της κοινής διακυβέρνησης, του χωροταξικού
σχεδιασμού και της παρακολούθησης. Με αυτά ακριβώς έχει να κάνει η έκθεση. Εντούτοις,
πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ποικίλο ζήτημα.

Θα ήθελα τώρα να συζητήσουμε ορισμένες από τις ομιλίες. Ο κ. Fleckenstein έθεσε το πρόβλημα
των εκπομπών θείου. Το συμπεριλάβαμε στην έκθεση, διότι ήταν σημαντικό για εμάς να μην
υπάρχει καμία στρέβλωση του ανταγωνισμού, έπρεπε όμως να διασφαλίσουμε και το γεγονός
ότι η ναυτιλία θα είναι περισσότερο φιλική από περιβαλλοντικής πλευράς. Εντούτοις, αυτό που
είπατε για τη ναυπηγική, κύριε Fleckenstein, δεν είναι ακριβώς αλήθεια. Το ότι οι Φιλελεύθεροι
και οι Συντηρητικοί δεν ήθελαν να συμπεριλάβουμε το θέμα αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει. Το
όλο ζήτημα είχε απλώς να κάνει με το πώς θα πρέπει να το εφαρμόσουμε, με το εάν θα πρέπει να
δημιουργήσουμε ένα νέο ευρωπαϊκό ταμείο για την επισκευή παλαιών πλοίων ή με το εάν θα
πρέπει να θεσπίσουμε μια στρατηγική. Αυτή είναι και η τρέχουσα διατύπωση.

Τέθηκε επίσης το θέμα της τροπολογίας που εισήγαγα προκειμένου να συμπεριλάβω στην έκθεση
την εμπορία των εκπομπών. Στην επιτροπή απορρίφθηκε με πολύ μικρή διαφορά, κατά την άποψή
μου όμως είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο.
Γι’ αυτόν τον λόγο, ελπίζω να με υποστηρίξετε σε αυτούς τους τομείς.

Κύριε Kohlíček, είπατε ότι ήταν δύσκολο να συνδέσουμε μαζί όλους τους τομείς, γνωρίζω όμως
ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Μια ομάδα ενδιαφερομένων και επιχειρηματιών από τους
διάφορους ναυτιλιακούς τομείς συναντάται δύο φορές τον χρόνο για να ανταλλάξουν ιδέες.
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Πρόκειται για εξέχοντες παράγοντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όλοι τους εκτιμούν ιδιαίτερα
αυτήν την ευκαιρία να συγκεντρώνονται.

Το τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω έχει να κάνει με την αναφορά στο γεγονός ότι υπάρχουν
πάρα πολλές διαφορετικές περιφέρειες. Στην έκθεση συμπεριέλαβα τη θέση την νησιών και δεν
αληθεύει ότι παρέλειψα το θέμα αυτό. Η μόνη περιοχή που δεν καλύπτεται από τις στρατηγικές
είναι η Βόρεια Θάλασσα. Ζω πολύ κοντά στη Βόρεια Θάλασσα και, κατά συνέπεια, ήθελα να
αναφέρω ότι, όταν συζητούμε για τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο και τον Δούναβη, δεν θα
πρέπει να ξεχνούμε και τη Βόρεια Θάλασσα.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, ιδιαίτερα για την παρατήρηση ότι θα πρέπει
να αναλάβουμε περισσότερες ηθικές ευθύνες για τη θάλασσα και για τις μελλοντικές γενιές. Γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο, επέλεξα τον τίτλο «Η ανάγκη για μια νέα συνείδηση όσον αφορά τη
θάλασσα». Εάν συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, θα κατορθώσουμε να επιτύχουμε
πολλά.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση επί της διαδικασίας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για το γεγονός ότι περάτωσε τη σημερινή συζήτηση
ένα τέταρτο πριν από την ψηφοφορία, διότι αυτός είναι ένας αξιοπρεπής τρόπος να τερματιστεί
μια συζήτηση, γεγονός που μας επιτρέπει να σταματήσουμε τις ομιλίες με ηρεμία και δίνει στους
βουλευτές χρόνο να έρθουν μέσα. Εχθές, τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά και ο
προγραμματισμός δεν ήταν όπως θα θέλαμε. Σήμερα, όλα είναι όπως έπρεπε και ελπίζω ότι ο
Πρόεδρος θα το λάβει αυτό υπόψη του στο μέλλον και θα προγραμματίζει έτσι ώστε να υπάρχει
επαρκές χρονικό περιθώριο μεταξύ του τέλους της συζήτησης και της έναρξης της ψηφοφορίας.

Πρόεδρος.   – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Είναι σημαντικό να διασφαλίσει η ΕΕ την
προστασία των ακτών της. Επίσης, είναι αναγκαίο να καταστήσει η υφιστάμενη νομοθεσία
ασφαλέστερη την έρευνα για πετρέλαιο, καθώς και την εξόρυξή του.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) με έδρα τη Λισαβόνα
παρέχει στήριξη και τεχνική βοήθεια για την κατάρτιση και εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης
όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία στη θάλασσα, καθώς και τη ρύπανση που
προκαλείται από τα πλοία.

Τον Ιούνιο αυτού του έτους, υπέβαλα στους Επιτρόπους Oettinger, Kallas και Georgieva μια
γραπτή πρόταση να επεκταθεί η εντολή του EMSA, με στόχο τη δημιουργία μηχανισμών για την
επιτήρηση της ασφάλειας στις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές πλατφόρμες που βρίσκονται στη Βόρεια
Θάλασσα, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, καθώς και να καταστεί αρμόδιος για την πρόληψη
των περιβαλλοντικών καταστροφών που σχετίζονται με την έρευνα για πετρέλαιο. Η πρόταση
αυτή καθιστά δυνατή μια οικονομία κλίμακας στο επίπεδο των οικονομικών, ανθρώπινων και
τεχνικών πόρων.

Επικροτώ την απάντηση των Επιτρόπων, η οποία καταδείκνυε ότι είναι ανοιχτοί στην αναθεώρηση
των κανονισμών του EMSA και στην επέκταση της εντολής του όσον αφορά την παρέμβαση σε
περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης. Καλώ ακόμη μία φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεκτείνει
την εντολή του EMSA, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία των ακτών μας.
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Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    γραπτώς. – (ET) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως
γνωρίζετε καλά, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχει επιβάλει, δυνάμει του Παραρτήματος
VI της σύμβασης MARPOL, διάφορους όρους όσον αφορά την ποσότητα θείου στις διάφορες
περιοχές. Η Βαλτική Θάλασσα, η Βόρεια Θάλασσα και το Στενό της Μάγχης έχουν ανακηρυχθεί
ως περιοχές ελέγχου εκπομπών θείου και για τις περιοχές αυτές έχουν καθιερωθεί αυστηρότεροι
όροι, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η ρύπανση. Από το 2015, στις εν λόγω περιοχές, τα
καύσιμα για πλοία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εάν το περιεχόμενο τους σε θείο δεν
υπερβαίνει το 0,1%, ενώ για άλλες περιοχές το περιεχόμενο σε θείο ορίζεται να μην υπερβαίνει
το 0,5% από το 2020. Το ζήτημα αυτό εξετάστηκε και στη Διεθνή Ναυτιλιακή Διάσκεψη, η
οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ταλίν στην πατρίδα μου, στις 24 Σεπτεμβρίου. Πιστεύω
ότι δεν αποτελεί λύση το να βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους δικούς της όρους, οι οποίοι όμως
δεν θα ισχύουν για τρίτες χώρες· δηλαδή, θα υποβάλουμε τους εαυτούς μας σε άνισο ανταγωνισμό
στον ναυτιλιακό τομέα. Η κατάσταση πρέπει να επιλυθεί σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε οι όροι
που θα επιβληθούν να είναι πραγματικοί και να ισχύουν για όλους όσοι πλέουν στη Βαλτική
Θάλασσα και όχι μόνο για τα πλοία από κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, η επιβολή παράλογων
ορίων συνεπάγεται τη μετατόπιση της μεταφοράς των προϊόντων από τη θάλασσα πίσω στις
χερσαίες οδούς, κάτι που είναι πολύ πιο επικίνδυνο και εχθρικό για το περιβάλλον. Ως εκ τούτου,
όσον αφορά το ζήτημα αυτό, υποστηρίζω τις θέσεις της εσθονικής και της φινλανδικής
κυβέρνησης, καθώς και την Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας – η απόφαση του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού θα πρέπει να αναθεωρηθεί και θα πρέπει να επιβληθούν ίσοι
κανόνες σε όλες τις περιφέρειες και τα πλοία της ΕΕ που δραστηριοποιούνται εκεί.

Traian Ungureanu (PPE),    γραπτώς.  –  (ΕΝ) Με την ιδιότητά μου ως εισηγητή όσον αφορά
τη στρατηγική της ΕΕ για τη Μαύρη Θάλασσα, παρατήρησα με λύπη ότι τα ζητήματα που
σχετίζονται με τη Μαύρη Θάλασσα σχεδόν αγνοούνται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης
θαλάσσιας πολιτικής (ΟΘΠ) της Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι η Μαύρη Θάλασσα
συμπεριλήφθηκε στην ιδέα της ΟΘΠ το 2007, ωστόσο οι απτές κοινοτικές δράσεις στο πλαίσιο
αυτό φαίνεται να έχουν μείνει πίσω. Προτρέπω έντονα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διπλασιάσει
τις προσπάθειες για την ανάπτυξη της προσέγγισης όσον αφορά τη Μαύρη Θάλασσα στο πλαίσιο
της εν λόγω πολιτικής. Η ΟΘΠ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των ευκαιριών
και των προκλήσεων στις θαλάσσιες λεκάνες της ΕΕ με συνεκτικό τρόπο που έχει ως στόχο την
ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών. Είμαι ιδιαίτερα πεπεισμένος ότι η Μαύρη
Θάλασσα, ως μια θάλασσα που ανήκει εν μέρει στην ΕΕ, και τα παράκτια σε αυτήν κράτη έχουν
μια οξεία ανάγκη για σωστή εφαρμογή του εργαλείου αυτού. Η διεθνής διάσταση της ΟΘΠ είναι
μια κρίσιμη πτυχή για την επιτυχημένη εφαρμογή στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, η οποία
περιλαμβάνει επίσης και επτά μη ευρωπαϊκές χώρες. Επί του παρόντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
προετοιμάζει μια έκθεση για τη χάραξη μιας κοινοτικής στρατηγικής για τη Μαύρη Θάλασσα.
Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα ακολουθήσει την πρωτοβουλία αυτή και θα εκλάβει τη μελλοντική
στρατηγική ως μια σημαντική βάση για την ενισχυμένη εφαρμογή της ΟΘΠ στην περιοχή της
Μαύρης Θάλασσας.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40 και συνεχίζεται στις 12.05)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Jerzy BUZEK
Προέδρου

6. Βραβείο Ζαχάρωφ 2010 (αναγγελία του βραβευόμενου)

Πρόεδρος. −   Κύριοι συνάδελφοι, έρχομαι από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Είναι πολύ μεγάλο
προνόμιο και τιμή για εμένα να σας ενημερώσω σχετικά με τα πολύ σημαντικά για όλους εμάς
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αποτελέσματα. Στο Κοινοβούλιό μας μαχόμαστε για ανθρώπινα δικαιώματα εξ ονόματος 500
εκατομμυρίων πολιτών.

Σήμερα, έπειτα από έναν ουσιαστικό διάλογο με ιδιαίτερα ευρείες και βαθιές συζητήσεις, η
Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να απονείμει το βραβείο Ζαχάρωφ 2010 στον κ. Guillermo
Fariñas για την ελευθερία της σκέψης.

(Χειροκροτήματα)

Ο Guillermo Fariñas είναι ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος και πολιτικός αντιφρονών. Ήταν
έτοιμος να θυσιάσει και να θέσει σε κίνδυνο την ίδια του την υγεία και τη ζωή, ως μέσο πίεσης
για την επίτευξη αλλαγών στην Κούβα. Χρησιμοποίησε απεργίες πείνας για να διαμαρτυρηθεί
και να αμφισβητήσει την έλλειψη της ελευθερίας λόγου στην Κούβα, κουβαλώντας τις ελπίδες
όλων εκείνων που νοιάζονται για την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία.

Ελπίζω να του παρουσιάσω το βραβείο αυτοπροσώπως εδώ στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο,
κάτι που θα ήταν μια φοβερή στιγμή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για όλους τους
κουβανούς κρατουμένους συνείδησης.

Ειλικρινά, ελπίζω ότι, μαζί με τον Guillermo Fariñas, θα μπορέσει επίσης να παραλάβει
αυτοπροσώπως το βραβείο Ζαχάρωφ και ένας άλλος κουβανός βραβευόμενος από το 2005, οι
«Κυρίες με τα Λευκά» – Las Damas de Blanco.

Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι όλοι οι υποψήφιοι ήταν εξαίρετοι όσον αφορά τα συναισθήματά
μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον αγώνα υπέρ αυτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Μπορούμε
να τους συγχαρούμε όλους, έπρεπε όμως να επιλέξουμε και δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Θα
ήθελα να υπογραμμίσω ότι έχουμε πολλούς νικητές σε ολόκληρο τον κόσμο και τους στηρίζουμε
όλους. Ας το επαναλάβουμε αυτό.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. Diana WALLIS
Αντιπροέδρου

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).   – (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια
παρέμβαση επί της εφαρμογής του Κανονισμού. Πιστεύω ότι οι συνθήκες, υπό τις οποίες
αποφασίστηκε να απονεμηθεί φέτος το βραβείο Ζαχάρωφ, είναι σκανδαλώδεις. Κατά την άποψή
μου, οι πολιτικές επιλογές υπερισχύουν της πραγματικής υπεράσπισης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

(Χειροκροτήματα)

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά στην ιστορία του βραβείου Ζαχάρωφ που απονέμεται σε έναν Κουβανό.
Είμαι η πρώτη που θα καταγγείλω τον τρόπο με τον οποίο απειλούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα
στην Κούβα. Δεν έχω επιφυλάξεις επ’ αυτού. Πάντοτε αγωνιζόμουν για την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς διακρίσεις. Εντούτοις, θεωρώ ότι η απονομή του βραβείου
Ζαχάρωφ σε έναν Κουβανό για τρίτη φορά στην εικοσάχρονη περίπου ιστορία του βραβείου
είναι υπερβολή και, με τον τρόπο αυτόν, στέλνουμε ένα πολιτικό μήνυμα που υποβαθμίζει το
βραβείο Ζαχάρωφ. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ζητώ η απόφαση για το ποιος θα πρέπει να λάβει
το βραβείο Ζαχάρωφ να μην ληφθεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων, αλλά από το Κοινοβούλιο
συνολικά.

(Χειροκροτήματα)
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Πρόεδρος. −   Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

7. Ώρα των ψηφοφοριών

7.1. Μηχανισμός σταθερότητας (A7-0066/2009, Franziska Katharina Brantner)
(ψηφοφορία)

7.2. Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (A7-0078/2009, Gay
Mitchell) (ψηφοφορία)

7.3. Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του
ανθρώπου παγκοσμίως (A7-0188/2010, Kinga Gál) (ψηφοφορία)

7.4. Χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές χώρες (A7-0052/2010,
Helmut Scholz) (ψηφοφορία)

7.5. Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (A7-0285/2010,
Charles Goerens) (ψηφοφορία)

7.6. Ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από
τρίτες χώρες (A7-0273/2010, Cristiana Muscardini) (ψηφοφορία)

Cristiana Muscardini,    εισηγήτρια. − (IT) Κυρία Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει
επανειλημμένως τη στήριξή του προς τους σκοπούς του κανονισμού.

Με μία ψήφο υπέρ, οι πολίτες της Ευρώπης θα έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την προέλευση
των προϊόντων που αγοράζουν. Ωστόσο, αν απορρίψουμε τον κανονισμό, όπως ζητεί από εμάς
η τροπολογία 45, αυτό θα σήμαινε ότι στερούμε από τους Ευρωπαίους δικαιώματα που ήδη
απολαμβάνουν οι πολίτες της Κίνας, της Ινδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Είμαι ευγνώμων προς τους σκιώδεις εισηγητές, κ. Susta και κ. Rinaldi, και προς όλους εκείνους
που εργάστηκαν για να πετύχουν έναν συμβιβασμό, και ελπίζω ότι το δημοκρατικό έλλειμμα
που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα σταματήσει επιτέλους να υπάρχει.

Πρόεδρος.    − Αυτό απορρίφθηκε ρητά. Ήταν πολύ σαφές, κύριοι συνάδελφοι.

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 19:

Cristiana Muscardini,    εισηγήτρια. − (IT) Κυρία Πρόεδρε, ζητούμε τη διαγραφή των λέξεων
«ή εμπορικούς» στη δεύτερη παράγραφο της τροπολογίας 19, προκειμένου να καταστήσουμε
το κείμενο πιο σαφές και πιο συναφές.

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Μετά την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 43:

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, ζητώ να ελέγξουμε τα σημεία 2 και 3 της
παραγράφου 43.

Πρόεδρος. −   Όχι, ήταν σαφές και δεν γυρίζω πίσω τώρα.
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7.7. Το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης (A7-0276/2010, Edvard Kožušník)
(ψηφοφορία)

7.8. Ουκρανία (B7-0571/2010) (ψηφοφορία)

Hannes Swoboda (S&D).   - (EN) Κυρία Πρόεδρε, αν δεν μπορούμε να έχουμε πλειοψηφία,
τότε θέλω να ζητήσω από το Σώμα να μεταφέρουμε την ψηφοφορία επί του ψηφίσματος στην
επόμενη συνεδρίαση στο Στρασβούργο.

Κάναμε μια πολύ ανοιχτή συζήτηση χθες και πολλοί από εμάς εξέφρασαν ανησυχίες για κάποιες
από τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Θα πραγματοποιήσουμε μια συζήτηση με τον υπουργό Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα. Θα
έχουμε μια αποστολή εκλογικών παρατηρητών. Θα έχουμε τη συνεδρίαση της ομάδας
συντονισμού της εταιρικής σχέσης στο Κίεβο και στην Οδησσό στις αρχές του επόμενου μήνα.
Θα ήταν, επομένως, πιο σωστό η ψηφοφορία επί του ψηφίσματος να πραγματοποιηθεί αμέσως
μετά από αυτήν την επίσκεψη, στην περίοδο συνόδου των Βρυξελλών.

Εύχομαι οι βουλευτές να συμφωνήσουν με αυτήν την τοποθέτηση και να την στηρίξουν.

Πρόεδρος. −   Σας ευχαριστώ, κύριε Swoboda. Θα δώσω τον λόγο σε κάποιον άλλο ομιλητή
που είναι υπέρ, αν υπάρχει άλλος ομιλητής που είναι υπέρ.

Michał Tomasz Kamiński (ECR).   – (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να στηρίξω την πρόταση
του κ. Swoboda. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ συνετό από την πλευρά μας –από την πλευρά του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου– για την αξιολόγηση της κατάστασης της Ουκρανίας, την οποία
συζητήσαμε χθες, να μεταφέρουμε το θέμα αυτό στην επόμενη περίοδο συνόδου του
Κοινοβουλίου. Τότε θα έχουν ήδη σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στην Ουκρανία και η προοπτική
μας θα έχει διευρυνθεί σημαντικά. Θα έχουμε στη διάθεσή μας την έκθεση των συναδέλφων μας
που θα πάνε στις ουκρανικές εκλογές, και έχω την αίσθηση ότι το Κοινοβούλιο θα ενεργήσει με
σύνεση αν μεταφέρει την ψηφοφορία.

Πρόεδρος. −   Σας ευχαριστώ, κύριε Kamiński. Νομίζω ότι έχω έναν ομιλητή που είναι κατά,
τον κ. Gahler. Σωστά;

Michael Gahler (PPE). -    (EN) Κυρία Πρόεδρε, καλώ τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν
κατά της αναβολής. Πρέπει να τοποθετηθούμε ανοιχτά πριν από τις εκλογές, επομένως τώρα.

Μιλάμε για ένα θέμα που αφορά τη διενέργεια δίκαιων εκλογών σε μια ευρωπαϊκή χώρα και αυτό
δεν μπορούμε να το μετατρέψουμε σε κομματικό ζήτημα. Την προηγούμενη φορά το 2004,
είχαμε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε ανοιχτά μόνο μετά τις εκλογές νοθείας και ήμασταν
ενωμένοι.

Αυτήν την φορά, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις εκ των προτέρων για την ανάμειξη μυστικών
υπηρεσιών και για μια μαζική πρακτική απαγορεύσεων εισόδου στη χώρα ή για πλαστούς
κομματικούς καταλόγους που προκαλούν σύγχυση στους ψηφοφόρους.

Αφήστε μας, επομένως, να είμαστε ενωμένοι για άλλη μία φορά για το καλό της δημοκρατίας.
Νομίζω ότι οι μαζικές παρασκηνιακές πιέσεις των ουκρανικών πρεσβειών σε όλη την Ευρώπη
απέναντί μας προκειμένου να αποτρέψουμε αυτό το ψήφισμα δείχνει ότι πρέπει όντως να
τοποθετηθούμε ανοιχτά τώρα.

Πρόεδρος. −   Υποβάλλω τώρα σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Swoboda για την αναβολή
της ψηφοφορίας.
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Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Κυρία Πρόεδρε, μπορείτε σας παρακαλώ να
διευκρινίσετε εάν το αίτημα είναι η παραπομπή της ψηφοφορίας στις Βρυξέλλες ή στο
Στρασβούργο, επειδή άκουσα και τις δύο εκδοχές;

Πρόεδρος. −   Έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για τις Βρυξέλλες: είναι σε όλους σαφές ότι η πρόταση
αφορά την παραπομπή της ψηφοφορίας στις Βρυξέλλες; Σε αυτήν τη βάση, υποβάλλω την
πρόταση σε ψηφοφορία.

(Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα για αναβολή της ψηφοφορίας)

7.9. Δρομολογηθείσες μεταρρυθμίσεις και εξελίξεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας
(B7-0572/2010) (ψηφοφορία)

Monica Luisa Macovei (PPE). -    (EN) Κυρία Πρόεδρε, η προφορική τροπολογία αφορά την
τροπολογία 1 επί της παραγράφου 3. Προτείνουμε την αντικατάσταση της λέξης
«χρονοδιάγραμμα» με τη λέξη «σχέδιο δράσης», καθώς αυτή είναι η σωστή διατύπωση. Επομένως,
η τροπολογία αυτή θα έχει πλέον την εξής διατύπωση: «ζητεί από το Συμβούλιο να καλέσει την
Επιτροπή να διαμορφώσει χωρίς χρονοτριβή το σχέδιο δράσης» κ.ο.κ.

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 11:

Vytautas Landsbergis (PPE). -    (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω μια προφορική
τροπολογία που απλά βελτιώνει το ύφος της παραγράφου 11. Έτσι θα διασφαλισθεί η αξιοπρέπεια
του Σώματός μας το οποίο δεν θα πρέπει να «καλεί» ή να «ζητεί» από μια εκ των πραγμάτων
παράνομη αρχή να συμπεριφέρεται καλύτερα.

Για να υπενθυμίσουμε το δικαίωμα ψήφου των μολδαβών πολιτών, το «καλεί» θα πρέπει να
αντικατασταθεί με το «δηλώνει ότι» και μετά το «Υπερδνειστερία» θα πρέπει να προστεθεί η φράση
«δεν έχουν δικαίωμα να εμποδίζουν».

Σας παρακαλώ, υποστηρίξτε αυτήν την προφορική τροπολογία. Δεν θα πρέπει να ζητούμε από
τις αρχές, αλλά να επιμένουμε.

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

7.10. Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (A7-0266/2010, Gesine Meissner)
(ψηφοφορία)

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ με την
εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές ότι, προκειμένου να υπογραμμίσουμε την ανάγκη μιας
παγκόσμιας συμφωνίας για περιβαλλοντικά μέτρα στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισμού (ΔΝΟ), το κείμενο χρειάζεται μια μικρή τροποποίηση. Ειδική αναφορά γίνεται στην
έκβαση της 61ης συνόδου της επιτροπής προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του ΔΝΟ
πριν από λίγες εβδομάδες. Αμέσως μετά θα πρέπει να προστεθούν οι εξής λέξεις, τις οποίες θα
πω στα αγγλικά: «and maintaining its call for further substantial progress within the IMO»
(«και διατηρώντας την έκκλησή του για περαιτέρω σημαντική πρόοδο στους κόλπους του ΔΝΟ»).

Πρόεδρος. −   Υπάρχει καμία ένσταση; Νομίζω πως όχι· άρα προχωράμε στην ψηφοφορία επί
της τροπολογίας 1 με ονομαστική κλήση.
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7.11. Εμπορικές σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (A7-0277/2010, Helmut Scholz)
(ψηφοφορία)

8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

Έκθεση Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σε αυτήν
την περίπτωση, θα ξεκινήσω πάλι. Τα τελευταία χρόνια, η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχει υποφέρει αρκετά λόγω των κρίσεων και της χρηματοπιστωτικής αστάθειας τόσο σε τοπικό
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογες επικίνδυνες
καταστάσεις στο μέλλον, θα πρέπει να υπάρχουν σχέδια στήριξης που θα έχουν καταρτιστεί εκ
των προτέρων και θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη αντίδραση τόσο πριν όσο και μετά το
πρόβλημα. Ο μηχανισμός σταθερότητας εκπληρώνει πολύ καλά αυτόν τον ρόλο.

Η χρηματοοικονομική και τεχνική στήριξη πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την προώθηση της
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και διαβουλεύσεις σε περίπτωση παραβίασης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ελευθεριών. Υποστηρίζω επίσης
τη θέση της εισηγήτριας για τη βελτίωση του τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού. Αυτό έχει
ιδιαίτερη σημασία για την πρόληψη κοινωνικών συγκρούσεων και για τη δημιουργία της
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. László TŐKÉS
Αντιπροέδρου

Tunne Kelam (PPE).    – (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχοντας ψηφίσει υπέρ της έκθεσης Brantner,
θα ήθελα να επωφεληθώ από αυτήν την ευκαιρία για να στρέψω την προσοχή της Επιτροπής και
του Συμβουλίου στην ανάγκη επίτευξης μιας τριμερούς συμφωνίας σχετικά με την τροποποίηση
του μηχανισμού σταθερότητας το συντομότερο δυνατόν.

Το επίμαχο ζήτημα έχει σχέση με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και τις επιλογές του
Κοινοβουλίου για την άσκηση του νόμιμου ελέγχου του σε ό,τι αφορά τη χρήση των
χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια γρήγορη πολιτική λύση που
θα στηρίζεται στην ισορροπία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Θα ενθάρρυνα επίσης την Επιτροπή να βελτιώσει τις εκθέσεις που υποβάλλει στο Κοινοβούλιο,
ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τον έλεγχο των σχεδίων.

Αν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει πληροφορίες από την Επιτροπή όσον αφορά τα
έκτακτα μέτρα στήριξης, ωστόσο η υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή υπό ευρύτερη στρατηγική
και αναλυτική έννοια εξακολουθεί να υπολείπεται των προσδοκιών του Κοινοβουλίου.

Έκθεση Gay Michel (A7-0078/2009)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Ο μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής
συνεργασίας συμβάλλει άμεσα στη διάδοση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες εταίρους και περιφέρειες. Παρέχει στήριξη,
όχι μόνο για διαρκή κοινωνική, οικονομική και πολιτική ανάπτυξη, αλλά επίσης για τη σταδιακή
ενσωμάτωση αυτών των χωρών στην παγκόσμια οικονομία. Ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας
και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας
των Τροφίμων, θα ήθελα να επισημάνω ένα ακόμα όφελος που προκύπτει από αυτήν τη
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συνεργασία, πιο συγκεκριμένα τη διεθνή συνεργασία για τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την
προστασία του περιβάλλοντος και τη μέριμνα για βιοποικιλότητα. Υποστηρίζω ειδικότερα την
τροπολογία 5 που εφιστά την προσοχή στη σημασία του τομέα της ζάχαρης στην οικονομία.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η επισιτιστική ασφάλεια έχει τεράστια σημασία για τις
αναπτυσσόμενες χώρες.

Seán Kelly (PPE).    – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.
Θα ήθελα να πω ότι ο εισηγητής, συνάδελφός μου κ. Gay Mitchell, δεν μπόρεσε να βρίσκεται
εδώ σήμερα επειδή χθες βράδυ ήταν στην Ιρλανδία για τη δημοσίευση ενός βιβλίου που έχει
συγγράψει. Φυσικά, αναγνωρίστηκε ως ο βουλευτής του ΕΚ της χρονιάς για το έργο του σε
ολόκληρο τον αναπτυξιακό τομέα.

Ένα θέμα στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο είναι η εκπαίδευση. Ένας ιρλανδός
εκπαιδευτικός είπε κάποτε «μορφώσου για να μπορείς να είσαι ελεύθερος», και νομίζω ότι πρέπει
να εστιάσουμε σε αυτό λίγο περισσότερο σε ολόκληρο τον τομέα της ανάπτυξης και στις τρίτες
χώρες.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω αστειευόμενος ότι χθες το βράδυ μου έκλεψαν το σακάκι μου από
το γραφείο μου· πληρώ τα κριτήρια για αναπτυξιακή βοήθεια ύστερα από αυτό;

Έκθεση Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

Alajos Mészáros (PPE). -    (HU) Επικροτώ την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση
του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, προκειμένου να διορθώσουμε τις ατέλειές του και
να δημιουργήσουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ της ευρωπαϊκής, της εθνικής και της διεθνούς
διάστασης. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που θα συμβάλει στην ευρωπαϊκή καινοτομία και στην
αειφόρο ανάπτυξη, θα αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενισχύει
τη θέση της στο διεθνές εμπόριο. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι, αν και οι ΜΜΕ αποτελούν
θεμελιώδη στοιχεία της ευρωπαϊκής αγοράς, πιστεύω ότι δεν συμμετέχουν επαρκώς στο σύστημα
τυποποίησης και, επομένως, δεν έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν στο έπακρο από τα οφέλη
της τυποποίησης. Στο μέλλον, η καλύτερη εκπροσώπηση και συμμετοχή τους στο σύστημα
ενδέχεται να αποκτήσει θεμελιώδη σημασία. Ο ενοποιητικός χαρακτήρας της ευρωπαϊκής
τυποποίησης βελτιώνει την αποδοτικότητα της εσωτερικής αγοράς και την ίδια στιγμή
υπογραμμίζει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οικονομικού και πολιτικού εταίρου στην
παγκόσμια αγορά.

Έκθεση Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Θα ήθελα να μιλήσω για την έκθεση της κ. Muscardini. Δεν την
υποστήριξα, αφού εξέτασα προσεκτικά όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για
ποιον λόγο; Επειδή ο υπόλοιπος κόσμος θα ερμήνευε την επιβολή ενός τέτοιου μέτρου σε αυτήν
τη χρονική συγκυρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια προστατευτική ενέργεια. Η
παρακολούθηση του συγκεκριμένου μέτρου προϋποθέτει πολύ περισσότερο χρόνο και
ενδεχομένως πολύ περισσότερο προσωπικό, αποσυσκευασία των ειδών και άλλες διαδικασίες.

Η υποχρεωτική απαίτηση σήμανσης θα αποτελέσει κίνητρο για να ξεκινήσει η
παραποίηση/απομίμηση των μερών των ανώνυμων προϊόντων. Έτσι, αντί για την πραγματική
αναγραφή της εκάστοτε χώρας, μπορεί να βρίσκουμε ψευδείς αναγραφές «made in Italy», «made
in France» και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε.
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Πρόταση ψηφίσματος: Εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και εξελίξεις στη Δημοκρατία
της Μολδαβίας (B7-0572/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). -    (LT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά
με τη Μολδαβία. Η Μολδαβία έχει διανύσει πολύ δρόμο από τότε που το Σύμφωνο
Μολότωφ-Ρίμπεντροπ χώρισε την Ευρώπη σε ζώνες επιρροής και η Μολδαβία παρέμεινε υπό τη
σοβιετική σφαίρα επιρροής. Σήμερα, η Μολδαβία είναι ένα ανεξάρτητο κράτος το οποίο, αν και
ομολογουμένως έχει πολλά προβλήματα, ωστόσο ακολουθεί τον δρόμο προς την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση. Θα ήθελα σήμερα για άλλη μία φορά να απευθύνω έκκληση σε ολόκληρη την
πολιτική τάξη της Μολδαβίας, στους πολιτικούς της άρχοντες, σε όλες τις δημοκρατικές πολιτικές
της δυνάμεις και στις εθνικές μειονότητες να απορρίψουν την αντιπαραγωγική σύγκρουση και
να αναπτύξουν μια νοοτροπία συναίνεσης και πολιτικού συμβιβασμού. Νομίζω ότι αυτές θα
πρέπει να προσφέρουν στην κοινωνία ένα όραμα για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας χωρίς
αποκλεισμούς, του οποίου ο στόχος θα πρέπει να είναι η ένταξη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ψήφισμα μιλάμε επίσης και για την Υπερδνειστερία, την παγωμένη
σύρραξη. Η Υπερδνειστερία πρέπει να βρίσκεται σε υψηλή θέση στην ατζέντα της ΕΕ και όλες οι
χώρες, περιλαμβανομένης της Ρωσίας, πρέπει να σέβονται την εδαφική ακεραιότητα της
Μολδαβίας. Η Υπερδνειστερία πρέπει να αποτελέσει τμήμα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

Έκθεση Gesine Meissner (A7-0266/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). -    (LT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με την
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (ΟΘΠ) επειδή ο θαλάσσιος τομέας είναι εξαιρετικά σημαντικός
και θέλω να αφήσω στις μελλοντικές γενιές καθαρές και ασφαλείς θάλασσες. Η γεωστρατηγική
σημασία των θαλασσών έχει αυξηθεί σημαντικά. Πρέπει να προσαρμόσουμε τις θάλασσες και τα
αποθέματά τους και να συντονίσουμε τις ενέργειές μας, και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι
σημαντική μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η οποία θα συνδέει όλους τους τομείς της
θαλάσσιας πολιτικής: θαλάσσιες μεταφορές, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, ενέργεια, ασφάλεια στη
θάλασσα, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και επιστημονική έρευνα, όπως επίσης και
τουρισμός. Θα ήθελα ειδικότερα να επιστήσω την προσοχή στην οικονομική και κοινωνική
σημασία, επειδή απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακτογραμμή μήκους 320.000 χλμ και το ένα
τρίτο των πολιτών μας –και η τάση αυξάνεται– ζει στις ακτές. Πιστεύω ότι οι θάλασσες θα πρέπει
να συνεχίσουν να αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης.

Έκθεση Helmut Scholz (A7-0277/2010)

Miroslav Mikolášik (PPE). -    (SK) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη πηγή
των άμεσων διεθνών επενδύσεων στη Λατινική Αμερική. Μολονότι το εμπόριο μεταξύ των δύο
αυτών περιφερειών έχει ενταθεί, οι αμοιβαίες εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της
Λατινικής Αμερικής εμφανίζουν μικρότερη δυναμικότητα σε σύγκριση με τις εμπορικές σχέσεις
με άλλες περιφέρειες του κόσμου.

Η πρόσφατη συναφθείσα συμφωνία σχετικά με τη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών με την Κορέα
είναι ένα παράδειγμα καλής θέλησης, ενώ σε ό,τι αφορά την εμπορική ομάδα MERCOSUR της
Λατινικής Αμερικής διεξάγονται διαπραγματεύσεις από το 1999, αν και είχαν διακοπεί για πέντε
χρόνια. Προσωπικά υποστηρίζω τη διαδικασία ενίσχυσης και διαφοροποίησης των εμπορικών
σχέσεων με τη Λατινική Αμερική, περιλαμβανομένης της δημιουργίας ενός πιο στερεού νομικού
πλαισίου. Με τον τρόπο αυτόν ανοίγεται μια αγορά 600 εκατομμυρίων καταναλωτών περίπου
στους επιχειρηματίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι η Λατινική Αμερική μοιράζεται
με την Ευρώπη κοινές αξίες, κοινή γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό έχει επίσης κάποια σημασία
για τους εμπόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE). -    (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή
σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις με τη Λατινική Αμερική για αυτήν την καλά ισορροπημένη και
επίκαιρη εντέλει έκθεση

Η εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής βρίσκεται ήδη σε
εξέλιξη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συνήψε πρόσφατα μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών
με δύο χώρες των Άνδεων, την Κολομβία και το Περού.

Πρόσφατα, τερματίσαμε τη μακροχρόνια διαφορά στον ΠΟΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής
σχετικά με το εμπόριο μπανάνας. Θα ξεκινήσουμε σύντομα τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας
ελευθέρων συναλλαγών ορόσημο με τις χώρες της Mercosur, με τις οποίες πραγματοποιούμε
συναλλαγές αγαθών αξίας άνω των 62 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδυτικοί τίτλοι της ΕΕ στην
περιφέρεια της Mercosur ανέρχονται σε 167 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Ο αριθμός αυτός αναμένεται να ανέβει τα προσεχή έτη. Η σύναψη αυτής της συμφωνίας, σε
συνδυασμό με τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για ελεύθερο εμπόριο με την Ιαπωνία και την
Ινδία θα αποτελέσει αναμφισβήτητα ένα από τα πιο σημαντικά στάδια της υλοποίησης της
στρατηγικής της ΕΕ, η οποία έχει στόχο να γίνει η πιο σημαντική εμπορική δύναμη στον κόσμο.

Χθες δεν μας έφθασε ο χρόνος. Ακολουθούν τώρα κάποιες αιτιολογήσεις ψήφου σχετικά με τις
χθεσινούς ψήφους.

Εκθέσεις László Surján (A7-0281/2010), Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, helga Trüpel
(A7-0284/2010)

Daniel Hannan (ECR). -    (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, αν κάποιοι από τους ψηφοφόρους μας
αισθάνθηκαν έναν «κόμπο στο στομάχι» χθες το απόγευμα, ήταν εξαιτίας της καταπληκτικής
αυτής χρονικής σύμπτωσης: την ίδια ακριβώς στιγμή που ο βρετανός υπουργός Οικονομικών
ετοιμαζόταν στη Βουλή των Κοινοτήτων να εξαγγείλει τις πιο σοβαρές μειώσεις δαπανών που
έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα μου από το 1920, εμείς σε αυτήν την Αίθουσα εγκρίναμε αυξήσεις
στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό οι οποίες θα κοστίσουν στον φορολογούμενο του Ηνωμένου
Βασιλείου 880 εκατομμύρια λίρες στερλίνες. Αυτό δεν είναι το μερίδιο του προϋπολογισμού
που μας αναλογεί. Αυτό είναι το μερίδιο της αύξησης που μας αναλογεί. Καθώς χθες
ανακοινώσαμε απώλειες 490.000 θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα, αξίζει να προσδιορίσουμε
ποσοτικά αυτό το ποσό από άποψη διορισμών στον δημόσιο τομέα. Το ποσό αυτό θα κάλυπτε
15.000 ιατρούς του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας, 30.000 νοσοκόμες, 35.000
αστυνομικούς υπαλλήλους ή 50.000 στρατιώτες.

Και δεν είναι μόνο η Βρετανία. Όλα τα κράτη μέλη μας εξετάζουν τη περιστολή των δαπανών
στους εθνικούς τους προϋπολογισμούς και, παρ’ όλα αυτά, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συνεχίζει να επεκτείνεται, απομυζώντας τις αποταμιεύσεις τους. Μακάρι η λαιμαργία
αυτού του Σώματος για νέες εξουσίες να ήταν ανάλογη με το ενδιαφέρον του να ασκεί σωστά
τις εξουσίες που ήδη έχει – υποχρεώνοντας πρωτίστως το εκτελεστικό όργανο να λογοδοτεί και
να δαπανά με μέτρο. Οι ψηφοφόροι μας αξίζουν κάτι καλύτερο.

Martin Kastler (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δώσω μια σύντομη απάντηση σε
αυτά που μόλις είπε ο κ. Hannan. Είναι ασφαλώς ουσιώδες για αυτό το Κοινοβούλιο να έχει μια
έδρα, αλλά η έδρα ορίζεται στις Συνθήκες μας και είναι εδώ στο Στρασβούργο. Έχετε δίκιο όταν
λέτε ότι πρέπει να εξοικονομήσουμε χρήματα των φορολογουμένων και ότι πρέπει να
προσπαθήσουμε ώστε το Κοινοβούλιο να αποκτήσει μία μόνο έδρα. Ωστόσο, το καταφύγιο του
κοινοβουλευτισμού, κύριε Hannan, είναι εδώ στο Στρασβούργο. Εδώ είναι που εμείς, ως
βουλευτές του Κοινοβουλίου και αντιπρόσωποι των πολιτών, μπορούμε να εργασθούμε από
κοινού.
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Πρόεδρος. −   Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό δεν είναι αιτιολόγηση
ψήφων. Τώρα μπορούμε να ακούσουμε τις εισηγήσεις σας για την επόμενη έκθεση, την έκθεση
Estrella.

Έκθεση Edite Estrela (A7-0032/2010)

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ψηφοφορίας
επί της έκθεσης Estrela, τάχθηκα υπέρ μιας πλήρως αμειβόμενης άδειας μητρότητας που θα
διαρκεί 20 εβδομάδες, επειδή χρειαζόμαστε ένα δίκαιο και επαρκές ελάχιστο πρότυπο για τη
διάρκεια και την πληρωμή της άδειας μητρότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Απείχα από την
ψηφοφορία για το ζήτημα της άδειας πατρότητας και της άδειας υιοθεσίας, επειδή η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι θα υπάρξει ξεχωριστή οδηγία για το θέμα αυτό, και για λόγους
διαφάνειας του δικαίου της Ένωσης δεν θα ήθελα η οδηγία για την προστασία των εγκύων
εργαζομένων να περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν την άδεια πατρότητας.

Εύχομαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει σύντομα τις διαβουλεύσεις της με τους
κοινωνικούς εταίρους και να υποβάλει ικανοποιητικές προτάσεις για την άδεια πατρότητας και
την άδεια υιοθεσίας, καθώς επίσης και για τους αυτοαπασχολούμενους, ούτως ώστε όλες οι νέες
μητέρες στην Ευρώπη να έχουν τα ίδια δικαιώματα.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). -    (LT) Αμφιβάλλω αν υπάρχει κάποιος που
αμφισβητεί ότι ο δεσμός μεταξύ ενός παιδιού και των γονιών του στους πρώτους μήνες της ζωής
είναι ιδιαίτερα σημαντικός· ως εκ τούτου, η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διασφαλίζει
το δικαίωμα και την ευκαιρία των μητέρων να φροντίζουν τα παιδιά τους για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα χωρίς να φοβούνται ότι θα χάσουν το εισόδημά τους ή την εργασία τους. Η κατάσταση
διαφέρει από κράτος σε κράτος. Για παράδειγμα, στη χώρα μου, στη Λιθουανία, η άδεια
μητρότητας μαζί με την άδεια πατρότητας διαρκούν έως και δύο έτη, αλλά άλλα κράτη μέλη
έχουν ελάχιστη διάρκεια άδειας μητρότητας, γι’ αυτό και πιστεύω ότι το κατώτατο όριο που
ορίσαμε χθες είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Είμαι επίσης ιδιαίτερα ικανοποιημένη που
συμπεριλάβαμε και την άδεια πατρότητας και την άδεια που αφορά την υιοθεσία. Όπως
προαναφέρθηκε, τα κράτη μέλη έχουν αρμοδιότητα για την οικογενειακή πολιτική, αλλά εδώ
συζητάμε κυρίως για την προστασία των εργαζομένων και για συγκεκριμένα κίνητρα, ώστε να
επιτρέψουμε στους γονείς να συνδυάζουν την εργασία με την οικογενειακή ζωή.

Ville Itälä (PPE). -    (FI) Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι χθες ψηφίσαμε για τη σημαντική
έκθεση της κ. Estrela σχετικά με την άδεια μητρότητας, τη διάρκεια που θα πρέπει να έχει και τα
χρήματα που θα πρέπει να καταβάλλονται όσο αυτή διαρκεί. Ύστερα από τη συγκεκριμένη
ψηφοφορία, με κάλεσαν τα μέσα ενημέρωσης και με ρώτησαν αρκετές φορές εάν ψήφισα υπέρ
ή κατά. Εγώ απάντησα ότι ψήφισα υπέρ των γυναικών. Ψήφισα υπέρ μιας άδειας μητρότητας
που θα διαρκεί έως και 18 εβδομάδες και υπέρ ενός επιδόματος που θα αντιστοιχεί στο 75%
του μισθού των γυναικών.

Νομίζω ότι το σύστημα στη χώρα μου, τη Φινλανδία, είναι καλό. Αν και εκεί υιοθετήσουν το
σύστημα που συμφωνήσαμε χθες, η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας θα γίνει πολύ πιο
αδύναμη, επειδή οι εργοδότες θα συνεχίσουν να βασανίζονται για το αν θα πρέπει να
προσλαμβάνουν νέες γυναίκες, αφού το κόστος της άδειας μητρότητας θα αυξηθεί σημαντικά.
Επομένως, οι ευκαιρίες εύρεσης εργασίας για τις γυναίκες θα μειωθούν. Γι’ αυτό ήθελα να κάνω
αυτήν τη δήλωση.

Mitro Repo (S&D). -    (FI) Κύριε Πρόεδρε, είμαι και εγώ από τη Φινλανδία και ξέρω ότι έχουμε
ένα τέλειο σύστημα για την άδεια μητρότητας. Ψήφισα, ωστόσο, υπέρ μιας άδειας μητρότητας
που θα διαρκεί 20 εβδομάδες. Μελέτησα το θέμα από την οπτική γωνία των άλλων κρατών μελών
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι μια μεγαλύτερη διάρκεια της άδειας μητρότητας είναι
σημαντική για την ανάπτυξη των παιδιών.

Τα νεογέννητα παιδιά είναι το πραγματικό κεφάλαιο της Ευρώπης. Οι μητέρες, τα παιδιά και οι
οικογένειες είναι η τριάδα πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το μέλλον. Είναι προφανές επίσης
ότι ούτε οι μητέρες θα πρέπει να υποφέρουν οικονομικά αν θελήσουν να αποκτήσουν παιδιά,
αλλά ούτε και οι γυναικοκρατούμενοι κλάδοι. Οι γυναίκες πρέπει επίσης να έχουν δικαιώματα
σε ό,τι αφορά τις αμοιβές. Πρέπει, όμως, να είμαστε και ιδεαλιστές. Πρέπει να πιστεύουμε. Αυτή
ήταν μια ηθική απόφαση υπέρ των γυναικών, υπέρ της νέας ζωής και υπέρ μιας νέας Ευρώπης.

Martin Kastler (PPE).   – (DE) Κύριε Πρόεδρε, χθες η έκθεση Estrela κάλυψε ένα πολύ
σημαντικό θέμα. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι μου ήταν μάλλον δύσκολο να την
υπερψηφίσω. Ως νέος πατέρας, ήμουν παρών στη γέννηση και των δύο παιδιών μου και οφείλω
να ομολογήσω ότι δεν ξέρω γιατί, αλλά αμέσως μετά είχα ανάγκη από διακοπές, αν και δεν ήμουν
εγώ εκείνος που είχε γεννήσει αλλά η σύζυγός μου. Το θέμα αυτό αφορά την άδεια μητρότητας
και εμείς συμπεριλάβαμε και τον πατέρα. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Εντούτοις, είναι σημαντικό
για τις νέες γυναίκες να έχουν την ευκαιρία να κάνουν παιδί για να επιστρέψουν στη συνέχεια
στην επαγγελματική τους ζωή. Πιστεύω ότι με βάση το νέο σύστημα, αυτό θα είναι δυνατό. Αν
και εγώ προσωπικά θα προτιμούσα τις 18 εβδομάδες, ψήφισα τελικά υπέρ των 20 εβδομάδων
στην τελική ψηφοφορία.

Πρέπει τώρα να αναρωτηθούμε αν αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερα
παιδιά στην Ευρώπη. Η οικογενειακή πολιτική στην Ευρώπη είναι ένα ζήτημα για το μέλλον.
Εύχομαι να στείλαμε το μήνυμα ότι αναλάβαμε δράση σε αυτόν τον τομέα. Τώρα πρέπει μόνο
να ελπίσουμε ότι τα κράτη μέλη θα λάβουν τα αντίστοιχα μέτρα.

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Έκθεση Franziska Katharina Brantner (A7-0066/2009)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης που αφορά την
τροποποίηση του κανονισμού για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας, επειδή θεωρώ εξαιρετικά
σημαντική την ευρύτερη αναθεώρηση της εξωτερικής χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ. Η
εφαρμογή του μηχανισμού σταθερότητας ενίσχυσε τη δυνατότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε
κρίσεις ή σε έκτακτες καταστάσεις κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι η Επιτροπή –τηρώντας
τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, σε ό,τι αφορά ειδικότερα την προώθηση σταθερών συνθηκών
για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και την προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου,
της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ελευθεριών ως πρωταρχικό στόχο της εξωτερικής δράσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης– θα πρέπει, αφενός, να βελτιώσει τον στρατηγικό της σχεδιασμό και
να αυξήσει την καταβολή των κονδυλίων που διατίθενται για τη δημιουργηθείσα ήδη εταιρική
σχέση για την οικοδόμηση της ειρήνης και, αφετέρου, να υποβάλει ένα σχέδιο για την
κινητοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων για όλες τις εξωτερικές ενισχύσεις ή τους μηχανισμούς
για την παροχή επείγουσας βοήθειας που δημιουργούνται εκτός του μηχανισμού σταθερότητας
κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η προσφυγή στα κονδύλια που προβλέπονται για τον
μηχανισμό σταθερότητας. Για τον σκοπό αυτόν, πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αυξήσει
στο μέλλον τα χαμηλά επίπεδα διάθεσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού, βάσει ενός
στρατηγικού οράματος για την καλύτερη χρησιμοποίησή των μέσων της.

Mara Bizzotto (EFD),    γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Bratner, καθώς
πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο πρωτίστως προτείνει την εναρμόνιση της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας με μια σημαντική απόφαση του Δικαστηρίου για τα φορητά όπλα. Ένα κείμενο που
καλεί την ΕΕ να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο της
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χρηματοδότησης σταθερότητας για καταστάσεις κρίσης εκτός της ΕΕ, αν και πιστεύω ότι τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και ιδίως η Επιτροπή, θα πρέπει να μεριμνούν για να διασφαλίσουν
κάτι που δεν συμβαίνει πάντα, ότι δηλαδή οι αποδέκτες αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι θα είναι
πολιτικά αξιόπιστοι. Επιπλέον, με αυτήν την έκθεση το Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να
συμμετέχει περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν στα ζητήματα που αφορούν τη χρήση των
χρηματοδοτικών μέσων σταθερότητας. Το Κοινοβούλιό μας, το οποίο εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά
έθνη και τους ευρωπαίους πολίτες, πρέπει να διαδραματίσει έναν πιο ενεργό ρόλο σε αυτά τα
ζητήματα και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα ότι ένα
κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το εκτελεστικό
όργανο σχετικά με τις δαπάνες: εν προκειμένω διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα όχι μόνο
των ατομικών ενεργειών, αλλά και της δημοκρατικής φύσης του ευρωπαϊκού πολιτικού
συστήματος στο σύνολό του.

Lara Comi (PPE),    γραπτώς. − (IT) Η ευρωπαϊκή ήπειρος δημιουργήθηκε μέσα από
μακρόχρονες και αιματηρές διαμάχες, οι οποίες τελικά συγκρατήθηκαν από τα θεσμικά όργανα,
μεταξύ άλλων, στα οποία εργαζόμαστε. Θα πρέπει, επομένως, να είμαστε εκείνοι που, σε πρώτη
φάση, επιδεικνύουμε το μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης σε σχέση με τη χρήση ισχύος στις διεθνείς
συγκρούσεις. Και ακόμα και όταν η ισχύς αποδεικνύεται απαραίτητη, η τρέχουσα κατάσταση
του πολιτισμού μας απαιτεί χειρουργικές μεθόδους και όχι μεθόδους ευρύτερης εφαρμογής.
Πιστεύοντας σε αυτό το πολιτιστικό μοντέλο, πρέπει να δώσουμε ένα παράδειγμα σε όλους τους
άλλους και να δείξουμε ότι στην επίλυση των συγκρούσεων δεν είναι η μεγαλύτερη οικονομική
ισχύς που κάνει τη διαφορά, αλλά μια σειρά από μέσα που δίνουν προτεραιότητα στην ανθρώπινη
ζωή και που επιτρέπουν τη χρήση της βίας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για να
προστατεύσουμε κυρίως τις ζωές και τα στρατηγικά συμφέροντα των ευρωπαίων πολιτών. Ο
σκοπός δεν είναι να πάρουμε θέση εκ των προτέρων, αλλά να υιοθετήσουμε μια συνεπή και
αυστηρή προσέγγιση στην οποία η στρατιωτική ικανότητα θα λειτουργεί μόνο αποτρεπτικά και
δεν θα γίνει ποτέ ένα όχημα για τη ριζική αλλαγή της φύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για την
προώθηση ενός συστήματος αξιών διαφορετικών από αυτές που υποστηρίζουμε.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. − (PT) Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ξένης βοήθειας στον
κόσμο, καθώς είναι υπεύθυνη για τη μισή και πλέον δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια. Συνολικά,
τα κράτη μέλη χορήγησαν βοήθεια αξίας 49 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τις φτωχότερες χώρες
του κόσμου: αυτό ισοδυναμεί με το 0,4% του ακαθάριστου εισοδήματός τους. Τα στοιχεία αυτά
δείχνουν εναργώς τη σημασία της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής βοήθειας και, φυσικά, τη σημασία
του μηχανισμού σταθερότητας.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, θεωρώ σημαντικούς παράγοντες την ενίσχυση του μηχανισμού και
την περαιτέρω προσήλωση της Ένωσης στην αναπτυξιακή βοήθεια. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην
τονίσω ότι, αν και θεωρώ απολύτως σημαντικό η ΕΕ να παραμείνει προσηλωμένη στις αποστολές
της για την αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω
πώς είναι δυνατόν να χορηγείται πιο γρήγορα η βοήθεια προς τρίτες χώρες από ό,τι προς τα
κράτη μέλη που πέφτουν θύματα καταστροφών όπως δυστυχώς συνέβη με τη Μαδέρα: έχουν
πλέον περάσει αρκετοί μήνες από την τραγωδία και αυτή δεν έχει ακόμα λάβει καμία ενίσχυση
από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο μηχανισμός σταθερότητας είναι πολύ σημαντικός για
την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις υπάρχουσας ή επικείμενης
κρίσης. Δεδομένου ότι η ΕΕ αποτελεί τον βασικότερο χορηγό εξωτερικής βοήθειας στον κόσμο
και είναι υπεύθυνη για τη μισή και πλέον δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια, χρειάζεται μέσα που
να επιτρέπουν την αντιμετώπιση κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους οριζόντιους και γεωγραφικούς
στόχους και προτεραιότητες της ΕΕ, καθιστώντας ταυτόχρονα τις δράσεις αυτές συμπληρωματικές
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προς τις γεωγραφικές πολιτικές της Κοινότητας και τους στόχους και τα μέσα αυτών. Σε ό,τι
αφορά την ανάπτυξη, οι στόχοι της Ένωσης θα πρέπει να είναι η καταπολέμηση της φτώχειας
και των αιτιών της.

Willy Meyer (GUE/NGL),    γραπτώς.  −  (ES) Η ψήφος μου κατά της παρούσας νομοθετικής
πρότασης στηρίζεται στην αναφανδόν απόρριψη του μηχανισμού σταθερότητας που ιδρύθηκε
πριν από πολλά χρόνια χωρίς να έχει τη στήριξη της κοινοβουλευτικής μου Ομάδας. Κατά την
άποψή μου, αυτός είναι ένας ακόμα μηχανισμός της Επιτροπής που έχει σχεδιαστεί για να
επεμβαίνει ελεύθερα στις εσωτερικές υποθέσεις τρίτων χωρών με το πρόσχημα την επιδίωξης της
πολιτικής σταθερότητας των χωρών εκείνων που θεωρούνται ασταθείς κατά τη διακριτική ευχέρεια
της Επιτροπής. Θέλει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να είναι αυτά που θα αποφασίζουν πώς,
πότε και γιατί θα χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο, ελεύθερα και χωρίς την ανάγκη συντονισμού
με τις αρχές της χώρας που πρέπει να σταθεροποιηθεί· το γεγονός αυτό τον καθιστά εκ των
πραγμάτων έναν μηχανισμό που εξυπηρετεί τη συγκεκαλυμμένη υπεράσπιση των ευρωπαϊκών
συμφερόντων. Κατά συνέπεια, καταψήφισα την έκθεση.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    γραπτώς. − (ΕΝ) Οι συγκρούσεις στην Αϊτή, το Κοσσυφοπέδιο
και το Ιράκ, και πιο πρόσφατα στο Αφγανιστάν έριξαν φως στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν
τα φορητά όπλα και ο ελαφρύς οπλισμός στην τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα,
πυροδοτώντας νέους γύρους αιματοχυσίας ύστερα από την επίσημη κατάπαυση του πυρός.
Είναι σημαντικό η Επιτροπή να υιοθετήσει μια πραγματικά συνεκτική προσέγγιση απέναντι στο
πρόβλημα της διάδοσης των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού στοχεύοντας σε όλα
τα επίπεδα της παράνομης αλυσίδας συναλλαγών φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού.
Δεδομένου ότι το 70% των αποθεμάτων φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού βρίσκεται σε
χέρια πολιτών, η ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίσει και να υποστηρίξει τις απαραίτητες προσπάθειες
της κοινωνίας των πολιτών για την παρακολούθηση του εμπορίου και της παραγωγής φορητών
όπλων και ελαφρού οπλισμού στο τοπικό επίπεδο και για την αύξηση της δημόσιας
ευαισθητοποίησης. Επιπλέον, το ζήτημα που αφορά τα φορητά όπλα και τον ελαφρύ οπλισμό
αποκαλύπτει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των συγκρούσεων του 21ου αιώνα γενικά και,
επομένως, την ανάγκη να εστιάσουμε περισσότερο στην οικοδόμηση ικανοτήτων πριν και μετά
την κρίση. Ψήφισα υπέρ της συγκεκριμένης έκθεσης, επειδή πιστεύω ότι η ΕΕ θα πρέπει να
προσπαθήσει και να ακονίσει την ικανότητά της για να διαχειρίζεται κρίσεις με τον πιο καινοτόμο,
αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Μόνο έτσι η ΕΕ θα είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσει στον
κόσμο ως μια πρωτίστως παγκόσμια πολιτική δύναμη.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. − (EN) Με αυτήν την ψηφοφορία, το
Κοινοβούλιο ακολούθησε τη θέση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) επικροτώντας
την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 για τη θέσπιση
μηχανισμού σταθερότητας (COM(2009)0195), ως τμήμα ενός εμπεριστατωμένου ελέγχου της
εξωτερικής οικονομικής βοήθειας της ΕΕ. Μεταξύ άλλων, η AFET, και τώρα το Κοινοβούλιο,
στο σύνολό του, συμφωνεί ότι η τροποποίηση του άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχείο θ) και
του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο α) του αρχικού κανονισμού είναι απαραίτητη προκειμένου
ο κανονισμός να καταστεί συμβατός με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 20ής
Μαΐου 2008, σύμφωνα με την οποία τα μέτρα για την καταπολέμηση της διάδοσης των φορητών
όπλων και του ελαφρού οπλισμού μπορούν να εφαρμοστούν από την Κοινότητα στο πλαίσιο
της πολιτικής της για την ανάπτυξη.

Η Προεδρία, εξ ονόματος του Συμβουλίου, καλείται να εκπονήσει, μαζί με την Επιτροπή και το
Κοινοβούλιο, μια «Δήλωση για μια ευρωπαϊκή συμφωνία για την υποστήριξη της δράσης της ΕΕ
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στον τομέα των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού» που θα λαμβάνει υπόψη τις
αντίστοιχες αρμοδιότητες όλων των θεσμικών οργάνων.

Έκθεση Gay Michel (A7-0078/2009)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τη θέσπιση
μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) επειδή πιστεύω ότι το
Κοινοβούλιο έχει παρακολουθήσει από κοντά τον τρόπο με τον οποίον εφαρμόστηκαν οι διατάξεις
του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ το 2007. Στη
νομοθετική πρότασή της για την ενδιάμεση αναθεώρηση του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας
(DCI), η Επιτροπή προτείνει μόνο μία τεχνικής φύσης τροπολογία με την οποία επιτρέπεται η
χρηματοδότηση, από τον προϋπολογισμό του DCI, δαπανών που σχετίζονται με φόρους, δασμούς
και άλλες επιβαρύνσεις σχετικές με τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του DCI, στις
δικαιούχους χώρες. Πιστεύω ότι η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, των δαπανών αυτών, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στην
εφαρμογή προγραμμάτων και έργων.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL),    γραπτώς . – Ψήφισα αποχή στη συγκεκριμένη έκθεση παρά
το γεγονός ότι συμφωνώ και υποστήριξα τις προτεινόμενες τροπολογίες, και κυρίως αυτές που
επαναφέρουν τον ελεγκτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απείχα στην τελική ψήφο,
όσον αφορά συγκεκριμένα τον μηχανισμό χρηματοδότησης και αναπτυξιακής συνεργασίας γιατί,
με έμμεσο ή άμεσο τρόπο, τα κονδύλιά του έχουν χρησιμοποιηθεί για εξοπλισμό και εκπαίδευση
της αστυνομίας και του στρατού σε διάφορες περιοχές στην Αφρική. Είμαι της άποψης ότι η
χρηματοδότηση για την ανάπτυξη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση για
στρατιωτικούς ή πολιτικο-στρατιωτικούς σκοπούς.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Γνωρίζουμε όλοι ότι το Μέσο
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI) δεν προβλέπει καμία εξαίρεση από την αρχή της μη
επιλεξιμότητας για την κοινοτική χρηματοδότηση. Επιτρέπεται, ως εκ τούτου, κάποια
ελαστικότητα ανάλογα με την περίπτωση. Ο δε αρμόδιος διατάκτης μπορεί να αποφασίσει κατά
περίπτωση αν θα δεχθεί την ανάληψή τους εφόσον αυτό είναι σκόπιμο για την ορθή εκτέλεση
των προγραμμάτων και σχεδίων. Η ελαστικότητα αυτή είναι, ωστόσο, απαραίτητη λόγω ορισμένων
επαναλαμβανόμενων καταστάσεων εμπλοκής που εμφανίζονται όταν δεν προβλέπονται ή δεν
εφαρμόζονται φοροαπαλλακτικοί μηχανισμοί. Στις περιπτώσεις αυτές, η αυστηρή διατύπωση
στις πράξεις DCI μπορεί να καταστήσει ιδιαίτερα δυσχερή τη διεξαγωγή της χρηματοδοτούμενης
από την εξωτερική βοήθεια ενέργειας. Για τον λόγο αυτόν, στηρίζω την πρόταση υποβολής
αιτήματος στην Επιτροπή, ώστε αυτή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την προσαρμογή
τους στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο και να εξασφαλίσει ότι το μέσο συμμορφώνεται
προς τις νέες απαιτήσεις επιτροπολογίας.

Mário David (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψηφίζω γενικά υπέρ της πρότασης που παρουσιάζεται
σε αυτήν την έκθεση. Ο μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI)
βελτιώνει το προγενέστερο πλαίσιο αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνδυάζοντας τους διάφορους γεωγραφικούς και θεματικούς μηχανισμούς σε έναν μόνο
μηχανισμό. Σε συνδυασμό με τις τεχνικές τροποποιήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση των
ενεργειών που καλύπτονται από το DCI, με στόχο την αύξηση της ευελιξίας κατά την εφαρμογή
των σχεδίων και προγραμμάτων τους, η ενδιάμεση αναθεώρηση αυτού του μηχανισμού αποτελεί
την ιδανική ευκαιρία για να προσαρμοστεί η διαδικασία επιτροπολογίας του DCI στις νέες
απαιτήσεις της επιτροπολογίας.
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Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. − (PT) Η εν λόγω τροπολογία δεν είναι παρά τεχνικής φύσεως
και έχει στόχο να καταστήσει δυνατή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τη χρηματοδότηση δαπανών
που σχετίζονται με φόρους, δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις από τον προϋπολογισμό της
βοήθειας της Ένωσης. Αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να δικαιολογούνται μεμονωμένα,
προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων.
Η ομόφωνη στήριξη που έλαβε στην οικεία επιτροπή δείχνει τη συναίνεση που υπάρχει πίσω από
την πρόταση.

Sabine Lösing (GUE/NGL),    γραπτώς. − (EN) Συμφωνώ απολύτως και στηρίζω τις
κατατεθείσες τροπολογίες, ιδίως αυτές που αφορούν τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και την
αποκατάσταση του δικαιώματος ελέγχου που έχει εκχωρηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Απείχα, όμως, από την τελική ψηφοφορία γι’ αυτόν καθαυτόν τον μηχανισμό (DCI), καθώς άμεσα
ή έμμεσα το Ειρηνευτικό Μέσο της ΕΕ για την Αφρική χρηματοδοτήθηκε από αυτόν τον μηχανισμό
και η χρηματοδότηση αυτή χρησιμοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, για αποστολές αστυνομικής και
στρατιωτικής εκπαίδευσης. Είμαι της άποψης ότι η αναπτυξιακή χρηματοδότηση δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για κανενός είδους στρατιωτικό ή πολιτικοστρατιωτικό σκοπό.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ο μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής
συνεργασίας αποτελεί άλλο ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα για την ενίσχυση της ικανότητας
της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις υπάρχουσας ή επικείμενης κρίσης. Δεδομένου ότι η
ΕΕ αποτελεί τον βασικότερο χορηγό εξωτερικής βοήθειας στον κόσμο και είναι υπεύθυνη για τη
μισή και πλέον δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια, χρειάζεται μέσα που να επιτρέπουν την
αντιμετώπιση κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους οριζόντιους και γεωγραφικούς στόχους και
προτεραιότητες της ΕΕ, καθιστώντας ταυτόχρονα τις δράσεις αυτές συμπληρωματικές προς τις
γεωγραφικές πολιτικές της Κοινότητας και τους στόχους και τα μέσα αυτών. Σε ό,τι αφορά την
ανάπτυξη, οι στόχοι της Ένωσης θα πρέπει να είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και των αιτιών
της.

Louis Michel (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Υπήρχε ανάγκη να διασφαλισθεί ότι δαπάνες που
σχετίζονται με φόρους, δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις σχετικές με τη χρηματοδότηση δράσεων
στο πλαίσιο του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI) θα μπορούν να χρηματοδοτούνται
από τον προϋπολογισμό του DCI σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Ο απώτατος στόχος του DCI είναι η εξάλειψη της φτώχειας σε ένα πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης
στο οποίο εντάσσονται και προσπάθειες για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας
(ΑΣΧ). Η εν λόγω τροποποίηση θα δημιουργήσει περισσότερη ευελιξία για την εφαρμογή
γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων. Θα βοηθήσει τις χώρες εταίρους να πετύχουν τους
ΑΣΧ και να ενσωματωθούν καλύτερα στην παγκόσμια οικονομία.

Alexander Mirsky (S&D),    γραπτώς. – (LV) Στο σύνολό τους, και οι πέντε εκθέσεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα εξετάζουν την ανάγκη διασφάλισης
μεγαλύτερου ελέγχου επί των χρηματοδοτικών μέσων για την αναπτυξιακή συνεργασία, την
προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τη συνεργασία με τις
βιομηχανικές χώρες. Ενόψει της υπερβολικής γραφειοκρατίας και της όχι πάντα ορθολογικής
αξιοποίησης των ευκαιριών που δημιουργούνται στην ΕΕ, αυτό το ψήφισμα θα μπορούσε να
λειτουργήσει ως καταλύτης και να επισπεύσει τις διαδικασίες που περιγράφονται στις εκθέσεις.
Σε αυτήν την κατάσταση, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνονται συμμέτοχοι στη
διαδικασία σταθεροποίησης και βελτίωσης, αφού τους παραχωρείται η δυνατότητα να παρατηρούν
και να ελέγχουν τις διαδικασίες κατανομής κονδυλίων.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. − (EN) Το Κοινοβούλιο παρακολουθεί στενά
τον τρόπο με τον οποίον εφαρμόζονται οι διατάξεις του DCI, από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ,
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το 2007. Κατά την άσκηση του δικαιώματος ελέγχου που διαθέτει δυνάμει της διαδικασίας της
επιτροπολογίας, το Κοινοβούλιο έχει επισημάνει μια σειρά προβλημάτων και αντιρρήσεων όσον
αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή έχει εφαρμόσει το μέσο αυτό, καθώς και όσον αφορά
την ερμηνεία που έχει δώσει σε ορισμένες από τις βασικές διατάξεις του. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο
δεν επισήμανε σοβαρές δυσλειτουργίες στις διατάξεις του ίδιου του μέσου.

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, κατά την άποψη του Κοινοβουλίου, δηλαδή η τάση της
Επιτροπής να χρηματοδοτεί, στο πλαίσιο γεωγραφικών προγραμμάτων, μέτρα που δεν είναι
επιλέξιμα, στη βάση των διεθνώς αναγνωρισμένων κριτηρίων της Επιτροπής Αναπτυξιακής
Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ, ως Δημόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια, επιλύθηκε πρόσφατα από την
Επιτροπή, η οποία πρότεινε μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου τη δημιουργία μιας νέας νομικής
βάσης για τέτοια μέτρα, στο πλαίσιο του Μέτρου για τη Συνεργασία με τις Βιομηχανικές Χώρες.

Iva Zanicchi (PPE),    γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Mitchell για τη θέσπιση
μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Είναι αλήθεια ότι η έγκριση της
έκθεσης Mitchell θα επιτρέψει στις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις
αναπτυσσόμενες χώρες να τύχουν φορολογικών ελαφρύνσεων.

Εγκρίνοντας αυτές τις διαδικασίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβει έναν πιο σημαντικό
ρόλο σε σχέση με τις στρατηγικές αποφάσεις χρηματοδότησης που θα καλείται να λάβει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κανόνες για την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ θα
καθορίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια.

Έκθεση Kinga Gál, Barbara Lochbihler (A7-0188/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με το
χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού
εισοδήματος χώρες και εδάφη (κανονισμός ICI) το οποίο αποβλέπει στη στήριξη της οικονομικής,
χρηματοπιστωτικής και τεχνικής συνεργασίας, καθώς και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών
ανταλλαγών σε τομείς που υπάγονται στα πεδία αρμοδιοτήτων της Κοινότητας. Πιστεύω ότι οι
αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή είναι ουσιαστικές, διότι όλες οι τρέχουσες αναφορές στις
χώρες εταίρους (μέχρι πρότινος μόνο εκβιομηχανισμένες και υψηλού εισοδήματος χώρες και
εδάφη), συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών αξιολογήσεών τους, θα περιλαμβάνουν εις το
εξής τις απαριθμούμενες αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτή η ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη αποτελεί
ευκαιρία, καθώς τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο των
κανονισμών ICI μπορούν πλέον να επεκταθούν και σε άλλες χώρες. Πρόκειται, όμως, και για μια
σημαντική πρόκληση. Έχει, συνεπώς, μεγάλη σημασία να γίνει απολύτως σαφές ποιοι μπορούν
να τύχουν παρόμοιας χρηματοδότησης, για ποιον σκοπό και υπό ποιες συνθήκες.

Mário David (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψηφίζω υπέρ της δέσμης προτάσεων που παρουσιάζονται
σε αυτήν την έκθεση. Το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
(EIDHR), ως ένα χρηματοδοτικό μέσο που αποβλέπει στην προαγωγή της ανάπτυξης και της
εμπέδωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, συμβάλλοντας επίσης στον σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στις τρίτες χώρες, είναι ένας σημαντικός
δίαυλος για τη βοήθεια της Ένωσης στους τομείς των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των
διασφαλίσεων. Η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για μια ενδιάμεση αναθεώρηση του EIDHR
αποτελεί την κατάλληλη ευκαιρία για να αναθεωρηθεί η νομική βάση του συγκεκριμένου
μηχανισμού, διασφαλίζοντας ότι στο εξής αυτός θα πληροί τις νέες απαιτήσεις που προβλέπονται
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Ειδικότερα, αυτές περιλαμβάνουν
τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων (άρθρο 290 ΣΛΕΕ), η οποία ενισχύει σημαντικά
τις εξουσίες του Κοινοβουλίου εκχωρώντας του το δικαίωμα της αρνησικυρίας και απαιτώντας
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από την Επιτροπή την υποβολή μιας τροποποιημένης πρότασης για τις πράξεις που θεσπίζονται
με τη διαδικασία της συναπόφασης.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. − (PT) Όπως το ψήφισμα που προέκυψε από την έκθεση του
συναδέλφου μου κ. Mitchell σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006,
για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας και του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της
δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως, και αυτό το ψήφισμα αναγνωρίζει
την ανάγκη να πραγματοποιηθεί μια κατεξοχήν τεχνική τροποποίηση στη νομοθεσία που θα
κινείται στο ίδιο πλαίσιο.

Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην
προάσπιση και προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο σε
ρητορικό επίπεδο, αλλά πρωτίστως στην πολιτική της πρακτική· είναι απολύτως απαραίτητο, αν
όχι επείγον, να το κάνει αυτό σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. − (IT) Με τη σημερινή ψηφοφορία, προχωρήσαμε στην
εναρμόνιση δύο σημαντικών νομοθετικών μέσων με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αναφέρομαι
ειδικότερα στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που
αφορά την τροποποίηση του κανονισμού για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της
αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) και του κανονισμού για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού
μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως
(EIDHR). Έχουν κατατεθεί τροπολογίες τεχνικής φύσεως με τις οποίες επιτρέπεται η
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό δαπανών που σχετίζονται με φόρους, δασμούς και
άλλες επιβαρύνσεις σχετικές με τη χρηματοδότηση δράσεων σε αυτούς τους τομείς για τα δύο
μέσα. Μέχρι σήμερα, στην πραγματικότητα δεν έχει υπάρξει καμία εξαίρεση στην αρχή της μη
επιλεξιμότητας των εν λόγω δαπανών. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτές οι
τροποποιήσεις έχουν σημαντικό πρακτικό αντίκτυπο, καθώς θα προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία
στην υλοποίηση των έργων EIDHR και DCI σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της
δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως αποτελεί άλλο ένα πολύ σημαντικό
επιχείρημα για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις υπάρχουσας
ή επικείμενης κρίσης. Δεδομένου ότι η ΕΕ αποτελεί τον βασικότερο χορηγό εξωτερικής βοήθειας
στον κόσμο και είναι υπεύθυνη για τη μισή και πλέον δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια, χρειάζεται
μέσα που να επιτρέπουν την αντιμετώπιση κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους οριζόντιους και
γεωγραφικούς στόχους και προτεραιότητες της ΕΕ καθιστώντας ταυτόχρονα τις δράσεις αυτές
συμπληρωματικές προς τις γεωγραφικές πολιτικές της Κοινότητας και τους στόχους και τα μέσα
αυτών. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, οι στόχοι της Ένωσης θα πρέπει να είναι η καταπολέμηση
της φτώχειας και των αιτιών της. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα το εν λόγω μέσο, η εν λόγω
νομοθετική πρόταση στοχεύει αποκλειστικά σε μια τεχνικής φύσεως τροποποίηση που θα
καταστήσει το μέσο αυτό πιο ευέλικτο κατά την εφαρμογή προγραμμάτων και σχεδίων.

Willy Meyer (GUE/NGL),    γραπτώς.  −  (ES) Καταψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση επειδή,
αν και επιδιώκει να εκχωρήσει στο Κοινοβούλιο περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο επί του
«χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου
παγκοσμίως», το ίδιο το μέσο, είτε ελέγχεται από το Κοινοβούλιο είτε όχι, συνιστά μέσο ανάμειξης
της ΕΕ στις εσωτερικές υποθέσεις τρίτων χωρών. Χρησιμοποιώντας αυτό το μέσο, η Επιτροπή,
εφαρμόζοντας τα δικά της κριτήρια για να αποφασίσει τι σημαίνει προαγωγή της δημοκρατίας
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τι συνιστά κίνδυνο, κατάχρηση ή καταστολή των εν λόγω
δικαιωμάτων, έχει την επιλογή να χρησιμοποιήσει τη διακριτική της ευχέρεια για να
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χρηματοδοτήσει και να υποστηρίξει ενώσεις, πολιτικά κόμματα, ιδρύματα, ακόμα και μεμονωμένα
άτομα από τρίτες χώρες χωρίς να επικοινωνεί ή να συντονίζεται με την κυβέρνηση της εκάστοτε
χώρας. Η απορριπτική μου ψήφος στηρίζεται στην αναφανδόν απόρριψη του συγκεκριμένου
μέσου το οποίο, τέσσερα χρόνια μετά τη θέσπισή του, όπως άλλωστε είχαμε πει και τότε, έχει
μετατραπεί σε εργαλείο συγκεκαλυμμένης υποστήριξης των συμφερόντων της ΕΕ σε τρίτες χώρες,
κρύβοντας την υποστήριξη αυτή κάτω από το διακριτικό πέπλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και της δημοκρατίας.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. − (EN) Στη νομοθετική πρότασή της για
την ενδιάμεση αναθεώρηση του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI) και του Ευρωπαϊκού
Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR), η Επιτροπή προτείνει
μόνο μια τεχνικής φύσης τροπολογία με την οποία επιτρέπεται η χρηματοδότηση, από τον
προϋπολογισμό των μέσων, δαπανών που σχετίζονται με φόρους, δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις
σχετικές με τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του DCI και του EIDHR, στις δικαιούχους
χώρες.

Έως σήμερα, το DCI και το EIDHR συνιστούν τα μοναδικά χρηματοδοτικά μέσα που δεν
προβλέπουν εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας των δαπανών αυτών. Η τροπολογία
θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, των δαπανών αυτών, προσφέροντας
έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή προγραμμάτων και έργων. Για τα σχέδια του EIDHR,
το μέτρο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό δεδομένων των ιδιαίτερων περιστάσεων υπό τις οποίες
πραγματοποιούνται. Πράγματι, κυβερνήσεις δεν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα πρόθυμες να
εγκρίνουν εξαιρέσεις για σχέδια τα οποία δεν υποστηρίζουν. Η προτεινόμενη τροπολογία της
Επιτροπής θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επικροτηθεί.

Έκθεση Helmut Scholz (A7-0052/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με το
χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού
εισοδήματος χώρες και εδάφη (κανονισμός ICI), το οποίο αποβλέπει στη στήριξη της οικονομικής,
χρηματοπιστωτικής και τεχνικής συνεργασίας, καθώς και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών
ανταλλαγών σε τομείς που υπάγονται στα πεδία αρμοδιοτήτων της Κοινότητας, διότι όλες οι
τρέχουσες αναφορές στις χώρες εταίρους (μέχρι πρότινος μόνο εκβιομηχανισμένες και υψηλού
εισοδήματος χώρες και εδάφη), συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών αξιολογήσεών τους, θα
περιλαμβάνουν εις το εξής τις απαριθμούμενες αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτή η ευρύτερη
γεωγραφική κάλυψη αποτελεί ευκαιρία, καθώς τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται επί του
παρόντος στο πλαίσιο των κανονισμών ICI μπορούν πλέον να επεκταθούν και σε άλλες χώρες.
Πρόκειται, όμως, και για μια σημαντική πρόκληση. Έχει, συνεπώς, μεγάλη σημασία να γίνει
απολύτως σαφές ποιοι μπορούν να τύχουν παρόμοιας χρηματοδότησης, για ποιον σκοπό και
υπό ποιες συνθήκες.

Elena Băsescu (PPE),    γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Scholz επειδή
πιστεύω ότι η εμπορική πολιτική διαδραματίζει καίριο ρόλο στη δημιουργία πλούτου και τη
σφυρηλάτηση πολιτικών δεσμών. Το μέσο για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις
λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη ενθαρρύνει τους μακροπρόθεσμους πολιτικούς
και οικονομικούς δεσμούς με στόχο την ενίσχυση της εικόνας και της επιρροής της ΕΕ στη διεθνή
σκηνή.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Scholz για την εξαιρετική του συνεργασία με τις άλλες πολιτικές
Ομάδες κατά τη διαπραγμάτευση του περιεχομένου της συγκεκριμένης αναφοράς. Στο πλαίσιο
αυτό, υποστηρίζω τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί επειδή εξηγούν τους στόχους για τους
οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το χρηματοδοτικό μέσο. Επ’ αυτού, η διατύπωση έχει
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απλοποιηθεί και εισήχθησαν ορισμένα όρια όσον αφορά το εύρος των ενεργειών που μπορούν
να χρηματοδοτηθούν. Υπάρχουν επίσης μερικές τροπολογίες που επιδιώκουν να συσχετίσουν
καλύτερα τα ζητήματα που καλύφθηκαν στη φάση προγραμματισμού και εκτέλεσης.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου
σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του στις δραστηριότητες προγραμματισμού, αξιολόγησης και
αναφοράς. Το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει περισσότερο στην εκπόνηση και την επανεξέταση
των πολυετών προγραμμάτων συνεργασίας, καθώς και να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει
ενστάσεις ενάντια σε αυτού του είδους τις προτάσεις.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επειδή πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να εμβαθύνει
ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της με τις ενδιαφερόμενες αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως σε τομείς
όπως οι οικονομικές, εμπορικές, πανεπιστημιακές, επιχειρηματικές και επιστημονικές ανταλλαγές.
Συνεπώς, η Ένωση χρειάζεται έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό ο οποίος να επιτρέπει τη
χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων. Από την άλλη μεριά, με την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 τα ενδιαφερόμενα αναπτυσσόμενα κράτη
είναι αντικείμενο δύο διαφορετικών μέσων χρηματοδότησης στον τομέα της εξωτερικής δράσης.
Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα δύο μέσα χρηματοδότησης παραμένουν αυστηρά διαχωρισμένα
μεταξύ τους.

Marielle De Sarnez (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Το Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει την επέκταση
του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις
εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη. Το μέσο αυτό μας
επιτρέπει να αναπτύξουμε οικονομικές, εμπορικές, πανεπιστημιακές και διπλωματικές σχέσεις
με σημαντικούς εταίρους στην παγκόσμια οικονομία, όπως η Ινδία, η Κίνα και η Βραζιλία.
Αποφασίσαμε να δώσουμε σε αυτό το μέσο ένα ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής
προκειμένου να επιτρέψουμε και σε νέες χώρες να επωφεληθούν από αυτό, χώρες που
αναπτύσσονται ακόμα πιο γρήγορα και που σύντομα θα γίνουν σημαντικοί εμπορικοί εταίροι
για την ευρωπαϊκή οικονομία, όπως οι χώρες της Ασίας, της Κεντρικής Ασίας, της Λατινικής
Αμερικής και της Νότιας Αφρικής.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. − (PT) Θεωρώ πολύ σημαντική για την Ευρώπη τη σύναψη
στενών σχέσεων με ορισμένες περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις, υποστηρίζοντάς τες και
αναπτύσσοντας ισχυρούς πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς. Θα ήθελα ειδικότερα να
αναφερθώ σε δύο χώρες με τις οποίες η Πορτογαλία έχει ισχυρούς ιστορικούς και
συναισθηματικούς δεσμούς: τη Βραζιλία και την Αγκόλα, δύο σημαντικές παγκόσμιες δυνάμεις
της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής αντίστοιχα, τις οποίες η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζει ως
εταίρους ολοένα και περισσότερο.

Δεδομένου ότι ο βασικός στόχος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 είναι η εκρίζωση της
φτώχειας μέσω της επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, η συνεργασία περιορίζεται
ουσιαστικά στη χρηματοδότηση μέτρων που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα κριτήρια για την
Δημόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΔΑΒ). Αυτό συχνά αποκλείει άλλα είδη δράσης που δεν υπάγονται
στη ΔΑΒ αλλά που είναι, ακόμα και έτσι, σημαντικά για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης.

Ακριβώς για τη ρύθμιση αυτών των πρακτικών –που περιλαμβάνουν οικονομικές, εμπορικές,
ακαδημαϊκές, επιχειρηματικές και επιστημονικές συμφωνίες και ανταλλαγές με τις αναπτυσσόμενες
χώρες– προτείνεται και η έγκριση αυτού του κανονισμού.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. – (PT) Το χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις
βιομηχανικές χώρες και εδάφη είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις
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βιομηχανικές και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη, το οποίο αποβλέπει στη
στήριξη της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και τεχνικής συνεργασίας, καθώς και των
ακαδημαϊκών και ερευνητικών ανταλλαγών. Σκοπός του εν λόγω κανονισμού είναι να διευρύνει
σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού, προκειμένου να συμπεριλάβει και τη συνεργασία
με αναπτυσσόμενες χώρες διευρύνοντας το εν γένει δημοσιονομικό πλαίσιο. Η πρόταση για τη
γεωγραφική επέκταση αποτελεί μια ευκαιρία για να μεταφερθούν τα προγράμματα και σε νέες
χώρες και πρόκειται, επίσης, για σημαντική πρόκληση, υπό την έννοια ότι έχει σημασία να γίνει
απολύτως σαφές ποιοι μπορούν να τύχουν παρόμοιας χρηματοδότησης, για ποιον σκοπό και
υπό ποιες συνθήκες.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς.  −  (DE) Οι διμερείς σχέσεις των εκβιομηχανισμένων χωρών
με άλλες υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη, ιδίως στη Βόρεια Αμερική, την ανατολική Ασία,
τη νοτιοανατολική Ασία και την περιοχή του Κόλπου έχουν αναπτυχθεί από την ΕΕ τα τελευταία
χρόνια. Βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η αναβάθμιση και η ενίσχυση του ρόλου
της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα ο κατάλογος των χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο
αρμοδιότητας του κανονισμού ICI σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη
συνεργασία με τις βιομηχανικές και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη, θα επεκταθεί
σημαντικά. Το αποτέλεσμα θα είναι μια σημαντική αύξηση των δαπανών για τα κράτη μέλη της
ΕΕ. Καταψήφισα αυτήν την έκθεση επειδή είναι πολύ πιθανόν να εκτοξεύσει τις δαπάνες στα ύψη.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επειδή πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να εμβαθύνει
ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της με τις ενδιαφερόμενες αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως σε τομείς
όπως οι οικονομικές, εμπορικές, πανεπιστημιακές, επιχειρηματικές και επιστημονικές ανταλλαγές.
Συνεπώς, η Ένωση χρειάζεται έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό ο οποίος να επιτρέπει τη
χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων. Από την άλλη πλευρά, με την επέκταση του γεωγραφικού
πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006, τα ενδιαφερόμενα αναπτυσσόμενα
κράτη είναι αντικείμενο δύο διαφορετικών μέσων χρηματοδότησης στον τομέα της εξωτερικής
δράσης. Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα δύο μέσα χρηματοδότησης παραμένουν αυστηρά
διαχωρισμένα μεταξύ τους.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. − (ΕΝ) Επιδίωξη της κοινοτικής
χρηματοδότησης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006, σχετικά με τη θέσπιση
χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού
εισοδήματος χώρες και εδάφη (εφεξής κανονισμός ICI), είναι η στήριξη της οικονομικής,
χρηματοπιστωτικής και τεχνικής συνεργασίας, καθώς και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών
ανταλλαγών σε τομείς που υπάγονται στα πεδία αρμοδιοτήτων της Κοινότητας. Ως αρμόδια
επιτροπή για τις «εξωτερικές οικονομικές σχέσεις… της Ένωσης» στις οποίες συμπεριλαμβάνονται
«χρηματοπιστωτικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες» (αναπτυσσόμενες και
μη), η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) είχε την πρωτοκαθεδρία ήδη κατά την έγκριση του
πρώτου κανονισμού ICI, γεγονός που της παρέχει τη δυνατότητα όχι μόνο μιας εμπεριστατωμένης
ανάλυσης της πρότασης της Επιτροπής, αλλά και μιας ευρύτερης ιστορικής και θεσμικής
προοπτικής επί του θέματος

Η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού ICI (COM(2009)0197/2)
κατατίθεται με σκοπό την σημαντική επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής αυτού,
προκειμένου να συμπεριληφθεί η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες (κατάλογος των οποίων
παρατίθεται στο Παράρτημα της πρότασης), αλλά και να υπάρξει σημαντική διεύρυνση του εν
γένει δημοσιονομικού πλαισίου σχετικά. Αν και τύποις φαίνονται ενδεχομένως περιορισμένες,
οι αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή είναι εντούτοις ουσιαστικές, διότι όλες οι τρέχουσες
αναφορές στις χώρες εταίρους (μέχρι πρότινος μόνον εκβιομηχανισμένες και υψηλού εισοδήματος
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χώρες και εδάφη), συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών αξιολογήσεών τους, θα περιλαμβάνουν
εις το εξής τις απαριθμούμενες αναπτυσσόμενες χώρες.

Έκθεση Charles Goerens (A7-0285/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Ωστόσο, πιστεύω ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον δραστικό περιορισμό του περιθωρίου του ανώτατου
ορίου του τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 (ΠΔΠ), δεν αφήνει
αρκετό περιθώριο ελιγμών για την αντιμετώπιση και ικανοποιητική αντίδραση σε πιθανές
μελλοντικές κρίσεις.

Corina Creţu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Ασκώντας το δικαίωμα ελέγχου που διαθέτει στο
πλαίσιο της διαδικασίας της επιτροπολογίας, το Κοινοβούλιο έχει επισημάνει μια σειρά από
προβλήματα και έχει εκφράσει μια σειρά από ενστάσεις. Αυτές αφορούν γενικά τον τρόπο με
τον οποίο η Επιτροπή εφάρμοσε το μέσο και ερμήνευσε ορισμένες από τις βασικές διατάξεις του
μέσου. Οι συγκεκριμένες ενστάσεις αποτελούν τη βάση των τροπολογιών που κατέθεσαν οι
εξειδικευμένες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που ελήφθησαν υπόψη από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι τελευταίες διευθετούν το πρόβλημα που εγείρει η πρόταση της Επιτροπής
για την εφαρμογή πανομοιότυπων τροπολογιών τόσο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006
(DCI) όσο και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 (EIDHR), οι οποίοι, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο διαφορετικών επιτροπών –της Επιτροπής
Ανάπτυξης για το DCI και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για το EIDHR– χωρίζοντας
την πρόταση σε δύο διαφορετικές νομοθετικές προτάσεις που αναμένεται να εγκριθούν σήμερα.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Συμφωνώ με τα μέτρα που προτείνονται,
τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν νωρίτερα στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αφού το
πρόβλημα του εμπορίου μπανάνας υπάρχει από καιρό στην ημερήσια διάταξη.

Mário David (PPE),    γραπτώς. – (PT) Ψηφίζω υπέρ των προτάσεων που περιλαμβάνει γενικά
η παρούσα έκθεση. Πιστεύω ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κατεξοχήν πολιτικός
σε ό,τι αφορά την πρόταση της Επιτροπής να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα συνοδευτικών μέτρων
για τις μπανανοεξαγωγικές χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) Πιστεύω
επίσης ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να νομιμοποιηθεί μόνο μέσω μιας μεταστροφής των
μοντέλων σκέψης τα οποία, σε αντίθεση με το παρελθόν όπου υπηρετούσαν μια καθαρά εμπορική
λογική, τώρα θα πρέπει να ακολουθήσουν μια ευρύτερη και πιο ολοκληρωμένη λογική: αυτήν
της ανάπτυξης και της καταπολέμησης της φτώχειας (στόχος αριθ. 1 των αναπτυξιακών στόχων
της Χιλιετίας). Οι προτιμησιακές συμφωνίες ΕΕ-ΑΚΕ δεν είναι συμβατές με τις συμφωνίες που
υπεγράφησαν μεταξύ της ΕΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και, εφόσον
καταγράφηκαν θετικά αποτελέσματα στις χώρες ΑΚΕ που εξάγουν μπανάνες βάσει των
προηγούμενων προτιμησιακών συμφωνιών, θα πρέπει να υποστηρίξουμε την προσαρμογή, την
αναδιοργάνωση και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου των εξαγωγών μπανάνας σε αυτές τις
χώρες. Υπό μια ευρύτερη έννοια, αυτά τα συνοδευτικά μέτρα για τον κλάδο των μπανανών
αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο, όχι μόνο για τους παραγωγούς, τον πρώτο κρίκο της
αλυσίδας παραγωγής, αλλά και σε ό,τι αφορά επίσης τα κριτήρια για την καταπολέμηση της
φτώχειας. Με τον τρόπο αυτόν, ολόκληρη η αλυσίδα μπορεί να επωφεληθεί από αξιοπρεπείς,
αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης και ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. − (PT) Η οικονομική, χρηματοπιστωτική και τεχνική συνεργασία,
καθώς και οι ανταλλαγές σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο μεταξύ της Ένωσης και των
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τρίτων χωρών συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής: οι
προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα πρέπει να υποστηριχθούν.

Η τροποποίηση του κανονισμού που προτείνει η Επιτροπή επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του
σε έναν μεγάλο αριθμό αναπτυσσόμενων χωρών. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο εισηγητής
στην αιτιολογική του έκθεση, η αλλαγή αυτή αποτελεί ευκαιρία, αλλά είναι επίσης και μια
σημαντική πρόκληση για την ορθή χρήση αυτού του μέσου το οποίο, αυτό που κερδίζει σε πεδίο
εφαρμογής θα μπορούσε να το χάσει σε συνοχή. Η επέκταση αυτή προϋποθέτει πρόσθετη
χρηματοδότηση και, την ίδια στιγμή, διάθεση πόρων με πιο στοχοθετημένες και αυστηρές
διαδικασίες, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος διασποράς κονδυλίων τα οποία θα μπορούσαν να
διατεθούν για έργα συνεργασίας που είναι αποτελεσματικά και εποικοδομητικά.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. − (PT) Οι λόγοι που δικαιολογούν την αποχή μας σε
αυτήν την ψηφοφορία είναι οι ίδιοι με εκείνους στους οποίους αναφερθήκαμε κατά την
ψηφοφορία επί της έκθεσης για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού προκειμένου για τη
θέσπιση χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
(ΑΚΕ), οι οποίες θα θιγούν από την ελευθέρωση του εμπορίου μπανάνας μεταξύ της ΕΕ και 11
κρατών της Λατινικής Αμερικής. Η ελευθέρωση θα ωφελήσει κυρίως τις πολυεθνικές των ΗΠΑ
που κυριαρχούν στην παγκόσμια αγορά σε αυτόν τον τομέα. Όσο για τις χώρες ΑΚΕ, όπως έχουν
ήδη δηλώσει πολλοί από τους εκπροσώπους τους, περιλαμβανομένων κάποιων τοπικών
παραγωγών, δεν υπάρχει περίπτωση το ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ που προτίθεται να
χορηγήσει σε αυτές η Επιτροπή να τις αποζημιώσει για όλα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν
από αυτά τα μέτρα.

Πρέπει, επομένως, να θέσουμε το εξής ερώτημα: ποια ήταν η βάση της αξιολόγησης αντικτύπου
που διενεργήθηκε από την Επιτροπή ύστερα από την υπογραφή της Συμφωνίας της Γενεύης; Για
άλλη μία φορά, οι δεδηλωμένοι στόχοι της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης, σε ό,τι αφορά κυρίως
τη μείωση της φτώχειας, υποτάσσονται στα εμπορικά συμφέροντα των οικονομικών της ομίλων.
Έτσι, το να λέμε ότι σκοπός είναι «η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών διαβίωσης
του πληθυσμού στις περιοχές καλλιέργειας μπανάνας και στις αλυσίδες αξιοποίησης της
μπανάνας, ειδικότερα δε των μικροκαλλιεργητών και των μικρών φορέων» έχει, δυστυχώς,
ελάχιστη σημασία.

Elie Hoarau (GUE/NGL),    γραπτώς. – (FR) Απείχα από την έκθεση για τη θέσπιση ενός
μηχανισμού χρηματοδότησης για την αναδιάρθρωση του μπανανοπαραγωγικού κλάδου στις
χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Καταρχάς, εκφράζω τη λύπη μου
για το γεγονός ότι αυτός ο μηχανισμός χρηματοδότησης έχει προϋπολογισμό ύψους 190
εκατομμυρίων ευρώ, όταν οι χώρες ΑΚΕ έχουν υπολογίσει ότι χρειάζονται τουλάχιστον 500
εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν να προβούν στην αναδιάρθρωση του κλάδου και να γίνουν
ανταγωνιστικοί. Δεύτερον, εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι η παρούσα έκθεση επιχειρεί,
υπό το πέπλο της γεωργικής διαφοροποίησης (ένας στόχος που υποστηρίζεται, ωστόσο, ελάχιστα
από την ΕΕ στις υπό διαπραγμάτευση οικονομικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τις χώρες
ΑΚΕ) να χρησιμοποιήσει έναν μηχανισμό χρηματοδότησης για να πετύχει τη ραγδαία εξαφάνιση
(σε χρονικό διάστημα τριών ετών) του μπανανοπαραγωγικού κλάδου στις χώρες ΑΚΕ, προς
όφελος των παραγωγών της Λατινικής Αμερικής, που έχουν ήδη την πρωτοκαθεδρία στην
παγκόσμια αγορά με μερίδιο άνω του 70% της εξαγωγικής αγοράς.

Δεν θα ήθελα να καταψηφίσω αυτήν την έκθεση ούτε επίσης επειδή οι χώρες ΑΚΕ και οι
μπανανοπαραγωγοί χώρες της Ευρώπης έχουν ανάγκη από άμεση βοήθεια για να αντιμετωπίσουν
τις συνέπειες που έχουν ήδη γίνει αισθητές σε αυτές ύστερα από τις Συμφωνίες της Γενεύης και
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άλλες διμερείς συμφωνίες που επέφεραν τη μείωση των δασμών στις μπανάνες της Λατινικής
Αμερικής από 185 ευρώ στα 74 ευρώ ανά τόνο.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. − (PT) Ο μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής
συνεργασίας αποτελεί ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση της ικανότητας της
ΕΕ να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις υπάρχουσας ή επικείμενης κρίσης. Δεδομένου ότι η ΕΕ
αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό εξωτερικής βοήθειας στον κόσμο, καθώς είναι υπεύθυνη για
τη μισή και πλέον δημόσια βοήθεια που παρέχεται για ανάπτυξη, χρειάζεται μέσα που να της
επιτρέπουν να διαχειρίζεται καταστάσεις κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη τους οριζόντιους και
γεωγραφικούς στόχους και προτεραιότητες της ΕΕ, καθιστώντας παράλληλα τις δράσεις αυτές
συμπληρωματικές τόσο προς τις γεωγραφικές πολιτικές της Ένωσης όσο και προς τους στόχους
και τα μέσα της. Όταν το ζήτημα είναι η ανάπτυξη, οι στόχοι της ΕΕ πρέπει να είναι η
καταπολέμηση της φτώχειας και των αιτιών της.

Franz Obermayr (NI),    γραπτώς.  −  (DE) Είναι σημαντικό και σωστό να υποστηρίζουμε τις
φτωχότερες χώρες παρέχοντας σε αυτές στοχευμένη και βιώσιμη αναπτυξιακή βοήθεια. Πρέπει
να βοηθήσουμε τον εντόπιο πληθυσμό, προκειμένου να μειωθεί η ροή των μεταναστών προς την
ΕΕ από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Κατά συνέπεια, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. − (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρά το γεγονός ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον δραστικό περιορισμό του περιθωρίου του ανώτατου
ορίου του τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 (ΠΔΠ), δεν αφήνει
αρκετό περιθώριο ελιγμών για την αντιμετώπιση και ικανοποιητική αντίδραση σε πιθανές
μελλοντικές κρίσεις.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς. − Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αποσκοπεί στην υποστήριξη των κυριότερων μπανανοεξαγωγικών χωρών της Αφρικής, της
Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) με συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες (ΜΑΒ)
προβλεπόμενης τετραετούς διάρκειας (2010- 2013). Σήμερα, παρ’ όλο ότι τα μέτρα που
χρηματοδοτήθηκαν κατά το παρελθόν με το Ειδικό Πλαίσιο Στήριξης (CSA) είχαν προβλεφθεί
για να βοηθήσουν τις χώρες ΑΚΕ να προσαρμοστούν στις διακυμάνσεις του διεθνούς
ανταγωνισμού, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε παρόμοια προβλήματα και «η βιωσιμότητα των
εξαγωγών μπανανών των χωρών ΑΚΕ παραμένει εύθραυστη».

Οφείλουμε, λοιπόν, να εξετάσουμε το θέμα μέσα από το πρίσμα της αναπτυξιακής βοήθειας και
του αγώνα κατά της φτώχειας. Σκοπός των εργασιών μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να
επαληθεύσουμε ότι τα προτεινόμενα μέτρα αποβλέπουν στην επίτευξη του βασικού σκοπού της
ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ανάπτυξης, δηλαδή τη μείωση και, μακροπρόθεσμα, την
εξάλειψη της φτώχειας.

Έκθεση Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης επειδή οι ευρωπαίοι
καταναλωτές δικαιούνται να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων που αγοράζουν. Με άλλα
λόγια, απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες και τους καταναλωτές σε άλλες μεγάλες
χώρες. Ο κανονισμός αυτός διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν
τελικά τα ίδια δικαιώματα που έχουν εκατομμύρια καταναλωτές στον κόσμο, έστω και για
περιορισμένο αριθμό κατηγοριών προϊόντων. Σε συνθήκες αντιτιθέμενων συμφερόντων, έχουμε
καθήκον να προστατεύουμε τους καταναλωτές μας, ανεξάρτητα από τα κέρδη των μεγάλων
αλυσίδων καταστημάτων ή συγκεκριμένων ομάδων πίεσης.
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Malika Benarab-Attou (Verts/ALE),    γραπτώς. – (FR) Οι συμπολίτες μας πρέπει να
ενημερωθούν καλύτερα για τη σήμανση της χώρας καταγωγής και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
να γνωρίζουν τα πάντα για τα προϊόντα που αγοράζουν. Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να μην
γνωρίζουν εάν όντως τα προϊόντα που αγοράζουν έχουν παρασκευασθεί στο Ισραήλ ή εάν
προέρχονται από τις ισραηλινές αποικίες των παλαιστινιακών εδαφών. Η τυποποίηση των
πρακτικών σχετικά με τη σήμανση της καταγωγής στην Ένωση, ιδίως για τα γεωργικά προϊόντα
που προέρχονται από το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη, εξυπηρετεί αυτόν τον στόχο.

Lara Comi (PPE),    γραπτώς. − (IT) Υποστηρίζω αυτήν την έκθεση επειδή πιστεύω ακράδαντα
ότι μια σήμανση σχετικά με την καταγωγή που βασίζεται σε μια σαφή και αποτελεσματική μέθοδο
παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους ευρωπαίους καταναλωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να επιλέγουν ένα προϊόν γνωρίζοντας από που έχει προέλθει. Για την ακρίβεια, η
σήμανση της καταγωγής είναι δηλωτική πολλών άλλων εξίσου θεμελιωδών παραγόντων που
έχουν σχέση με τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες πραγματοποιούνται τα στάδια παραγωγής.
Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει διασφαλίζοντας μεγαλύτερη προστασία
στους ευρωπαίους καταναλωτές.

Marielle De Sarnez (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Ψηφίζοντας υπέρ της έκθεσης για τις σημάνσεις
της χώρας καταγωγής σε ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, το Κοινοβούλιο
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών για τη βελτίωση της διαφάνειας στα προϊόντα.
Ο ευρωπαίος καταναλωτής θα απολαμβάνει στο εξής, όπως οι κινέζοι και αμερικάνοι καταναλωτές,
το δικαίωμα να γνωρίζει την προέλευση των προϊόντων. Αυτή η πρόταση κανονισμού θα επιτρέψει
στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να προωθήσουν την τεχνογνωσία τους, τις παραδοσιακές μεθόδους
παραγωγής και την υψηλή ποιότητα των διαδικασιών τους. Τέλος, προσφέρει δίκαιους όρους
ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των εμπορικών εταίρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίοι όμως διαθέτουν ήδη ανάλογη νομοθεσία. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που
παράγουν προϊόντα αριστείας υψηλής ποιότητας θα έχουν έτσι στη διάθεσή τους ένα μέσο που
θα τις προστατεύει και θα τις προωθεί υποστηρίζοντάς τες απέναντι στον σκληρό ανταγωνισμό
με τις τρίτες χώρες που παρατηρείται σε ορισμένους κλάδους.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. − (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την ένδειξη της
χώρας καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, επειδή
θεωρώ ότι είναι σημαντικό να παρέχεται στους καταναλωτές ορθή ενημέρωση, ώστε να μπορούν
να ασκούν το δικαίωμά της ελεύθερης επιλογής. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα
να γνωρίζουν από πού προέρχονται τα προϊόντα που αγοράζουν, ούτως ώστε να μπορούν να
κάνουν συνειδητές επιλογές.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. − (PT) Αν υπάρχει ένας τομέας στον οποίον η εμπλοκή της ΕΕ
αποδείχθηκε χρήσιμη είναι η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών επιβάλλοντας
κανόνες που προασπίζονται τα δικαιώματά τους και διασφαλίζουν για τους καταναλωτές αρκετές
πληροφορίες ώστε να ασκούν συνειδητά την ελευθερία επιλογής που διαθέτουν. Αυτό αποτελεί
ένα από τα πρότυπα με το οποίο έχουν εξοικειωθεί οι ευρωπαίοι καταναλωτές και στο οποίο
έχουν προσαρμοστεί οι ευρωπαίοι παραγωγοί.

Επομένως, χάριν της διαφάνειας και της προστασίας των καταναλωτών, καθώς επίσης και της
προστασίας των ευρωπαίων παραγωγών, κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό να προϊόντα που
εισάγονται από τρίτες χώρες να έχουν την κατάλληλη σήμανση σε ό,τι αφορά την καταγωγή
τους.

Εγώ θα το προχωρούσα ακόμα περισσότερο: αν η Ευρώπη επιβάλλει τόσο περιοριστικούς κανόνες
στους παραγωγούς της, τότε θα πρέπει να επιτρέπει μόνο την εισαγωγή προϊόντων που πληρούν
αυτούς τους ίδιους κανόνες· στην προκειμένη περίπτωση, η εκτροφή ζώων αποτελεί ένα καλό
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παράδειγμα. Η εναλλακτική επιλογή είναι να επιτρέπουμε την εισαγωγή προϊόντων χαμηλού
κόστους στην αγορά τα οποία έχουν παρασκευασθεί χωρίς να σέβονται το δίκαιο της Ένωσης,
με αποτέλεσμα να ανταγωνίζονται με αθέμιτους όρους τα ευρωπαϊκά προϊόντα, των οποίων η
παραγωγή και/ή η παρασκευή είναι πολύ πιο ακριβή.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. − Η ψήφος μας υπέρ της αναφοράς της χώρας
καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες συνδέεται με την
ανάγκη διασαφήνισης της διαδρομής που ακολουθούν τα προϊόντα πριν φθάσουν στις χώρες
της ΕΕ. Πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο, δεδομένου ότι αυτή και μόνο η αναφορά θα έχει
ελάχιστα αποτελέσματα αν δεν συνοδευτεί από άλλα μέτρα. Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη
ρήξης με τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, για
να μπορέσουν οι χώρες να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη της δικής τους παραγωγής
και των δικών τους αγορών, παρακολουθώντας τα εισαγόμενα προϊόντα, επιβάλλοντας τα ίδια
ελάχιστα ποιοτικά και τεχνικά κριτήρια που απαιτούν οι εταιρείες στο εσωτερικό της ΕΕ,
καταπολεμώντας τις πρακτικές ντάμπινγκ, ρυθμίζοντας αποτελεσματικά τις αγορές κεφαλαίου,
ποινικοποιώντας τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων, φορολογώντας τις χρηματοπιστωτικές
συναλλαγές και βάζοντας τέλος στους φορολογικούς παραδείσους.

Χρειάζεται να δημιουργηθούν πιο ισότιμες και δίκαιες οικονομικές σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές
πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία των λαών και των χωρών· να υποστηρίζουν μια ανάπτυξη και
συνεργασία που θα βασίζεται στην ισότητα μεταξύ των κρατών, καθώς επίσης τη σύναψη
συμμαχιών και συμφωνιών με τις χώρες όλων των ηπείρων· παράλληλα, θα πρέπει να
καταπολεμήσουν τις βαθιές κοινωνικές αδικίες και ανισότητες της πείνας, των ασθενειών και της
φτώχειας.

Sylvie Guillaume (S&D),    γραπτώς. – (FR) Επικροτώ την έγκριση από τη συντριπτική
πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, της καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού συστήματος σήμανσης για τα
προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Ό,τι μέχρι σήμερα ήταν προαιρετικό, στο εξής θα
είναι υποχρεωτικό στο εσωτερικό της Ένωσης. Αξίζει να θυμίσουμε εν προκειμένω ότι η Ένωση
δεν κάνει τίποτα καινούριο στον τομέα αυτόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, είχαν
καθιερώσει μια ανάλογη απαίτηση το 1930. Στις μέρες μας, έχει όντως μεγάλη σημασία για
τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη να ενημερώνονται καλύτερα για την καταγωγή των
προϊόντων που επιθυμούν να αγοράσουν. Μόνο ένα σύστημα με σαφείς κανόνες έχει τη
δυνατότητα να τους ενημερώνει για τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους της
μεταποίησης, να τους προστατεύσει από υγειονομικούς κινδύνους και, τέλος, να τους βοηθήσει
να κάνουν συνειδητές αποφάσεις. Η νίκη αυτή δεν είναι μόνο των καταναλωτών, αλλά και των
ευρωπαϊκών εξαγωγικών επιχειρήσεων επίσης που υποβάλλονται ήδη σε αυστηρές απαιτήσεις.
Με αυτήν τη ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέγραψε την ήττα ενός συστήματος
άδικου ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που
έχουν επιλέξει την υψηλή ποιότητα και απασχόληση δεν θα πλήττονται άδικα από τους πιο
χαλαρούς κανονισμούς που ισχύουν για τους ανταγωνιστές τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Elisabeth Köstinger (PPE),    γραπτώς.  −  (DE) Αναμφίβολα, οι ευρωπαίοι καταναλωτές
έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες.
Για να καταστεί δυνατή η λήψη αντικειμενικών αποφάσεων τη στιγμή της αγοράς, απαιτούνται
ο υψηλότερος δυνατός βαθμός διαφάνειας και τα περισσότερα δυνατά δικαιώματα. Είμαι γενικά
υπέρ ενός εγχειρήματος που έχει στόχο να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ για την καταγωγή
των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται, τα στάδια παραγωγής, καθώς επίσης και για τις συνθήκες
παραγωγής και εργασίας ή τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε χώρα.
Δυστυχώς, η πρόταση της Επιτροπής δεν πετυχαίνει τίποτα από όλα αυτά. Η υποχρεωτική ρύθμιση
αναγραφής της χώρας καταγωγής που περιλαμβάνεται στην τρέχουσα έκδοση δεν αναφέρει
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τίποτα για την πραγματική καταγωγή ενός προϊόντος ή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
παρασκευάστηκε και μεταποιήθηκε. Ακόμα και οι επιφανείς ευρωπαϊκές υφαντουργικές
επιχειρήσεις, παρά την οικειοθελή αυτορρύθμιση, αδυνατούν να διασφαλίσουν ότι οι πρώτες
ύλες που λαμβάνουν από τις τρίτες χώρες και χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τους δεν έχουν
εξορυχθεί από παιδικά χέρια. Για εμένα, η διαφάνεια των προϊόντων σημαίνει κάτι άλλο. Η
πρόταση αυτή δεν προχωρά αρκετά και δεν πληροί τις απαιτήσεις ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων
τελικών χρηστών. Για τους λόγους αυτούς, μου ήταν αδύνατον να υποστηρίξω την πρόταση της
Επιτροπής.

Toine Manders και Jan Mulder (ALDE),    γραπτώς. − (NL) Το ολλανδικό Λαϊκό Κόμμα
για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα υποστήριξε
τη γραμμή της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη σχετικά
με τη σήμανση της καταγωγής, εκτός της τροπολογίας 37 για τα φαρμακευτικά προϊόντα.
Ψηφίσαμε υπέρ της υποχρεωτικής επισήμανσης των φαρμακευτικών προϊόντων, επειδή πιστεύουμε
ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν από που προέρχονται τα φάρμακά τους
κ.ο.κ. Επιπλέον, η σήμανση είναι σημαντική, καθώς χάρη σε αυτήν θα εντοπίζονται πιο
αποτελεσματικά τα παραποιημένα φάρμακα. Από όλα τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης
τα πλαστά φάρμακα είναι αυτά που κατάσχονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα στην ΕΕ.

Clemente Mastella (PPE),    γραπτώς. − (IT) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ανέκαθεν
προστατεύει τις διαφορές, για την υπεράσπιση του πολιτισμού και των παραδόσεων των επιμέρους
χωρών, θεωρεί ότι ο κανονισμός για την υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης των προϊόντων
είναι ένα εργαλείο σαφήνειας που τοποθετεί τους ευρωπαίους καταναλωτές στο ίδιο επίπεδο με
τους καταναλωτές των εμπορικών εταίρων μας. Είναι επίσης ένα μέσο για την περαιτέρω ανάπτυξη
των εμπορικών σχέσεων και των παραδοσιακών οικονομιών.

Είμαι πεπεισμένος ότι η πρόταση αυτή εξυπηρετεί τον στόχο της παροχής στους καταναλωτές
ορθής ενημέρωσης, που τους επιτρέπει να ασκούν το δικαίωμά τους της ελεύθερης επιλογής
κατά τις αγορές τους. Επί σειρά ετών, εκφράζουμε ρητά την επιθυμία μας να θέσουμε στο
επίκεντρο της διαδικασίας λήψης πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων τους καταναλωτές και
τα δικαιώματα των καταναλωτών, με την πεποίθηση ότι οι κανόνες είναι απαραίτητοι για να
βοηθήσουν την παγκόσμια αγορά να επιτελέσει καλύτερα τη λειτουργία της, δηλαδή να
καταστήσει περισσότερο ισχυρή και ομοιογενή την ανάπτυξη στον κόσμο.

Λυπούμαστε που το Συμβούλιο δεν κατέληξε ακόμα σε μια κοινή θέση. Από την άλλη μεριά,
έχουμε αναφερθεί στην ανάγκη θέσπισης μιας σαφούς νομοθεσίας με καθορισμένους κανόνες
που θα μπορούν επιτέλους να προστατεύουν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές μας, όπως
συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο.

Mario Mauro (PPE),    γραπτώς. − (IT) Χάρη στις πιέσεις που ορθώς ασκούσε επί σειρά ετών
η ιταλική κυβέρνηση, μια πολύ σημαντική πρόταση έρχεται επιτέλους στο Κοινοβούλιο που θα
αποβεί πολύ χρήσιμη για τους καταναλωτές, ειδικότερα: οι τελευταίοι θα λαμβάνουν καλύτερη
ενημέρωση για τη γεωγραφική καταγωγή ορισμένων κατηγοριών προϊόντων. Παράλληλα, η
Ευρώπη εναρμονίζει τη νομοθεσία της με τους πιο σημαντικούς εμπορικούς της εταίρους. Σκοπός
είναι να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαίων παραγωγών και
των παραγωγών των τρίτων χωρών (Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία και Καναδάς), οι οποίες,
άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, πρωτοπορούν σε αυτά τα μέτρα. Πλέον θα είναι πολύ πιο
δύσκολο να αναγράφονται παραπλανητικές ή παντελώς ψευδείς ενδείξεις καταγωγής στα
εισαγόμενα προϊόντα. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. − (PT) Η ψηφοφορία δείχνει ότι η αναγραφή της χώρας
καταγωγής είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαφάνεια της αγοράς και την παροχή διευκρινίσεων
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προς τους καταναλωτές σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων που καταναλώνουν. Είναι
απαραίτητο να ενισχυθεί η οικονομία της Ένωσης βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια οικονομία .  Θεμιτός ανταγωνισμός θα υπάρξει μόνον
αν οι κανόνες είναι σαφείς για τους παραγωγούς, τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς,
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη κοινές κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Ο
κανονισμός, επομένως, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τους καταναλωτές της ΕΕ, ώστε αυτοί
να αποκτήσουν επιτέλους τα ίδια δικαιώματα με εκατομμύρια άλλους καταναλωτές σε ολόκληρο
τον κόσμο. Μολονότι ο νόμος αυτός δεν ισχύει ακόμα για όλα τα προϊόντα που εισάγονται στην
ΕΕ, πρέπει να συνεχίσουμε την ανάπτυξή του, ούτως ώστε κάθε εισαγόμενο προϊόν να φέρει
ένδειξη της προέλευσής του.

Louis Michel (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Η καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού συστήματος σήμανσης
για τα μεταποιημένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες πρέπει να επιτρέπει στους
καταναλωτές να γνωρίζουν επακριβώς από ποια χώρα προέρχονται τα προϊόντα που αγοράζουν.
Επομένως, αυτοί θα μπορούν να ταυτίζουν τα προϊόντα με τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά
πρότυπα, καθώς και με τα πρότυπα ασφάλειας που συνδέονται με τη χώρα καταγωγής. Οι
ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν, στην πραγματικότητα, το δικαίωμα να γνωρίζουν την καταγωγή
των προϊόντων που αγοράζουν και, ως εκ τούτου, να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους
πολίτες άλλων χωρών. Ο κανονισμός αυτός θα βοηθήσει στη δημιουργία ισότιμων όρων
ανταγωνισμού με πολλούς εμπορικούς μας εταίρους που εφαρμόζουν ήδη την υποχρεωτική
σήμανση της καταγωγής για τα εισαγόμενα προϊόντα. Είναι πράγματι εξαιρετικά σημαντικό να
διασφαλίσουμε δίκαιους όρους ανταγωνισμού με τους βασικούς εταίρους της ΕΕ. Πιστεύω ότι
αυτοί οι κανόνες θα μπορούσαν επίσης να συμβάλλουν στην αύξηση του όγκου των εξαγωγών
από τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς πολλοί ευρωπαίοι καταναλωτές θα ήθελαν να
προστατέψουν τις βιοτεχνίες και τις μικρές επιχειρήσεις των χωρών τους από τις πολυεθνικές.
Τέλος, λόγω της ειδικής φύσης των φαρμακευτικών προϊόντων, συμφωνώ με την άποψη ότι αυτά
δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς.  −  (DE) Η αναγραφή της προέλευσης των προϊόντων
αποσκοπεί στην ενημέρωση των καταναλωτών, η οποία θα τους επιτρέψει να κάνουν συνειδητές
επιλογές κατά τις αγορές τους. Σε πολλές χώρες τα προϊόντα φέρουν τη σωστή επισήμανση.
Ωστόσο, στο παρελθόν, είδη που διαφημίζονταν ότι προέρχονταν από μια συγκεκριμένη χώρα
συχνά προέρχονταν από κάποιο άλλο μέρος. Η επισήμανση των προϊόντων είναι ένας τομέας
όπου η εξαπάτηση του καταναλωτή γίνεται πολύ εύκολα. Καταρχήν, η πιο ορθή επισήμανση
είναι κάτι θετικό, αλλά αυτή η έκθεση δεν είναι προφανώς σε θέση να διασφαλίσει ότι θα
εξαλειφθούν πλήρως οι παραπλανητικές ετικέτες. Οι διαδικασίες δεν είναι αρκετά ακριβείς και
αφήνουν περιθώρια διαφόρων ερμηνειών. Για τον λόγο αυτόν, δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ της
έκθεσης.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    γραπτώς.  −  (LT) Συμφώνησα με αυτό το κείμενο
επειδή πιστεύω ότι οι καταναλωτές οφείλουν να γνωρίζουν τον παρασκευαστή των προϊόντων
που έχουν επιλέξει. Όπως αναφέρεται και στο κείμενο που εγκρίθηκε, η ενημέρωση εγγυάται την
ασφάλεια, και τόσο η ασφάλεια όσο και η ενημέρωση των καταναλωτών πρέπει να αποτελούν
θεμελιώδεις αρχές. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ συχνά ένας μόνο κρίκος
της αλυσίδας – ένα προϊόν μπορεί να παρασκευαστεί εδώ από πρώτες ύλες που αποκτήθηκαν σε
μια τρίτη χώρα· επομένως, είναι δύσκολο να πούμε ποιος είναι ο πραγματικός παρασκευαστής.
Μια ένδειξη της χώρας καταγωγής είναι επίσης απαραίτητη για να καταστεί δυνατή η προστασία
των μικρών παρασκευαστών οι οποίοι συχνά συνθλίβονται από τις μεγάλες επιχειρήσεις που
μιμούνται αυθεντικά είδη. Είναι επίσης σημαντικό να τεθούν σε ισχύ κοινοί κανόνες επισήμανσης
για πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας ανάλογα με τα προϊόντα που παρασκευάζονται.
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Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ με σιγουριά και ενθουσιασμό. Η έκθεση
της κ. Muscardini είναι θεμελιώδης για την ευρωπαϊκή οικονομία και τους ευρωπαίους
καταναλωτές και αποτελεί ένα μέτρο το οποίο το σύνολο του παραγωγικού και μεταποιητικού
τομέα περίμενε εδώ και πολύ καιρό – για την ακρίβεια, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν πρόκειται
για προστατευτικά μέτρα αλλά, αντίθετα, για διατάξεις που διασφαλίζουν την υγεία και την
ελευθερία τόσο των καταναλωτών μας όσο και των στρατηγικών παραγωγικών κλάδων της ΕΕ.
Ο κανονισμός εναρμονίζει τη νομοθεσία μας με την αντίστοιχη νομοθεσία σημαντικών εμπορικών
μας εταίρων όπως π.χ. οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Κίνα και η Αυστραλία. Οι ευρωπαίοι
πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την καταγωγή των προϊόντων που αγοράζουν όπως
ακριβώς και οι άλλοι καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο. Με αυτόν τον κανονισμό, μας δίνεται
η ευκαιρία να εκχωρήσουμε αυτό το δικαίωμα ακόμα και αν το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού
περιορίζεται σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. − (PT) Ψήφισα υπέρ του σχεδίου νομοθετικού
ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής όσον αφορά
ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, καθώς πιστεύω ότι οι καταναλωτές έχουν
το δικαίωμα να γνωρίζουν από πού έρχονται τα προϊόντα που αγοράζουν ούτως ώστε να κάνουν
την επιλογή τους βάσει των πληροφοριών που διαθέτουν. Το μέτρο αυτό καθίσταται ακόμα πιο
απαραίτητο στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο, καθώς το εξωτερικό εμπόριο καταργεί
ολοένα και περισσότερα σύνορα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η καταγωγή
των προϊόντων θα προσδιορίζεται με σαφήνεια, και δεν μιλάμε μόνο για τα προϊόντα που
κυκλοφορούν εντός της ΕΕ. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει ένα σημαντικό
βήμα ώστε να προχωρήσουμε στην καθιέρωση μιας πιο αναλυτικής επισήμανσης διαφόρων
προϊόντων, προκειμένου όχι μόνο να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των καταναλωτών με πληρέστερο
τρόπο, αλλά και να διασφαλίσουμε αμοιβαιότητα στις απαιτήσεις παραγωγής που επιβάλλονται
στους παραγωγούς της ΕΕ και των τρίτων χωρών.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς.  −  (EN) Το νομοθετικό ψήφισμα
υπερψηφίστηκε με μια απροσδόκητη συντριπτική πλειοψηφία: 525 ψήφοι υπέρ, 49 ψήφοι κατά
και 44 αποχές. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι, την τελευταία στιγμή, η εισηγήτρια
εισήγαγε μια τροπολογία που περιόριζε τον χρόνο ισχύος του κανονισμού στα 5 έτη, με την
επιφύλαξη περαιτέρω έγκρισης. Με τον τρόπο αυτόν, ενδώσαμε στην πίεση του Συμβουλίου το
οποίο ήταν αντίθετο με ολόκληρο το εγχείρημα. Εξαιτίας αυτής της τροπολογίας που
υποστηρίχθηκε από μια πλειοψηφία 393 βουλευτών έναντι 216, η Ομάδα των
Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία ψήφισε αποχή στο τελικό τροποποιηθέν ψήφισμα.

Ωστόσο, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία ψήφισαν υπέρ του νομοθετικού
ψηφίσματος. Με μεγάλη έκπληξη, μια τροπολογία του ΕΤΑ που ζητούσε τη συμπερίληψη των
ημικατεργασμένων προϊόντων στην απαίτηση για τη σήμανση της καταγωγής υποστηρίχθηκε
από 328 βουλευτές έναντι 219. Όσον αφορά τις αρνητικές πτυχές, ορισμένες ομάδες προϊόντων
αποκλείστηκαν από την απαίτηση επισήμανσης, συγκεκριμένα τα φαρμακευτικά προϊόντα και
τα γυαλιά και οι φακοί.

Oreste Rossi (EFD),    γραπτώς. − (IT) Είμαστε υπέρ αυτής της έκθεσης επειδή είναι αδύνατον
να μην επιδιώκουμε την προστασία των ευρωπαίων επιχειρηματιών που επιλέγουν να συνεχίσουν
να παράγουν στην ΕΕ, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν θέσεις εργασίας και ευημερία. Οι
κανόνες που ορίζουν ότι η καταγωγή ενός προϊόντος πρέπει να αναγράφεται συμφωνούν πλήρως
με αυτό που κάνουν ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία, καθώς και με
την πλήρη εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια και την προστασία των καταναλωτών,
οι οποίες μνημονεύονται σε πολλές οδηγίες που έχουν ήδη εγκριθεί.
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Για παράδειγμα, για τους σκοπούς της απόφασης που ετοιμαζόμαστε να λάβουμε, θα ήθελα να
αναφέρω τη διαφορετική αλλά ενδιαφέρουσα περίπτωση του αθέμιτου ανταγωνισμού των
προϊόντων χρυσού που έρχονται από την Ιαπωνία: σε αυτά επιβάλλεται δασμός ύψους 3,5% και,
όταν φθάνουν στην Ευρώπη και πραγματοποιείται η τελική τους επεξεργασία, διατίθενται στην
αγορά με ευρωπαϊκό σήμα.

Τα προϊόντα χρυσού, όμως, που εξάγονται από την ΕΕ στην Κίνα υπόκεινται σε δασμό 30%. Το
πρόβλημα με αυτό το κείμενο είναι ότι οι κατηγορίες προϊόντων που προβλέπονται σε αυτήν
την πρόταση κανονισμού είναι ελάχιστες. Η Ομάδα μας κατέθεσε μια σειρά από τροπολογίες
για να συμπεριληφθούν άμεσα και άλλες κατηγορίες. Εμείς, οι ιταλοί βουλευτές, επεξεργαζόμαστε
ένα ιδιαίτερα τολμηρό κείμενο που θα καθιστά υποχρεωτική τη σήμανση της καταγωγής.

Debora Serracchiani (S&D),    γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ της ένδειξης της χώρας
καταγωγής όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Με αυτήν την
ψήφο, θέλω να υπογραμμίσω τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προώθηση
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της οποίας η ανταγωνιστικότητα πρέπει σήμερα να προστατευθεί
και να υποστηριχθεί.

Επιπλέον, θα διασφαλίζεται το δικαίωμα των ευρωπαίων καταναλωτών να γνωρίζουν την καταγωγή
των προϊόντων που αγοράζουν. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι ο αποκλεισμός εξειδικευμένων και
αναγνωρισμένων παραγωγικών τομέων με μακρά ιστορία και παράδοση, όπως ο οπτικός κλάδος,
συμβαδίζει με την πολιτική της ΕΕ.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Έχουμε αναλυτική νομοθεσία σχετικά
με την επισήμανση των προϊόντων που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέχουμε στους
καταναλωτές μας, τόσο εντός της ΕΕ όσο και εκτός, ενημέρωση σχετικά με τον τόπο καταγωγής
αυτών των προϊόντων. Νομίζω ότι πρέπει να θεσπίσουμε νομοθεσία το συντομότερο δυνατόν η
οποία θα περιλαμβάνει μια άνευ όρων απαίτηση για τη διάθεση των ίδιων πληροφοριών από τις
τρίτες χώρες που εμπορεύονται τα προϊόντα τους στο εσωτερικό της ΕΕ. Η πρακτική αυτή
ακολουθείται ήδη σε πολλές από τις μεγάλες τρίτες χώρες που είναι και οι σημαντικότεροι
εμπορικοί μας εταίροι. Σε πολλές μεγάλες χώρες, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά,
στην Ιαπωνία και τη Σαουδική Αραβία, διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών με μια
νομική απαίτηση για την επισήμανση των προϊόντων που εισάγονται στην επικράτειά τους. Είναι
σημαντικό οι καταναλωτές και οι παραγωγοί των βασικότερων εμπορικών μας εταίρων να
υπόκεινται στην ίδια νομοθεσία όπως ακριβώς οι καταναλωτές και οι παραγωγοί μας. Τότε θα
είναι δυνατόν να μιλάμε για δίκαιους κανόνες.

Η εμπορική πολιτική μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά με την αναπτυξιακή πολιτική. Η επισήμανση
των προϊόντων μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των εξαγωγών των αναπτυσσόμενων χωρών.
Οι ευρωπαίοι καταναλωτές συναισθάνονται την ανάγκη που έχουν οι λιγότερο εκβιομηχανισμένες
χώρες για βοήθεια, και η ενημέρωσή τους για την καταγωγή ενός μεμονωμένου προϊόντος μπορεί
να τους δώσει τη δυνατότητα να συμβάλουν στην ανάπτυξη των φτωχότερων χωρών. Η επισήμανση
καθιστά την επιλογή πιο εύκολη για τους καταναλωτές που συχνά συνδέουν τη γεωγραφική
καταγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος με την αγοραστική του αξία. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα
αποτελούν εγγύηση σεβασμού προς το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών,
και αυτό επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας.

Έκθεση Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης επειδή, παρά το
γεγονός ότι οι Εθνικοί Φορείς Τυποποίησης αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Τυποποίησης, υπάρχουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές από πλευράς πόρων,

21-10-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL74



τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και συμμετοχής των ενδιαφερομένων. Αυτές οι ανισότητες
δημιουργούν ουσιαστική έλλειψη ισορροπίας στη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Σύστημα
Τυποποίησης. Αυτή η έκθεση προωθεί μια σειρά από προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος
στο πλαίσιο των υφιστάμενων περιορισμών του, με βάση τα δυνατά της σημεία.

Lara Comi (PPE),    γραπτώς. − (IT) Η έκθεση πρωτοβουλίας που ψηφίσαμε σήμερα αποτελεί
την ιδανική σύνοψη των διαφόρων πολιτικών απόψεων και περιέχει μια σειρά από προτάσεις για
τη βελτίωση του συστήματος τυποποίησης. Πρόκειται για ένα πολύ τεχνικό και σύνθετο ζήτημα,
αλλά τα πρότυπα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Τα περισσότερα
αντικείμενα που χρησιμοποιούμε κάθε ημέρα πληρούν πολύ συγκεκριμένα πρότυπα. Από
οικονομική και πολιτική άποψη, η σύνδεση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τυποποίησης
αποδείχθηκε καθοριστική για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και βοήθησε στην
εξάλειψη των εμποδίων για το ελεύθερο εμπόριο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς,
μέσω της εναρμόνισης των τεχνικών προτύπων. Το τρέχον σύστημα λειτουργεί αρκετά καλά,
αλλά χρειάζεται ορισμένες βελτιώσεις, σε ό,τι αφορά κυρίως τη διακυβέρνηση. Αναφέρομαι
ειδικότερα στις ΜΜΕ, οι οποίες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο
στη δημιουργία προτύπων χωρίς να υποβάλλονται σε σημαντικές δαπάνες ή να υφίστανται
έλλειψη αντιπροσώπευσης. Κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα υποβάλει την πρόταση για την αναθεώρηση του συστήματος. Θα συνεχίσουμε το έργο μας
για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής διαδικασίας τεχνικής τυποποίησης, προς όφελος των αγορών
μας, των επιχειρήσεών μας και των ευρωπαίων καταναλωτών.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Πιστεύω ότι απαιτείται η ανάπτυξη
στρατηγικής προσέγγισης για την ευρωπαϊκή τυποποίηση, καθώς και η αναθεώρηση του
υφιστάμενου συστήματος, ούτως ώστε να διατηρηθεί η επιτυχής λειτουργία του και να
ανταποκριθεί στις ανάγκες της επερχόμενης δεκαετίας, προκειμένου η Ευρώπη να μπορέσει να
διατηρήσει ηγετικό ρόλο στο παγκόσμιο σύστημα τυποποίησης.

Mário David (PPE),    γραπτώς. − (PT) Οι δυνατότητες της ενιαίας αγοράς δεν μπορούν να
αξιοποιηθούν στο έπακρο χωρίς τη στήριξη ενός σύγχρονου συστήματος τυποποίησης. Ως εκ
τούτου, η ολοκλήρωση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης το οποίο πρέπει να
ενδυναμωθεί ήταν θεμελιώδης για τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς, χάρη κυρίως στη δυνατότητά
του να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη για πρότυπα τα οποία μπορούν να διασφαλίζουν
την ασφάλεια των προϊόντων για τους καταναλωτές, εύκολη πρόσβαση, προστασία του
περιβάλλοντος ή καινοτομία. Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή τυποποίηση αποτελεί σημαντικό μέσο
προώθησης της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν
στην ικανότητα ανταγωνισμού της Ένωσης. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα πλαίσια που
υποστηρίζουν την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη μπορούν να συνεισφέρουν καίρια
στη διαδικασία της τυποποίησης. Πιστεύω επίσης ότι η ευρωπαϊκή τυποποίηση βοηθά στη
δημιουργία ίσων όρων για όλους τους παράγοντες της αγοράς, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις πολύ
μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τεράστια σημασία για τη δυναμική της ευρωπαϊκής
οικονομίας. Πιστεύω ακόμα ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν περισσότερο
υπόψη τα συμφέροντα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κατά την κατάρτιση των προτύπων,
καθώς η συμμετοχή τους στη διαδικασία της τυποποίησης συχνά δεν είναι αντίστοιχη της
βαρύτητας και της σημασίας τους στην ευρωπαϊκή οικονομία. Για τους λόγους αυτούς, η ψήφος
μου είναι γενικά υπέρ των προτάσεων που περιέχει η συγκεκριμένη έκθεση.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. − (PT) Όταν η Επιτροπή εκφράζει την επιθυμία να αναθεωρήσει
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης, η αναγνώριση της συμβολής του τελευταίου στην
προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών και της εσωτερικής αγοράς έχει πολύ μεγάλη σημασία.
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Όπως και ο εισηγητής, πιστεύω ότι «η επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης
πρέπει να αξιοποιεί τα θετικά του υφιστάμενου συστήματος, τα οποία συνιστούν μια ουσιαστική
βάση για βελτιώσεις, απέχοντας από οποιεσδήποτε ριζοσπαστικές αλλαγές που θα υπονόμευαν
τις κεντρικές αξίες του συστήματος. Στο πνεύμα αυτό, παρουσιάζει ορισμένες προτάσεις με
στόχο τη βελτίωση του συστήματος μέσα στα τρέχοντα όριά του, και αναμένει περαιτέρω
προτάσεις».

Πρόκειται για μια συζήτηση που θα παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Giovanni La Via (PPE),    γραπτώς. − (IT) Παρείχα την πλήρη στήριξή μου στην έκθεση για
το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης, καθώς έχω επίγνωση της σημασίας της ως προς τη
δημιουργία ίσων όρων για όλους τους παράγοντες της αγοράς. Η έκθεση του κ. Kožušník έχει
βασικά ως στόχο να συμβάλει καθοριστικά στη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη και αφορά την
επικείμενη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης. Σήμερα γνωρίζουμε ότι
είναι αδύνατο να αποδεσμευτεί το πλήρες δυναμικό της ενιαίας αγοράς χωρίς την υποστήριξη
μιας σύγχρονης διαδικασίας τυποποίησης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, στέλνουμε σήμερα ένα
μήνυμα στην Επιτροπή, το οποίο δεν αποβλέπει στην εκ βάθρων ανατροπή του συστήματος –δεν
απαιτεί ριζικές αλλαγές– αλλά καταδεικνύει την πρόθεσή μας να διατηρήσουμε τα πολυάριθμα
θετικά του στοιχεία, προσθέτοντας και κάποια καινούρια, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή
ισορροπία μεταξύ της ευρωπαϊκής διάστασης, αφενός, και των εθνικών και των διεθνών
διαστάσεων, αφετέρου. Η έκθεση ενθαρρύνει επίσης όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα
τους εκπροσώπους των ΜΜΕ και όλους αυτούς που εκπροσωπούν το δημόσιο συμφέρον,
περιλαμβανομένων των καταναλωτών, να συμμετάσχουν πραγματικά στη διαδικασία τυποποίησης.
Ολοκληρώνοντας, πιστεύω ότι σήμερα έγινε ένα πρώτο σημαντικό βήμα υπογραμμίζοντας την
ανάγκη ανάπτυξης ειδικής δράσης, ώστε η ευρωπαϊκή τυποποίηση να εκπληρώσει τις οικονομικές
ανάγκες των πολιτών της ΕΕ.

Mairead McGuinness (PPE),    γραπτώς.  −  (EN) Επικροτώ την έκθεση αυτή και την πρόθεση
της Επιτροπής να αναθεωρήσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης· εύχομαι οι πρωτοβουλίες
αυτές να ανοίξουν τον δρόμο για μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη πολιτική τυποποίησης. Το
υφιστάμενο σύστημα περιλαμβάνει θετικά στοιχεία, αλλά έχει επίσης και κάποιες αδυναμίες:
σίγουρα δεν μπορεί να θεωρείται θετικό ότι το παρωχημένο, 13ετές Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN1384
(κράνη για ιππικές δραστηριότητες) ισχύει ακόμα σήμερα παρά τις ανησυχίες πριν από την έκδοσή
του και τις 2 μεταγενέστερες εντολές αναβάθμισης από την Επιτροπή. Ίσως τελικά, με την έγκριση
αυτής της έκθεσης, μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε κάποιο αποτέλεσμα για τον δις
αναφέροντα, κάτοικο της εκλογικής μου περιφέρειας Peter Downes, του οποίου ο γιος υπέστη
θανάσιμες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ύστερα από ένα ατύχημα που του συνέβη καθώς έκανε
ιππασία, και, έκτοτε, ξεκίνησε μια συστηματική εκστρατεία για να βελτιωθούν οι προδιαγραφές
της ασφάλειας.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. − (PT) Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης έχει θεμελιώδη
σημασία για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς. Διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλο στην
υποστήριξη των αυξανόμενων αναγκών της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας για πρότυπα
που να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν την ασφάλεια, την προσπελασιμότητα, την καινοτομία,
τη διαλειτουργικότητα των προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος. Προκειμένου να
αντιμετωπίσει τις μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και να πραγματώσει
όλα τα δυνητικά οφέλη της υπέρ των δημόσιων και κοινωνικών στόχων της, η ευρωπαϊκή
τυποποίηση πρέπει να προσαρμοστεί στις προκλήσεις που απορρέουν από την παγκοσμιοποίηση,
την αλλαγή του κλίματος, την ανάδειξη νέων οικονομικών δυνάμεων και την εξέλιξη της
τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, απαιτείται η ανάπτυξη μιας στρατηγικής προσέγγισης για την
ευρωπαϊκή τυποποίηση, καθώς και η αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος, ούτως ώστε
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να διατηρηθεί η επιτυχής λειτουργία του και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της επερχόμενης
δεκαετίας, προκειμένου η Ευρώπη να μπορέσει να διατηρήσει ηγετικό ρόλο στο παγκόσμιο
σύστημα τυποποίησης.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς.  −  (DE) Είναι αλήθεια ότι οι Εθνικοί Φορείς Τυποποίησης
αποτελούν τη βάση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης, αλλά υπάρχουν μεταξύ τους
σημαντικές διαφορές από πλευράς πόρων, τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και συμμετοχής των
ενδιαφερομένων, οι οποίες αντανακλούν τις διαφορές μεταξύ των κρατών. Ως εκ τούτου, στόχος
ήταν η εναρμόνιση και η απλοποίηση του συστήματος. Αν και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
χαρακτηρίζονται συχνά στα χαρτιά ως η «ραχοκοκαλιά» της οικονομίας της ΕΕ, αυτές
επιβαρύνονται με υπερβολική γραφειοκρατία. Οι διαδικασίες που περιγράφονται εν προκειμένω
δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανισότητες. Για άλλη μία φορά, ευνοούν τις μεγάλες εταιρείες και τις
πολυεθνικές που μπορούν να επωμιστούν ακριβές και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες
έγκρισης. Γι’ αυτόν τον λόγο, καταψήφισα την έκθεση.

Franz Obermayr (NI),    γραπτώς.  −  (DE) Ο στόχος της έκθεσης είναι η πλήρης εναρμόνιση
της εσωτερικής αγοράς. Αν και αναγνωρίζεται ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν
τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, ωστόσο τα μέτρα που προβλέπονται στην έκθεση
θα δημιουργήσουν δύσκολες συνθήκες ειδικά για αυτές τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κατά
συνέπεια, καταψήφισα την έκθεση.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. − (IT). Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Kožušník. Η έκθεση
περιέχει πολλές λογικές προτάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και αποτελεί μια καλή σύνοψη των διαφόρων απόψεων. Δεν υπάρχει ανάγκη για ριζική αλλαγή
του υφιστάμενου συστήματος το οποίο λειτουργεί καλά, αλλά θα μπορούσαν ωστόσο να γίνουν
κάποιες βελτιώσεις, σε ό,τι αφορά κυρίως τη «διακυβέρνηση». Πιστεύω ότι το σύστημα
τυποποίησης πρέπει να παραμείνει ιδιωτικό και προαιρετικό και πρέπει να βασίζεται στην αρχή
της διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο, αλλά πιστεύω επίσης και ότι το δημόσιο συμφέρον πρέπει να
διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία, μέσω μιας πραγματικής, αποτελεσματικής
συμμετοχής. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσουμε την ενδεδειγμένη
αντιπροσώπευση των ΜΜΕ, ιδίως στις εθνικές τεχνικές επιτροπές, όπου αυτές δεν αντιμετωπίζουν
γλωσσικά ή οικονομικά εμπόδια.

Γεώργιος Παπανικολάου (PPE),    γραπτώς . – Υπερψήφισα το ψήφισμα για την ευρωπαϊκή
τυποποίηση, καθώς διευρύνει τις περιβαλλοντικές και ασφαλιστικές δικλείδες του υπάρχοντος
καθεστώτος. Ωστόσο, συμμερίζομαι την ανησυχία για το γεγονός ότι η Επιτροπή στο κείμενό
της αποδίδει μικρή σημασία στην καινοτομία ως καθοριστικό παράγοντα βελτίωσης των
ευρωπαϊκών προτύπων τυποποίησης. Και είναι παράδοξο η έρευνα και η καινοτομία, που τόσο
συχνά επικαλούμαστε ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των
οικονομιών μας, να μην έχει παρά έναν μικρό ρόλο σε έναν τομέα ιδιαίτερα νευραλγικό για την
προώθηση του ευρωπαϊκού εμπορίου.

Miguel Portas (GUE/NGL),    γραπτώς. − (PT) Η διαδικασία τυποποίησης διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο, καθώς διασφαλίζει τόσο την ποιότητα των δημόσιων ή ιδιωτικών προϊόντων
και υπηρεσιών όσο και τα πρότυπα ασφάλειας, περιβάλλοντος και κοινωνικής ευθύνης. Η έκθεση
επιδιώκει τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των διαφόρων κοινωνικών
παραγόντων στη διαδικασία της τυποποίησης.

Η έκθεση προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις ενθαρρύνοντας
παράλληλα τη διάδοση αυτών των διαδικασιών σε ιστοτόπους ενημέρωσης που θα είναι σαφείς,
απλοί, εύκολοι στη χρήση και θα διατίθενται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ωστόσο, εξακολουθώ να έχω ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με τον τρόπο
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αντιπροσώπευσης όλων των κοινωνικών παραγόντων στη διαδικασία της τυποποίησης και σχετικά
με τη διαδικασία χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης.

Ψηφίζω υπέρ.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς.  −  (ΕΝ) Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι
να συνεισφέρει στη συνεχιζόμενη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την επανεξέταση του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτήν τη στιγμή επεξεργάζεται
μια «Δέσμη Τυποποίησης» που πρόκειται να περιλαμβάνει μια νομοθετική πρόταση που αποβλέπει
στην αναθεώρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή τυποποίηση,
καθώς και μια συνολική ανακοίνωση, η οποία θα ορίσει την πολιτική τυποποίησης για την προσεχή
δεκαετία. Κατά την προπαρασκευή της «Δέσμης Τυποποίησης», η Επιτροπή ζήτησε από
κορυφαίους εμπειρογνώμονες να διατυπώσουν στρατηγικές συστάσεις.

Οι εμπειρογνώμονες αυτοί συμμετείχαν στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης (EXPRESS), η οποία διατύπωσε τις συστάσεις της τον
Φεβρουάριο του 2010 υπό τη μορφή έκθεσης με τίτλο «Τυποποίηση για μια ανταγωνιστική και
καινοτόμο Ευρώπη: ένα όραμα για το 2020». Η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης δημόσια
διαβούλευση για την επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης (που
πραγματοποιήθηκε από τις 23 Μαρτίου έως τις 21 Μαΐου 2010), και ανέθεσε την εκπόνηση
μελέτης αξιολόγησης αντικτύπου (9 Μαρτίου 2010). Η επικείμενη «Δέσμη Τυποποίησης» θα
βασίζεται επίσης στη Λευκή Βίβλο της 3ης Ιουλίου 2009 με θέμα «Ο εκσυγχρονισμός της
τυποποίησης των ΤΠΕ στην ΕΕ – Προχωρώντας μπροστά».

Oreste Rossi (EFD),    γραπτώς. − (IT) Τάσσομαι υπέρ της έκθεσης, καθώς αυτή έχει ως στόχο
την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης προκειμένου για την εξεύρεση της
σωστής ισορροπίας μεταξύ της ευρωπαϊκής και της εθνικής διάστασης. Η έκθεση περιέχει
σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να ακολουθήσουμε ένα σύστημα τυποποίησης που
υποστηρίζει την καινοτομία, τονώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη
διαλειτουργικότητα, διασφαλίζει την ασφάλεια των προϊόντων και την προστασία του
περιβάλλοντος και καταλύει τους φραγμούς στο εμπόριο.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναγνωρισθεί ο ρόλος που διαδραματίζουν οι εθνικοί φορείς
τυποποίησης στο γενικότερο πλαίσιο του συστήματος τυποποίησης, προκειμένου να διασφαλισθεί
μεγαλύτερη εναρμόνιση των κανονιστικών ζητημάτων με τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ.

Πρόταση ψηφίσματος B7-0571/2010

Sandra Kalniete (PPE)  , γραπτώς. – (LV) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεχίσει έναν
ενεργό διάλογο με την Ουκρανία σχετικά με την προσχώρησή της στην Ένωσή μας, παρόλο που
η εκτίμησή μας είναι ότι δεν θα γίνει μέλος τα προσεχή έτη. Έχουμε κάθε συμφέρον να δούμε
την Ουκρανία ως ένα οικονομικά ανεπτυγμένο και πολιτικά σταθερό κράτος, με τους στενότερους
εταίρους της να βρίσκονται στη Δύση. Κατανοούμε ότι αυτό δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί,
αφού η χώρα πρέπει να σταθεροποιήσει την οικονομική της κατάσταση και να προβεί σε πολλές
μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνει και η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια
αυτή. Οι εποικοδομητικές προσπάθειες για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ουκρανίας πρέπει
να συνεχιστούν, ενώ πρέπει να ενταθούν οι ενέργειες για την επίτευξη μιας εκτεταμένης συμφωνίας
ελευθέρων συναλλαγών. Από γεωγραφική άποψη, η Ουκρανία βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική
περιοχή, που είναι επίσης σημαντική για τον εφοδιασμό της ΕΕ με φυσικό αέριο. Γι’ αυτό είναι
απαραίτητο να υποστηρίξουμε τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαμετακόμισης αερίου της
Ουκρανίας, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος διακοπής της τροφοδοσίας των χωρών της ΕΕ
με φυσικό αέριο, όπως συνέβη πρόσφατα. Την ίδια στιγμή, δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε μπροστά
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στις παραβιάσεις της δημοκρατίας, που έγιναν ακόμα πιο σοβαρές από τη στιγμή που ανέλαβε
πρόεδρος ο Viktor Yanukovych. Είναι καθήκον μας να επισημαίνουμε αυτές τις παραβιάσεις
και να τηρήσουμε αυστηρή στάση για την τήρηση των δυτικών αξιών στην Ουκρανία, επειδή η
Ένωσή μας βασίζεται σε αυτές τις αξίες.

Πρόταση ψηφίσματος B7-0572/2010

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ αυτού του σχεδίου ψηφίσματος επειδή
επιδοκιμάζω την πρόοδο που σημείωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση το περασμένο έτος σε σχέση με τη
Δημοκρατία της Μολδαβίας. Από τη στιγμή της ένταξής της, η Ρουμανία παραμένει προσηλωμένη
στην προώθηση του στόχου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας εντός της ΕΕ. Πιστεύω ότι απτή
απόδειξη αυτής της δέσμευσης που αναλάβαμε εξαρχής αποτελεί ο αριθμός των ρουμάνων
βουλευτών του ΕΚ από διάφορες πολιτικές Ομάδες που υπέγραψαν το ψήφισμα. Η
μακροοικονομική ενίσχυση ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκε σε αυτήν τη χώρα
ήταν και είναι ακόμα η σανίδα σωτηρίας που χρειάζονταν η Μολδαβία και οι πολίτες της για να
σημειώσουν πρόοδο και, ειδικότερα, για να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει
στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Corina Creţu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις
και την πρόοδο στη Δημοκρατία της Μολδαβίας αποτελεί μια τονωτική ένεση αισιοδοξίας για
το πολιτικό κατεστημένο και τους κατοίκους της άλλης πλευράς του ποταμού Prut, η οποία
γίνεται την κατάλληλη στιγμή καθώς πλησιάζουν οι εκλογές της 28ης Νοεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενθαρρύνει τις δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας και τις εθνοτικές και πολιτιστικές
κοινότητες να αποφεύγουν τις αχρείαστες αντιπαραθέσεις και να συνεργασθούν δημιουργώντας
ένα ευρωπαϊκό μέλλον για το κράτος αυτό, του οποίου η οικονομία επλήγη σοβαρά από την
ύφεση και το οποίο έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ σοβαρό πολιτικό στοίχημα που αφορά και
τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Καθήκον της ΕΕ είναι να διασφαλίσει ότι οι βουλευτικές
εκλογές θα διεξαχθούν ομαλά και να λάβει δυναμικά μέτρα, ώστε οι αποσχιστικές αρχές της
Τιρασπόλ να μην εμποδίσουν τους μολδαβούς πολίτες που ζουν στην περιοχή της Υπερδνειστερίας
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Πράγματι, το πρόβλημα της Υπερδνειστερίας είναι
κεφαλαιώδους σημασίας για τη σταθερότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και ολόκληρης
της περιοχής, και η ΕΕ οφείλει να διαδραματίσει καίριο ρόλο για την εφαρμογή μιας βιώσιμης
λύσης που θα είναι προϊόν διαπραγματεύσεων. Η αύξηση της μακροοικονομικής βοήθειας για
τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, η ενθάρρυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η
καταπολέμηση της διαφθοράς, η προώθηση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και η
όσο το δυνατόν πιο γρήγορη μετάβαση στο λειτουργικό στάδιο του διαλόγου σχετικά με την
ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων για τους μολδαβούς πολίτες: αυτά είναι τα κομβικά
στοιχεία της στήριξης που παρέχεται από την Ευρώπη προς ένα κράτος του οποίου η θέση
βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ioan Enciu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Το τελευταίο έτος, η Δημοκρατία της Μολδαβίας
επέδειξε πραγματική πολιτική βούληση στο πλαίσιο της διαδικασίας προσέγγισής της με την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της χώρας αυτής πρέπει να
συνεχιστούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει όντως να διαδραματίσει ενεργό ρόλο υποστηρίζοντας
αυτήν τη δυναμική εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, ψήφισα υπέρ αυτού του σχεδίου ψηφίσματος,
διότι θεωρώ ότι είναι σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά
να στείλει ένα μήνυμα εμπιστοσύνης στη Δημοκρατία της Μολδαβίας λίγο πριν από τις
βουλευτικές εκλογές.
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Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. − (PT) Η Μολδαβία έχει ξεκινήσει προσπάθειες για τη θετική
σύγκλισή της με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ελευθερίας, δημοκρατίας και χρηστής διακυβέρνησης
και είναι πρόθυμη να συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες, τις οποίες και πρέπει να επικροτήσω.

Οι επικείμενες εκλογές θα αποτελέσουν μια σημαντική δοκιμή για την ευρωστία των θεσμών της
και της δημοκρατικής της νοοτροπίας. Παρά τα θετικά δείγματα, πρέπει να θυμόμαστε ότι
εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εκκρεμή ζητήματα που απειλούν τη σταθερότητα και την
πρόοδό της, το σημαντικότερο από τα οποία είναι αυτό της Υπερδνειστερίας.

Ελπίζω η Ένωση να είναι σε θέση να παραμείνει προσηλωμένη συμβάλλοντας σε μια μόνιμη λύση
αυτού του προβλήματος.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. − (PT) Ενόψει των αποτελεσμάτων της ευρωπαϊκής
πολιτικής γειτονίας και της ανατολικής εταιρικής σχέσης που δρομολογήθηκε τον Μάιο του
2009, τα οποία αναγνωρίζουν τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και
τη σημασία της Μολδαβίας ως χώρας με βαθείς ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς
δεσμούς με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ευχαριστεί ιδιαίτερα η πρόοδος που
σημείωσε πέρυσι η Δημοκρατία της Μολδαβίας και πιστεύω ότι η εκλογική διαδικασία μπορεί
να εδραιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς θεσμούς και τον σεβασμό του κράτους δικαίου
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μολδαβία. Εύχομαι οι μολδαβικές αρχές να υλοποιήσουν
τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους προκειμένου να μην
παρεκκλίνει η Δημοκρατία της Μολδαβίας από τη σταθερή πορεία προς την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση. Πρέπει επίσης να επισημάνω την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία
σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στις 12
Ιανουαρίου 2010, και υπογραμμίζω τα καλά αποτελέσματα που έχει η Επιτροπή με τη Δημοκρατία
της Μολδαβίας σε αυτήν τη διαδικασία.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. − (PT) Για άλλη μία φορά, η πλειοψηφία του
Κοινοβουλίου προσπαθεί να αναμειχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις μιας χώρας συντασσόμενη
ανοιχτά με τις δυνάμεις της Μολδαβίας που υποστηρίζουν τα συμφέροντα των οικονομικών
ομίλων της ΕΕ, και προσβάλλοντας τόσο την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της χώρας όσο και
την εκπεφρασμένη λαϊκή βούληση. Οι προσβολές ξεκινούν αμέσως, μόλις το κείμενο αναφέρει
ότι «χαιρετίζει την πρόοδο που σημείωσε κατά το παρελθόν έτος η Δημοκρατία της Μολδαβίας»
ζητώντας από τις μολδαβικές αρχές «να συνεχίσουν να υλοποιούν τις απαιτούμενες
μεταρρυθμίσεις και να τηρούν τις δεσμεύσεις τους προκειμένου να μην παρεκκλίνει η Δημοκρατία
της Μολδαβίας από τη σταθερή πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Αυτό που δεν αναφέρεται είναι ότι η κυβέρνηση της Μολδαβίας είναι αποτέλεσμα μιας συμμαχίας
που διαμορφώθηκε ύστερα από ένα ανοικτό πραξικόπημα οι πρωταγωνιστές του οποίου
προέβησαν σε μια σειρά προκλητικών και αποσταθεροποιητικών ενεργειών προκειμένου να
ανατρέψουν την κυβέρνηση του Κομμουνιστικού Κόμματος που είχε κερδίσει τις εκλογές. Ούτε
αναφέρεται ότι αυτή η ίδια συμμαχία, μόλις ανέβηκε στην εξουσία, επιδόθηκε σε μια
αντικομμουνιστική και αντιδημοκρατική εκστρατεία σε μια σαφή προσπάθεια απαξίωσης του
Κομμουνιστικού Κόμματος.

Η θέση της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου φανερώνει τη βαθύτατη αντικομμουνιστική του
φύση και την υποκρισία του όταν αυτό μιλάει για την προάσπιση της δημοκρατίας, του κράτους
δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Marisa Matias και Miguel Portas (GUE/NGL),    γραπτώς. − (PT) Ψήφισα υπέρ του κοινού
ψηφίσματος επειδή, δεδομένου ότι έχουν προγραμματιστεί εκλογές για τις 28 Νοεμβρίου 2010
και λαμβάνοντας υπόψη τις σεχταριστικές απόπειρες των κομμάτων της Δεξιάς να προωθήσουν

21-10-2010Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL80



την απαγόρευση ονομάτων και συμβόλων των βασικών τους αντιπάλων από την Αριστερά, είναι
σημαντικό να υπογραμμίσουμε την ανάγκη διενέργειας εκλογών οι οποίες πρέπει να τηρήσουν
απαρέγκλιτα τα διεθνή πρότυπα, δίνοντας τις ίδιες ευκαιρίες σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Θεωρώ
επίσης ότι είναι σημαντικό να επαναλάβουμε τη στήριξή μας προς την εδαφική ακεραιότητα της
Δημοκρατίας της Μολδαβίας και να υπογραμμίσουμε τον ρόλο που θα μπορούσε και θα έπρεπε
να διαδραματίσει η ΕΕ στην προσπάθειά εξεύρεσης μιας λύσης στο πρόβλημα της Υπερδνειστερίας.

Mario Mauro (PPE),    γραπτώς. − (IT) Η ψηφοφορία υπέρ της πρότασης ψηφίσματος που
κατέθεσαν οι συνάδελφοί μου από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες) οφείλεται ουσιαστικά στην άμεση απαίτηση για εξεύρεση λύσης στο
ζήτημα της Υπερδνειστερίας, καθώς αυτό αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στην προσπάθεια να υπάρξει
πολιτική σταθερότητα και οικονομική ευημερία στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και στην
ευρύτερη περιοχή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει σθεναρά, όπως οφείλει, την εδαφική
ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και επισημαίνει ότι απαιτείται στιβαρότερη
παρέμβαση εκ μέρους της ΕΕ προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα της Υπερδνειστερίας.
Σε γενικές γραμμές, το ψήφισμα αναλύει με σωστό τρόπο τις ενέργειες που πρέπει να
πραγματοποιήσει η Δημοκρατία της Μολδαβίας, προκειμένου να έρθει πιο κοντά στην επίτευξη
με πιο αποφασιστικό και αξιόπιστο τρόπο των στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε
δυνάμει κράτος μέλος.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. − (PT) Τα τελευταία χρόνια η Μολδαβία καταβάλλει προσπάθειες
για να ευθυγραμμιστεί ολοένα και περισσότερο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ελευθερίας,
δημοκρατίας και χρηστής διακυβέρνησης. Οι προσπάθειες που αναφέρονται εν προκειμένω είναι
συστηματικές και δείχνουν ότι η Μολδαβία προτίθεται να συνεχίσει την πρόοδό της στην πορεία
προς μια πιθανή διεύρυνση της ΕΕ. Στη Μολδαβία σύντομα θα διενεργηθούν εκλογές, οι οποίες
θα αποτελέσουν μια καλή δοκιμή μέτρησης του βαθμού εμπέδωσης τόσο της δημοκρατικής
νοοτροπίας όσο και των θεσμών της. Παρ’ όλα τα θετικά στοιχεία που αναφέρονται, υπάρχουν
ακόμα ορισμένα ζητήματα στα οποία πρέπει να σημειωθούν θετικές εξελίξεις, ιδίως το ζήτημα
της Υπερδνειστερίας το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει αστάθεια. Η ΕΕ οφείλει
να συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται
στη Μολδαβία να συνεχιστούν.

Alexander Mirsky (S&D),    γραπτώς. – (LV) Συμφωνώ πλήρως με την πρόταση ψηφίσματος
σχετικά με τη Μολδαβία. Ωστόσο, το μόνο πράγμα που διαπίστωσα πως λείπει από το ψήφισμα
είναι μια ξεκάθαρη θέση για το πρόβλημα της Υπερδνειστερίας. Η Μολδαβία δεν θα μπορέσει
να γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ αν δεν επιλύσει με ειρηνικά μέσα τη διαμάχη γύρω από την
Υπερδνειστερία. Η διχοτόμηση της χώρας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αν η κυβέρνηση της
Μολδαβίας επιθυμεί την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεκινήσει έναν διάλογο
με την κυβέρνηση της Υπερδνειστερίας, προκειμένου να αποδείξει στη διεθνή κοινότητα ότι
νομιμοποιείται να ασκεί εξουσία σε όλη την επικράτεια της Μολδαβίας.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς.  −  (DE) Η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις
μεταρρυθμίσεις και τις εξελίξεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας αναφέρεται συγκεκριμένα στη
συμφωνία σύνδεσης που τελεί υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας. Πρόθεση
του εισηγητή είναι να επιφέρει μια σημαντική βελτίωση στο κοινό θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και
της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, να επιτρέψει την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων σε όλους τους
τομείς και να ενισχύσει την πολιτική σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωση καθιερώνοντας
ταυτόχρονα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μαζί με κάποιες άλλες μεταρρυθμίσεις που
αναφέρονται στο κείμενο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ελευθέρωση του καθεστώτος
θεώρησης των διαβατηρίων. Πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή ένα σύστημα το συντομότερο
δυνατό. Αν εξετάσουμε τα προβλήματα που προσπαθεί ακόμα να ξεπεράσει η χώρα, εύλογα
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υποθέτουμε ότι αυτά θα οδηγήσουν σε μια μαζική μετανάστευση προς την ΕΕ, και γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο ψήφισα κατά της πρότασης ψηφίσματος.

Franz Obermayr (NI),    γραπτώς.  −  (DE) Ο στόχος της πρότασης ψηφίσματος είναι η
ελευθέρωση του καθεστώτος θεώρησης των διαβατηρίων για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας.
Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε στην αύξηση της μετανάστευσης και του διασυνοριακού
εγκλήματος. Αυτές οι απλουστεύσεις ανοίγουν τον δρόμο για καταχρήσεις και μια θεώρηση
βραχείας διαμονής ακολουθείται πολύ συχνά από μόνιμη διαμονή. Κατά συνέπεια, καταψήφισα
αυτήν την έκθεση.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    γραπτώς.  −  (LT) Η Μολδαβία είναι από τους γείτονες που
πετυχαίνουν την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τομείς της δικαιοσύνης και της
δημόσιας διοίκησης μεταρρυθμίζονται και η καταπολέμηση της διαφθοράς εντείνεται. Το ζήτημα
της ελευθέρωσης του καθεστώτος θεώρησης των διαβατηρίων με την ΕΕ προχωράει. Ωστόσο,
εκκρεμούν πολλά ανεπίλυτα προβλήματα, μεταξύ αυτών και το ζήτημα της Υπερδνειστερίας. Η
χώρα παραπαίει στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Οι κάτοικοι της Μολδαβίας ελπίζουν σε
συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν τις ζωές τους.

Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος επειδή ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
επιμείνει στον στόχο της πλήρους ελευθέρωσης του καθεστώτος θεώρησης των διαβατηρίων με
αυτήν τη χώρα, προκειμένου να ενθαρρύνει τις διαπροσωπικές επαφές και να συνεχίσει να
υποστηρίζει τη Μολδαβία και να βοηθήσει αυτήν τη χώρα στην προσπάθειά της να πετύχει τους
στόχους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι βουλευτικές εκλογές της 28ης Νοεμβρίου θα είναι
μια μεγάλη δοκιμασία για τη Μολδαβία. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξει ότι οι πολίτες της έχουν
τις ίδιες αξίες με τους κατοίκους της ΕΕ. Καλώ τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να διασφαλίσουν
την πολιτική τάξη και σταθερότητα ύστερα από τις εκλογές.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς.  −  (EN) Με το παρόν ψήφισμα, το ΕΚ
επικροτεί την πρόοδο που σημείωσε η Δημοκρατία της Μολδαβίας κατά το παρελθόν έτος και
ελπίζει ότι η εκλογική διεργασία μπορεί να εδραιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς θεσμούς
και τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μολδαβία· προσδοκά
ότι οι μολδαβικές αρχές θα συνεχίσουν να υλοποιούν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και να
τηρούν τις δεσμεύσεις τους προκειμένου να μην παρεκκλίνει η Δημοκρατία της Μολδαβίας από
τη σταθερή πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· επικροτεί την έναρξη των διαπραγματεύσεων
για τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας
στις 12 Ιανουαρίου 2010 και σημειώνει με ικανοποίηση τα εξαιρετικά αποτελέσματα που
λαμβάνει η Επιτροπή από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σε αυτήν τη διαδικασία· και καλεί την
Επιτροπή να υποβάλει αξιολόγηση της εν ισχύι συμφωνίας απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων,
να προχωρήσει προς μια συμφωνία swift σχετικά με επίσημο χρονοδιάγραμμα για την ελευθέρωση
του καθεστώτος των θεωρήσεων και να προσφέρει στοχοθετημένη στήριξη και αρωγή στις
μολδαβικές αρχές, ώστε να ικανοποιήσουν τα αναγκαία κριτήρια αναφοράς για πλήρη απαλλαγή
από την υποχρέωση θεώρησης κατά τη διενέργεια ταξιδιών· ζητεί από το Συμβούλιο να καλέσει
την Επιτροπή να διαμορφώσει το χρονοδιάγραμμα για την ελευθέρωση του καθεστώτος των
θεωρήσεων, μεταβαίνοντας έτσι στο πλήρως λειτουργικό στάδιο του διαλόγου για τις θεωρήσεις
με βάση την πρόοδο που έχει σημειώσει η Δημοκρατία της Μολδαβίας μετά τις διερευνητικές
συνομιλίες με θέμα τις τέσσερις δέσμες του διαλόγου για τις θεωρήσεις.

Έκθεση Gesine Meissner (A7-0266/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    γραπτώς. − (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (ΟΘΠ) - Αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε και νέες
προκλήσεις, επειδή πιστεύω ότι η ΕΕ χρειάζεται συγκεκριμένα μέτρα για να κινητοποιήσει την
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οικονομία της θάλασσας, παρέχοντας κίνητρα και προάγοντας τις οικονομικές δυνατότητες των
ναυτιλιακών ομίλων, ιδίως στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες με ευρείες αποκλειστικές
οικονομικές ζώνες, όπως π.χ. η Πορτογαλία και οι Αζόρες. Πιστεύω ότι η έξυπνη ανάπτυξη, όπως
συνιστάται στη στρατηγική της ΕΕ για το 2020, μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν κινητοποιηθούν
με έξυπνο τρόπο οι διαφορετικές ικανότητες που είναι σύμφυτες με την ευρωπαϊκή ποικιλομορφία.
Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι η ενίσχυση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής είναι πολύ
σημαντική για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων βιώσιμων
θέσεων εργασίας στις θαλάσσιες περιοχές, για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων
και, ιδιαίτερα, για την ενθάρρυνση της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    γραπτώς. − (PT) Έχει σημασία για την ΕΕ να διασφαλισθεί
η προστασία των ακτών της. Είναι επίσης απαραίτητο η ισχύουσα νομοθεσία να ενισχύσει την
ασφάλεια των πετρελαϊκών ερευνών και της εξόρυξης πετρελαίου. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, με έδρα τη Λισαβόνα, παρέχει στήριξη και τεχνική συνδρομή
για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε ζητήματα ασφάλειας και
θαλάσσιας προστασίας, καθώς επίσης και στον τομέα της ρύπανσης που προκαλείται από πλοία.
Τον Ιούνιο αυτού του έτους, υπέβαλα μια γραπτή εισήγηση στους Επιτρόπους Oettinger, Kallas
και Georgieva για την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
Ασφάλεια στη Θάλασσα δημιουργώντας μηχανισμούς που θα επιτηρούν την ασφάλεια των
ευρωπαϊκών εξεδρών άντλησης πετρελαίου που βρίσκονται στη Βόρεια Θάλασσα, τον Εύξεινο
Πόντο και τη Μεσόγειο και αναθέτοντάς του αρμοδιότητες για την πρόληψη των περιβαλλοντικών
καταστροφών που συνδέονται με τις έρευνες πετρελαίου. Η εισήγηση αυτή επιτρέπει μια οικονομία
κλίμακας στο πεδίο των χρηματοοικονομικών, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων. Εκφράζω την
ικανοποίησή μου για την απάντηση των Επιτροπών, που έδειξαν ότι είναι ανοιχτοί στην
αναθεώρηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα,
επεκτείνοντας τις αρμοδιότητές του στον τομέα της επέμβασης στα ατυχήματα θαλάσσιας
ρύπανσης. Για άλλη μία φορά, απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεκτείνει τις
αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, προκειμένου να
διασφαλιστεί η προστασία των ακτών μας.

Corina Creţu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Σε μια περίοδο που το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ
ζει σε παράκτιες περιοχές, μια τάση που ολοένα και αυξάνεται, πιστεύω ότι οι προκλήσεις που
εγείρει η κλιματική αλλαγή πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά τη θαλάσσια πολιτική της Ευρώπης.
Επιπλέον, η πρόληψη και η καταπολέμηση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών πρέπει να
υποστηριχθεί μέσω της μέριμνάς μας για την προστασία της θάλασσας και των παρακείμενων
περιοχών από πιθανά βιομηχανικά ατυχήματα, όπως η πρόσφατη πετρελαϊκή καταστροφή στον
Κόλπο του Μεξικού. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι πρέπει να προσεγγίσουμε τη διαχείριση του
δυναμικού των θαλασσών μέσα από μια πράσινη και οικονομικά βιώσιμη προοπτική.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    γραπτώς. – (RO) Αν συνυπολογίσουμε τις επτά ιδιαίτερα
απομακρυσμένες περιφέρειες που έχει στον Ινδικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό, μαζί με τα
υπερπόντια εδάφη, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη θαλάσσια έκταση στον
κόσμο. Επιπλέον, η ΕΕ έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα – τη βαθιά ριζωμένη θαλάσσια παράδοσή
της που απαιτεί τη χάραξη μιας στρατηγικής «γαλάζιας ανάπτυξης», η οποία πρέπει να εφαρμοστεί
σε στενή συνεργασία με τη στρατηγική της ΕΕ για το 2020. Αυτή η οικονομική στρατηγική
μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσει το δυναμικό των διαφόρων θαλάσσιων τομέων. Πράγματι,
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι κοινότητες παράκτιων περιοχών κ.ο.κ. μπορούν και
οφείλουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής.

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική μπορεί να συμβάλλει
στην επίτευξη ενός σημαντικού στόχου – τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, κοινωνικής και
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αειφόρου Ευρωπαϊκής Ένωσης με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να
καταστήσει τον θαλάσσιο τομέα ακόμα πιο ελκυστικό για τους νέους –και όχι μόνο– που
αναζητούν εργασία. Παράλληλα, η Ευρώπη πρέπει να καταρτίσει μέτρα που θα υποστηρίζουν
την παρέμβαση σε περίπτωση καταστροφών, όπως αυτή στον Κόλπο του Μεξικού, και πρέπει να
καταθέσει ένα συντονισμένο σχέδιο δράσης για την πρόληψη των καταστάσεων ανάγκης και την
αντιμετώπιση των καταστροφών που προκαλούν οι εξέδρες γεώτρησης πετρελαίου σε παγκόσμιο
επίπεδο, ιδίως σε περιπτώσεις διασυνοριακής ρύπανσης.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. − (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την ολοκληρωμένη
θαλάσσια πολιτική, επειδή πιστεύω ότι πρέπει να υποστηριχθεί η συνοχή μεταξύ των διαφόρων
πολιτικών τομέων, καθιστώντας δυνατή τη χρησιμοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και
του θαλάσσιου τομέα με βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο από οικολογικής και οικονομικής
άποψης.

Diogo Feio (PPE),    γραπτώς. − (PT) «Η ΕΕ έχει 320.000 χλμ ακτές και το ένα τρίτο των
πολιτών της ζει κοντά σε αυτές (η τάση αυτή αυξάνεται). Οι οικονομικές δραστηριότητες του
ανθρώπου στη θάλασσα και τις ακτές παράγουν του 40% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και, σύμφωνα με
τις προγνώσεις, υπάρχουν ακόμη μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξής τους. Το 40% του
ενδοευρωπαϊκών εμπορευματικών συναλλαγών και το 95% των εξαγωγών εκτός Ευρώπης
πραγματοποιούνται μέσω της πλωτής οδού».

Η εισηγήτρια συνόψισε τη σημασία της θάλασσας για την Ευρώπη σε μία μόνο φράση. Ως
Πορτογάλος, το γνωρίζω καλά αυτό. Ως Πορτογάλος επίσης –ένας λαός που επέστρεφε πάντα
στη θάλασσα και έβρισκε ευημερία και πλούτο σε αυτήν– θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να
αποκτήσουμε μια θαλάσσια πολιτική που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες
που προσφέρει η θάλασσα ως οικονομική και ενεργειακή πηγή, ως δημιουργός απασχόλησης
και πλούτου και ως μοχλός ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας.

Με ευχαριστεί ιδιαίτερα που ετέθη το ζήτημα της ανησυχίας για τις περιβαλλοντικές καταστροφές
στη θάλασσα – υπενθυμίζω το περιστατικό του Prestige που σημειώθηκε πολύ κοντά στη βόρεια
ακτή της Πορτογαλίας– και της ανάγκης ενίσχυσης των κανόνων για την πρόληψη τέτοιων
ατυχημάτων στις ευρωπαϊκές θάλασσες.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. − (PT) Η θάλασσα προσφέρει σημαντικές εμπορικές
διαδρομές, λειτουργεί ως ρυθμιστής του κλίματος και αντιπροσωπεύσει μια πηγή τροφής,
ενέργειας και πόρων. Με την έλευση του 21ου αιώνα, η θάλασσα αποκτά μια νέα ταυτότητα,
καθώς και γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της
ανθρωπότητας· σήμερα περισσότερο από ποτέ, τοποθετεί την Ευρώπη στο επίκεντρο. Η Ευρώπη
πρέπει να επωφεληθεί από την κεντρική της θέση. Κράτη μέλη όπως η Πορτογαλία πρέπει να
εκμεταλλευθούν τη σχέση τους με τη θάλασσα και το εύρος της αποκλειστικής οικονομικής
τους ζώνης· το οποίο, στην περίπτωση της Πορτογαλίας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα του
κόσμου.

Περίπου το 40% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 40%
του πληθυσμού της είναι συγκεντρωμένα στις παράκτιες περιοχές. Υπολογίζεται ότι τα συνολικά
έσοδα που αντλήθηκαν απευθείας από τον θαλάσσιο τουρισμό στην Ευρώπη ανήλθαν σε 72
δισεκατομμύρια ευρώ το 2004. Το 90% περίπου του εξωτερικού εμπορίου και το 40% περίπου
του εσωτερικού εμπορίου διέρχεται από τα λιμάνια της.

Γι’ αυτό ακριβώς τάσσομαι υπέρ μιας φιλόδοξης στρατηγικής «γαλάζιας ανάπτυξης». Για τον
σκοπό αυτόν, η Επιτροπή πρέπει να ορίσει μια συνολική, διατομεακή στρατηγική για βιώσιμη
ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές και τους θαλάσσιους τομείς έως το 2012, με βάση την ευρεία
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διερεύνηση των δυνατοτήτων και των επιλογών πολιτικής και την ευρεία διαβούλευση με τους
ενδιαφερόμενους.

João Ferreira (GUE/NGL),    γραπτώς. − (PT) Η έκθεση παρουσιάζει τη γενική όψη μιας
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής που συνδέεται με τους «στόχους της εξωτερικής πολιτικής
της ΕΕ». Διαφωνούμε με αυτήν την προσέγγιση, καθώς και με πολλές άλλες πτυχές της αναφοράς,
όπως η επιμονή της στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής, ακολουθώντας μια
φεντεραλιστική στάση που δεν σέβεται την κυριαρχία και τις εξουσίες των κρατών μελών σε ό,τι
αφορά τη διαχείριση των χωρικών υδάτων τους και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους.

Απορρίπτουμε την πρόταση για εισαγωγή οικονομικών μηχανισμών θεμελιωμένων στους νόμους
της αγοράς, όπως συστήματα εμπορίας εκπομπών στον θαλάσσιο τομέα: οι συγκεκριμένοι
μηχανισμοί έχουν ήδη δείξει την αναποτελεσματικότητά τους σε ό,τι αφορά την επίτευξη των
περιβαλλοντικών στόχων που υποτίθεται ότι επιδιώκουν, ακόμα και χωρίς να έχουν εφαρμοσθεί
στον θαλάσσιο τομέα.

Ωστόσο, αναγνωρίζουμε τις θετικές πτυχές που περιλαμβάνονται σε αυτήν όπως: η πρόταση ότι
«οι βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας στη θάλασσα, της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών
επιδόσεων των πλοίων πρέπει να προστεθούν στις ημερήσιες διατάξεις των διεθνών φόρουμ και
να επικυρωθούν με διεθνείς συμφωνίες»· η πρόταση «να ενσωματωθεί στο δίκαιο της Ένωσης η
Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO)»· η αναγνώριση του
ρόλου των θαλασσίων εμπορευματικών μεταφορών· η διαφύλαξη των μικρών και δευτερευόντων
λιμένων· η διεύρυνση του «δικτύου θαλασσίων μεταφορών μικρών αποστάσεων»· και η σημασία
που αποδίδεται στη βελτίωση των συνδέσεων με τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες.

Προτείνει επίσης, στο πλαίσιο του 8ου ερευνητικού προγράμματος-πλαισίου, οι επιστήμες που
συνδέονται με τη θάλασσα να καταστούν θέμα προτεραιότητας.

Estelle Grelier (S&D),    γραπτώς. – (FR) Ως βουλευτής με καταγωγή από μια πόλη που είναι
και λιμάνι της Νορμανδίας, και ως μέλος της Διακομματικής Ομάδας «Θάλασσες και Παράκτιες
Υποθέσεις», παρακολούθησα από κοντά την έκθεση σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια
πολιτική (ΟΘΠ). Έχω υπογραμμίσει επανειλημμένως την ανάγκη διασφάλισης της αρμονικής
συνύπαρξης μεταξύ των διαφόρων χρήσεων της θάλασσας που θα προωθεί τις παραδοσιακές
δραστηριότητες (όπως π.χ. αλιεία, για την οποία ζήτησα συμβολικά να μπει στην κορυφή του
καταλόγου των θαλάσσιων δραστηριοτήτων που περιέχονται στην αναφορά) και επίσης θα
διευκολύνει την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Έτσι, υπενθύμισα ότι ο τομέας των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, περιλαμβανομένης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, θα πρέπει να λάβει
ειδική στήριξη, επειδή αυτό συνάδει με τους ευρωπαϊκούς στόχους για τη διαφοροποίηση των
πηγών του ενεργειακού εφοδιασμού και μπορεί, από τώρα μέχρι το 2020, να σηματοδοτήσει
τη δημιουργία 410.000 θέσεων εργασίας, σύμφωνα με μια μελέτη της Επιτροπής. Τέλος, μαζί
με την εισηγήτρια τροποποίησα την έκθεση για να υποδείξω στην Επιτροπή την ανάγκη
χρηματοδότησης της ΟΘΠ. Οι αρχικές ανταλλαγές στους κόλπους της επιτροπής για τις
«προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μετά το 2013» της οποίας είμαι
μέλος, ήγειρε όντως αμφιβολίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της περιφερειακής
πολιτικής συνοχής, της οποίας ορισμένα προγράμματα συνδέονται με την ΟΘΠ.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική αποτελεί
μείζων πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ολοκλήρωση αυτής της πολιτικής είναι βέβαιο
ότι θα επιτρέψει την αύξηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στη θάλασσα και κατά μήκος
των ακτών, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην απασχόληση και στην περιβαλλοντική προστασία,
καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στον θαλάσσιο τομέα. Στο
πλαίσιο αυτό, ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης που συνιστά μια σημαντική πρόοδο, καθώς
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δίνει έμφαση σε όλα αυτά τα στοιχεία υιοθετώντας μια διατομεακή και όχι αποσπασματική
προσέγγιση, όπως ενδεχομένως συνέβαινε στο παρελθόν.

Jarosław Kalinowski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική έχει
τεράστια σημασία για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή μπορεί να βελτιώσει
σημαντικά την ανταγωνιστικότητά της. Αν θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο για την
πολιτική αυτή, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, την
αύξηση του επιπέδου απασχόλησης στον τομέα, καθώς επίσης και την προστασία του
περιβάλλοντος. Σημαντικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής θα πρέπει επίσης να αποτελέσει μια
ενοποιημένη προσέγγιση για την ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών κρατών στον τομέα της
έρευνας της θαλάσσιας οικονομίας και για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της ναυτικής
μηχανολογίας, καθώς επίσης και για την ανάπτυξη των θαλάσσιων πόρων.

Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την προσπάθεια για την εξάλειψη κινδύνων όπως η πειρατεία,
η παράνομη αλιεία και η ρύπανση του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, η ολοκληρωμένη θαλάσσια
πολιτική θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τη θαλάσσια δραστηριότητα και τη στρατηγική
ναυτιλιακή οικονομία όσο και τη μέγιστη δυνατή χρησιμοποίηση του θαλάσσιου δυναμικού,
εφιστώντας παράλληλα την προσοχή στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στη θάλασσα.

Bogusław Liberadzki (S&D),    γραπτώς. – (PL) Η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε και ενέκρινε
τη δέσμη μέτρων για τη θαλάσσια πολιτική κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.
Πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς της θαλάσσιας
οικονομίας. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού γνωρίζει πολύ καλά ότι το 90% των εξαγωγών
και των εισαγωγών της Ένωσης πραγματοποιούνται μέσω της πλωτής οδού. Είναι σημαντικό να
έχουμε μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που περιλαμβάνει τις μεταφορές, τη διοίκηση,
την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, καθώς επίσης και τον
θαλάσσιο τουρισμό. Όλοι αυτοί είναι σημαντικοί λόγοι που τεκμηριώνουν τη στήριξή μας προς
την εν λόγω έκθεση.

Clemente Mastella (PPE),    γραπτώς. − (IT) Με αυτήν την έκθεση εκφράζουμε τη στήριξή
μας προς τη δέσμη μέτρων για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που πρότεινε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή το 2009, επειδή πιστεύουμε ότι αυτή συνιστά μια φιλόδοξη διατομεακή στρατηγική
για την οικονομική ανάπτυξη, ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης και περιβαλλοντική προστασία
στις παράκτιες περιοχές και στους θαλάσσιους τομείς. Ως εκ τούτου, καλούμε τα κράτη μέλη
να επεκτείνουν την εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
στις επιθεωρήσεις ασφαλείας και να ρυθμίσουν νομοθετικά την υπεράκτια εξόρυξη πετρελαίου
στην Ευρώπη, ύστερα από την πρόσφατη φυσική καταστροφή στα νερά του Κόλπου του Μεξικού.
Υποστηρίζουμε την προσέγγιση που συνίσταται στον συντονισμό και τη συνεργασία με τρίτες
χώρες σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης, με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού περιβάλλοντος
ανταλλαγής πληροφοριών και την ενοποίηση των διαφόρων εθνικών υπηρεσιών ακτοφυλακής.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να εντείνει τις προσπάθειές του στον τομέα
της έρευνας και ανάπτυξης για τη χρήση και εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, να
βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών (πρόγραμμα «θαλάσσιο Erasmus») και τέλος, να
διασφαλίσει καλύτερες συνδέσεις μεταξύ των θαλάσσιων περιφερειακών περιοχών. Ως εκ τούτου,
επιδοκιμάζουμε τη δημιουργία του Άτλαντα των Θαλασσών και του Ναυτιλιακού Φόρουμ, και
προτείνουμε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Θαλάσσιων Ερευνών, ώστε να τεθεί
σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων (EMODNET).

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. − (PT) Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι εξαιρετικά
σημαντική αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον τεράστιο πλούτο
που μας παρέχει η θάλασσα, καθώς και τις οικονομικές δυνατότητές της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
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ότι οι οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου στη θάλασσα και τις ακτές παράγουν του
40% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και, σύμφωνα με τις προγνώσεις, υπάρχουν ακόμη μεγάλες δυνατότητες
ανάπτυξής τους. Για την ακρίβεια, το 40% των ενδοευρωπαϊκών εμπορευματικών συναλλαγών
και το 95% των εξαγωγών εκτός Ευρώπης πραγματοποιούνται μέσω της πλωτής οδού. Παρά τα
συγκεκριμένα στοιχεία και το τεράστιο δυναμικό που παραμένει ακόμα ανεκμετάλλευτο, δεν
υφίσταται ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που θα μας επέτρεπε να σταματήσουμε τη
διαφορετική μεταχείριση που επιφυλάσσουμε στις πολιτικές μας για τις θαλάσσιες μεταφορές,
τη ναυτιλιακή οικονομία, τις νέες τεχνολογίες, τις παράκτιες περιοχές, τις πηγές ενέργειας
ανοιχτής θάλασσας, την αλιεία, την επιτήρηση και την αστυνόμευση των θαλασσών, τον τουρισμό,
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας έρευνας. Η πρόταση ψηφίσματος
θα βοηθήσει στην αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης.

Alexander Mirsky (S&D),    γραπτώς. – (LV) Η θαλάσσια πολιτική δεν πρέπει μόνο να
περιλαμβάνει υποχρεωτικούς κανονισμούς για τις έρευνες και τη μεταφορά πετρελαίου, αλλά
θα πρέπει επίσης να προσφέρει διπλή αποζημίωση για τις ζημίες που προκύπτουν από ατυχήματα.
Πρέπει επίσης να καταρτίσουμε πρόσθετους κανονισμούς ασφαλείας, αποδοτικούς κανονισμούς
αντίδρασης και μέτρα πρόληψης καταστροφών. Για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, πρέπει να
συσταθεί ειδικό ταμείο στο οποίο θα συνεισφέρουν όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στο
θαλάσσιο περιβάλλον. Αν ληφθούν υπόψη όλες οι πτυχές, θα είμαστε σε θέση να απαγορεύσουμε
τις επικίνδυνες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στις έρευνες και στην εξόρυξη πετρελαίου. Αυτό
θα λειτουργήσει επίσης και ως κίνητρο για την ανάπτυξη νέων ασφαλών και αποδοτικών
τεχνολογιών.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς.  −  (DE) Αν καθιερωθούν διαφορετικά όρια εκπομπών στα
ύδατα της ΕΕ, αυτό θα είναι αντίθετο με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η οποία, όπως
ανακοινώθηκε, έχει στόχο να λάβει υπόψη όλους τους παράγοντες. Κατ’ αυτήν την έννοια, δεν
πρέπει να ξεχνάμε τις υποθαλάσσιες πυρηνικές δοκιμές. Στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές
ειδικότερα, πέραν των ποσοστώσεων αλίευσης, των ζωνών απαγόρευσης αλιείας και των ρυθμίσεων
για την υδατοκαλλιέργεια, θα είναι σημαντικό να μελετήσουμε λύσεις για τον ευαίσθητο παράκτιο
τουρισμό, τις στρατιωτικές ασκήσεις, τη ναυτιλία, τις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου,
άμμου και αμμοχάλικου, καθώς επίσης και μέτρα για την πρόληψη περιβαλλοντικών
καταστροφών, όπως ο πρόσφατος χείμαρρος τοξικής λάσπης. Μια ευρωπαϊκή αρχή για την
ασφάλεια των ακτών δεν μπορεί να υπερέχει έναντι των εθνικών λιμενικών αρχών ή ναυτικών,
επειδή αυτό, αφενός, δεν θα ήταν συμβατό με τα δικαιώματα της εθνικής κυριαρχίας και,
αφετέρου, θα αύξανε τις υπάρχουσες τάσεις για υπερσυγκέντρωση εξουσιών. Σε γενικές γραμμές,
η στρατηγική αυτή φαίνεται ότι δεν έχει μελετηθεί σε βάθος και, για τον λόγο αυτόν, την
καταψήφισα.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    γραπτώς.  −  (LT) Ψήφισα υπέρ αυτού του
κειμένου επειδή θεωρώ ότι μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι απαραίτητη για να
διασφαλιστεί ένα κατάλληλο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Μία από τις πιο σημαντικές
αρχές είναι ο συντονισμός των διαφόρων πολιτικών και η ανάγκη να διασφαλιστεί η εφαρμογή
της οικοσυστημικής προσέγγισης που ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική
της ΕΕ. Συμφωνώ ιδιαίτερα με τα εργαλεία που αναφέρονται στο έγγραφο για τον συντονισμό
της επιτήρησης και της αστυνόμευσης των θαλασσών, την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος και την επιστημονική έρευνα. Ως εκπρόσωπος της Λιθουανίας, μιας χώρας που
βρίσκεται στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, επιδοκιμάζω το γεγονός ότι το συγκεκριμένο
έγγραφο εφιστά την προσοχή στην ευρύτερη έρευνα που έχει ως στόχο τον προσδιορισμό και
την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των θαλασσών. Η Βαλτική Θάλασσα είναι μία από
τις θάλασσες που έχουν υποστεί τεράστια ζημιά από την οικονομική δραστηριότητα και μία από
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τις πιο μολυσμένες θάλασσες στον κόσμο. Όπως έδειξε και η καταστροφή με την πετρελαιοκηλίδα
στον Κόλπο του Μεξικού, ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα μπορούν να υποστούν βλάβη
σε ένα μόνο λεπτό. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω ειδικότερα την έκκληση προς τα κράτη μέλη, η
οποία έχει ενσωματωθεί στην έκθεση, να εντείνουν τις ενέργειές τους για να χαράξουν μια
γενικότερη στρατηγική σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. − (IT) Η έκθεση Meissner είναι ένα ισορροπημένο κείμενο
που ενσωματώνει ένα σύνολο σημαντικών παραγόντων και αιτημάτων. Οι θαλάσσιες
δραστηριότητες αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές πηγές ευρωπαϊκού εισοδήματος. Για να
παραθέσω ενδεικτικά κάποια στοιχεία, δημιουργούν το 40% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και, την ίδια
στιγμή, αντιπροσωπεύουν το 40% των ενδοευρωπαϊκών εμπορευματικών συναλλαγών και το
95% των εξαγωγών εκτός Ευρώπης. Η έκθεση εστιάζει σε ορισμένα κομβικά σημεία: στη
δημιουργία κατάλληλων δομών θαλάσσιας διακυβέρνησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·
στον συντονισμένο και διασυνοριακό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό· στη θαλάσσια επιτήρηση
για την προστασία των κρατών μελών και της ΕΕ· στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος·
στη δημιουργία μιας στρατηγικής για έναν βιώσιμο παράκτιο και νησιωτικό τουρισμό και στην
προώθηση της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας, που αποτελεί ήδη έναν τομέα-ναυαρχίδα,
καθώς επίσης και των θαλάσσιων μεταφορών προκειμένου να εκπληρωθεί ο φιλόδοξος στόχος
της «πράσινης ναυτιλίας». Για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν μπορώ παρά να ψηφίσω υπέρ.
Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι η επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τομέων
που υπάγονται στη θαλάσσια πολιτική και η ενοποίησή τους αποτελούν επιτυχία για μια σειρά
από λόγους που συνδέονται με την αποδοτικότητα, την ανταγωνιστικότητα, και τον σεβασμό
και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς.  −  (EN) Το ΕΚ συμφωνεί με την Επιτροπή
ότι η «ισχυρή θαλάσσια παράδοσή» μας είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης. Ως εκ
τούτου, ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω το
δυναμικό των διάφορων θαλάσσιων τομέων χαράσσοντας μια φιλόδοξη στρατηγική «γαλάζιας
ανάπτυξης». Θεωρεί ότι μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (ΟΘΠ) θα πρέπει να συμβάλει
στην επιδίωξη μιας ανταγωνιστικής, κοινωνικής και αειφόρου Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό θεωρεί
ότι η ανάπτυξη της ΟΘΠ πρέπει να ενσωματώνει αρμονικά τις επιδιώξεις για οικονομική ανάπτυξη,
υψηλό επίπεδο απασχόλησης –ιδιαίτερα καθιστώντας τον κλάδο πιο ελκυστικό για τους νέους
μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και εκκίνηση ενός προγράμματος «Θαλασσίου Erasmus»– και
προστασία του περιβάλλοντος. Δηλώνει, επομένως, ότι η ΟΘΠ πρέπει να είναι αλληλένδετη με
τους στόχους και τις πρωτοβουλίες της Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. Επιπλέον, το
ΕΚ ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει, για τον σκοπό αυτόν, μια συνολική, διατομεακή στρατηγική
για βιώσιμη ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές και τους θαλάσσιους τομείς έως το 2013, με
βάση την ευρεία διερεύνηση των δυνατοτήτων και των επιλογών πολιτικής και την ευρεία
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους.

Oreste Rossi (EFD),    γραπτώς. − (IT) Ενώ, αφενός, υπάρχει σαφώς η ανάγκη να ενσωματωθεί
η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι οι συνδεόμενες με
αυτήν δραστηριότητες παράγουν το 40% του ΑΕγχΠ, αφετέρου, είναι επίσης σωστό να
ρυθμιστούν αυτές οι δραστηριότητες λαμβάνοντας υπόψη τις ανταγωνίστριες τρίτες χώρες.
Πολύ συχνά, οι κανόνες σχετικά με την αλιεία, τον τουρισμό, τις μεταφορές και την
περιβαλλοντική προστασία στον εν λόγω τομέα αναπτύσσονται μεμονωμένα και χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που συνδέονται με τον αθέμιτο ανταγωνισμό των τρίτων χωρών.
Παραδείγματος χάρη, η επέκταση υπερβολικά αυστηρών ορίων εκπομπών σε όλες τις παράκτιες
περιοχές της Ευρώπης ενδέχεται να δημιουργήσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.
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Άλλα κείμενα σχετικά με τα ζητήματα που ανακύπτουν έχουν συζητηθεί και εγκριθεί από το
Κοινοβούλιο και θα πρέπει αναμφισβήτητα να συντονισθούν με ενιαίο τρόπο. Ένα τέτοιο ζήτημα
είναι και η θαλάσσια επιτήρηση, η οποία είναι κομβικής σημασίας για τον έλεγχο των παράνομων
δραστηριοτήτων που συχνά πραγματοποιούνται κοντά στις ακτές της Ευρώπης και περιλαμβάνουν
από το λαθρεμπόριο προϊόντων απομίμησης μέχρι τη μεταφορά απαγορευμένων ουσιών και την
παράνομη αλιεία.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    γραπτώς. – (PL) Η θαλάσσια και παράκτια οικονομική
δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεισφέρει επί του παρόντος το 40% του ΑΕγχΠ της
Ένωσης και, σύμφωνα με τις προγνώσεις, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες για μελλοντική
ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτόν, η θαλάσσια δραστηριότητα αποτελεί χωρίς αμφιβολία έναν πολύ
σημαντικό παράγοντα και συνιστά ένα από τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης. Νομίζω ότι η
περαιτέρω ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας είναι εξαιρετικά σημαντική.

Η υφιστάμενη θαλάσσια πολιτική της Ένωσης δημιουργήθηκε ξεχωριστά σε τομείς όπως:
θαλάσσιες μεταφορές, ναυτιλιακή οικονομία, νέες τεχνολογίες, παράκτιες περιοχές, ενέργεια
ανοιχτής θάλασσας, θαλάσσια επιτήρηση, επιβολή του νόμου και της τάξης στη θάλασσα,
τουρισμός, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και εξερεύνηση των θαλασσών. Συχνά
αυτές οι ξεχωριστές δραστηριότητες αναπτύσσονται με τέτοιον τρόπο ώστε έρχονται σε
σύγκρουση με τη θαλάσσια πολιτική ως σύνολο και έχουν επιζήμιες επιπτώσεις. Είναι προφανές
ότι μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θα συμβάλλει στην περαιτέρω βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση
μεγαλύτερης συνάφειας ανάμεσα στους διάφορους τομείς πολιτικής, τη δημιουργία καλύτερων
κανονιστικών και διατομεακών μέσων και τη χρησιμοποίηση του δυναμικού των θαλασσών και
του ναυτιλιακού τομέα με οικολογικό και οικονομικό τρόπο.

Επίσης, κατά την άποψή μου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταστήσουμε αυτόν τον τομέα πιο
ελκυστικό για τους νέους μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και δραστηριοτήτων, προκειμένου
να ενθαρρύνουμε τους νέους να εργαστούν σε αυτόν τον τομέα.

Salvatore Tatarella (PPE),    γραπτώς. – (IT) Η έκθεση σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια
πολιτική αφορά έναν σημαντικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι θαλάσσιες δραστηριότητες
αντιπροσωπεύουν πράγματι μια σημαντική πηγή εισοδήματος για την ΕΕ, τόσο από πλευράς
ΑΕγχΠ όσο και από πλευράς συναλλαγών εμπορευμάτων εντός και εκτός Ευρώπης. Πιστεύω ότι
σε ορισμένα ζητήματα πρέπει να δοθεί έμφαση. Πρώτον, η έκθεση αναφέρει ότι οι μελλοντικές
στρατηγικές σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των
θαλάσσιων λεκανών, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη και οι
περιφερειακές συνθήκες. Η νέα θαλάσσια πολιτική θα εστιάζει επίσης στην ανάπτυξη των ασφαλών
πλοίων και θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για το μέλλον του ευρωπαϊκού ναυπηγικού
κλάδου. Οι θάλασσές μας θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν έναν κινητήριο μοχλό ανάπτυξης,
και γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη της
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των κανόνων
που διέπουν τους διάφορους θαλάσσιους τομείς, διαφυλάσσοντας παράλληλα το θαλάσσιο
περιβάλλον.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. − (PT) Έως σήμερα, οι πολιτικές αναπτύσσονταν ξεχωριστά
στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών, της ναυτιλιακής οικονομίας, των νέων τεχνολογιών,
των παράκτιων περιοχών, της ενέργειας ανοιχτής θάλασσας, της αλιείας, της θαλάσσιας
επιτήρησης, του τουρισμού, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της εξερεύνησης
των θαλασσών. Αυτή η αποσπασματική θεώρηση οδηγεί συχνά στη λήψη μέτρων, αντίθετων
μεταξύ τους, σε συγκρούσεις και σε έλλειψη συνοχής. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητή μια
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ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει, πρώτον, ένα πλαίσιο διακυβέρνησης με όλα
τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και, δεύτερον, όλους τους τομείς και τα διατομεακά μέσα.

Στο πλαίσιο του συντονισμένου σχεδιασμού των δραστηριοτήτων, υποστηρίζω την έκκληση
προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάρτιση στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες που θα
μπορούν να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και θα εκμεταλλευθούν τα
πλεονεκτήματά τους.

Αυτή η πρόταση θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, όπως
η Μαδέρα, καθώς αυτή θα επιτρέψει στην περιοχή να εκμεταλλευθεί τις δραστηριότητές της που
περιστρέφονται γύρω από τη θάλασσα και να αναπτύξει συνεργασία με άλλες περιοχές που
μοιράζονται την ίδια θαλάσσια λεκάνη. Για την ακρίβεια, χάρη στα χωρικά τους ύδατα, οι ιδιαίτερα
απομακρυσμένες περιφέρειες χαρίζουν στην ΕΕ τη μεγαλύτερη αποκλειστική οικονομική ζώνη
παγκοσμίως, καθιστώντας αμέσως πολύ σημαντικές τις ναυτιλιακές και θαλάσσιες δραστηριότητες
σε αυτές τις περιφέρειες.

Artur Zasada (PPE),    γραπτώς. – (PL) Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας με
ευχαρίστησε ιδιαίτερα. Η προσπάθεια για μια βιώσιμη εκμετάλλευση και μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση στη διαχείριση των ωκεανών, των θαλασσών και των παράκτιων περιοχών θα πρέπει
να αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πεπεισμένος ότι μια ολοκληρωμένη
θαλάσσια πολιτική θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Η άρση των φραγμών πολιτικής και η δημιουργία συνέργειας μεταξύ διαφόρων δραστηριοτήτων
που έχουν άμεση επίδραση στον ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο είναι στόχοι που δεν πρέπει να
ξεχνάμε.

Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να απαιτήσει τη θέσπιση μιας σειράς τομεακών
μέτρων, ιδίως στο πλαίσιο των επιζήμιων αρνητικών και οικονομικών συνεπειών που πλήττουν
συχνά τους αλιείς όταν αναλαμβάνεται δράση για την ανανέωση των αλιευτικών αποθεμάτων ή
την προστασία των οικοσυστημάτων.

Έκθεση Helmut Scholz (A7-0277/2010)

Liam Aylward, Brian Crowley και Pat the Cope Gallagher (ALDE),    γραπτώς. – (GA)
Υποστηρίζω την έκθεση αυτή σε ό,τι αφορά το αίτημα που απευθύνεται προς την Επιτροπή για
τη διακοπή των συνομιλιών με τη Mercosur έως ότου συμφωνηθεί μια νέα εντολή η οποία να
λαμβάνει πλήρως υπόψη τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών. Ο γεωργικός κλάδος είναι ο
μεγαλύτερος εγχώριος μεταποιητικός κλάδος στην Ιρλανδία και έχει καίρια σημασία για την
οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Η ανάκαμψη αυτή δεν πρέπει να υπονομευθεί. Αφού ο
γεωργικός τομέας είναι καίριος για την ευρωπαϊκή οικονομία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει
να εμπλακεί άμεσα στις σχετικές διαπραγματεύσεις σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Επίσης,
υποστηρίζω την τροπολογία επί της έκθεσης για την εφαρμογή των μέτρων, ώστε να διασφαλισθεί
ότι όλα τα γεωργικά προϊόντα που εισέρχονται στην ΕΕ πληρούν τα ίδια πρότυπα παραγωγής
με τα ευρωπαϊκά προϊόντα σε ό,τι αφορά την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών, την καλή
διαβίωση των ζώων, την περιβαλλοντική προστασία και τα κοινωνικά πρότυπα. Οι ιρλανδοί
αγρότες πραγματοποιούν σημαντικό έργο για να διασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματά τους και οι
διαδικασίες παραγωγής που χρησιμοποιούν είναι κορυφαίας ποιότητας, και απαιτούνται
αντίστοιχα πρότυπα προκειμένου να διασφαλίσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού, έναν κατάλληλο
ανταγωνισμό, καθώς επίσης και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα.

George Becali (NI),    γραπτώς. – (RO) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης επειδή η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει ενισχύσει τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της με τη Λατινική Αμερική και έχει
μετατραπεί στον δεύτερο σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της και σε κορυφαίο εμπορικό εταίρο
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της Mercosur και της Χιλής. Στόχος της ενισχυμένης ολοκλήρωσης των οικονομικών σφαιρών
της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής πρέπει να είναι μια επωφελής και για τις δύο πλευρές
κατάσταση. Απαιτείται μια στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Λατινικής
Αμερικής, ούτως ώστε να ωθήσουν από κοινού την ταχύτερη δυνατή σύναψη μιας δίκαιης,
φιλόδοξης και πλήρους συμφωνίας του ΠΟΕ στον γύρο της Ντόχα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις
που ανελήφθησαν με τη Διακήρυξη της Μαδρίτης.

Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL),    γραπτώς . – Ψήφισα κατά της έκθεσης του συναδέλφου,
παρά το γεγονός ότι είμαστε στην ίδια ευρωομάδα και παρά το ότι επέτυχε να περιέχει η έκθεση
αρκετά θετικά σημεία. Δυστυχώς, όμως, οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Δεξιάς κατόρθωσαν με τις
τροπολογίες τους, να αλλοιώσουν το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα που επιχείρησε να δώσει
στην έκθεσή του. Δεν θα μπορούσα να υπερψηφίσω την έκθεση όταν, εκτός των άλλων, εκφράζει
δυσαρέσκεια για τα «προστατευτικά», όπως τα αποκαλεί μέτρα που έλαβε η Αργεντινή προκειμένου
να αντιμετωπίσει τη χρηματοπιστωτική κρίση και, εξ’ αιτίας αυτού, ζητάει με έμμεσο τρόπο από
την Επιτροπή να αποφασίσει κυρώσεις καλώντας την να «εξετάζει τακτικά το θέμα της πρόσβασης
στην αγορά με χώρες της Λατινικής Αμερικής». Δεν θα μπορούσα να παραβλέψω το γεγονός της
κυριαρχίας των «κανόνων της αγοράς» και του Ευρωπαϊκού παρεμβατισμού στα εσωτερικά άλλων
χωρών και μάλιστα ενάντια σε μέτρα που υποστηρίζουν την κοινωνική συνοχή και προστατεύουν
τους πολίτες των χωρών αυτών. Οι εμπορικές συναλλαγές και σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της
Λατινικής Αμερικής πρέπει να βασίζονται στην ισότητα, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό των
δικαιωμάτων των εργαζομένων και του περιβάλλοντος και όχι να επιτρέπουν την προώθηση των
συμφερόντων των πιο ισχυρών κρατών και επιχειρήσεων.

Lara Comi (PPE),    γραπτώς. − (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωσε ερείδεται σε ένα σύστημα αξιών σε
σχέση με το οποίο οι χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο τα
τελευταία χρόνια. Η πρόοδος αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να ανταμειφθεί με περαιτέρω
πρωτοβουλίες εμπορικής πολιτικής από την ΕΕ. Αν σε αυτό προσθέσουμε τους γλωσσικούς και
πολιτιστικούς δεσμούς που έχουν σφυρηλατηθεί στο βάθος των αιώνων, έχουμε την ευκαιρία
να συμβάλουμε, στο μέτρο του δυνατού, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών των
χωρών, παρά τις διαφορές που εμφανίζουν. Είναι επίσης χρήσιμο και για τα δύο μέρη να
κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν τις πολιτικές εξελίξεις σε αυτές τις χώρες και
να παρέμβουν ώστε να προλάβουν τυχόν καταχρήσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τις χώρες
και εμάς τους ίδιους. Δεν μπορούμε παρά να επικροτήσουμε την ενίσχυση των εμπορικών
συναλλαγών, υπό τον όρο ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές παρακολουθούνται ώστε να συνεχίσουν
να λειτουργούν ως μοχλός βελτίωσης.

Corina Creţu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Παρά την οικονομική και κοινωνική πρόοδο που
συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια, με τη Βραζιλία να αποτελεί το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα,
ένας στους τρεις κατοίκους της Λατινικής Αμερικής μαστίζεται από φτώχεια. Τα παιδιά και οι
νέοι της Λατινικής Αμερικής πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτήν τη μάστιγα, με πάνω
από τους μισούς να μην έχουν επαρκείς υλικούς πόρους. Η κατάσταση αυτή είναι πιθανόν να
επηρεάσει την εκπαιδευτική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, με μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις στις κοινωνίες στις οποίες ζουν. Σε μια περίοδο που οι εμπορικές πολιτικές της ΕΕ
πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων της
Χιλιετίας, πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στις χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής
και να υποστηρίξουμε τον αγώνα τους κατά της φτώχειας, την αύξηση της αγοραστικής τους
δύναμης και την εδραίωση μιας αειφόρου ανάπτυξης.

Michel Dantin (PPE),    γραπτώς. – (FR) Η τροπολογία που κατέθεσα μαζί με τον κ. Dess και
77 άλλους βουλευτές του ΕΚ ζητεί την πλήρη συμμόρφωση των γεωργικών εισαγόμενων
προϊόντων προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες τόσο στον υγειονομικό και στον κοινωνικό τομέα,
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όσο και στους τομείς της προστασίας των καταναλωτών, του περιβάλλοντος και των ζώων. Είναι,
άλλωστε, αδιανόητο να ζητούμε από τους ευρωπαίους αγρότες να πληρούν τα υψηλότερα
δυνατά πρότυπα παραγωγής και την ίδια στιγμή να αυξάνουμε την ποσότητα των γεωργικών
προϊόντων που μπορούν να εισέρχονται στην Ευρώπη χωρίς αυτά να πληρούν τα ίδια πρότυπα.

Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν ένα ενιαίο επίπεδο προστασίας, ανεξάρτητα
από το τι αγοράζουν, και οι αγρότες πρέπει να ανταμείβονται για τις τεράστιες προσπάθειές
τους, χωρίς να υποβάλλονται σε έναν εκ των πραγμάτων αθέμιτο ανταγωνισμό από την πλευρά
των τρίτων χωρών. Σε κάθε περίπτωση, εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι μια ισορροπημένη επισιτιστική
και γεωργική πολιτική. Το ψήφισμα αυτό στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την Επιτροπή και τις
τρίτες χώρες, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον το στηρίζω.

Marielle De Sarnez (ALDE),    γραπτώς. – (FR) Η έκθεση σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις
της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο θα μπορούσε κάλλιστα να
αποτελέσει νομολογία. Οι εμπορικές συμφωνίες με τη Λατινική Αμερική περιλαμβάνουν ένα
ιδιαίτερα ευαίσθητο σκέλος σχετικά με τη γεωργία. Γι’ αυτό και το Κοινοβούλιο ζήτησε «οι
εισαγωγές γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ να επιτρέπονται μόνον τότε, όταν τηρούνται για αυτές
τις εισαγωγές τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών, των ζώων, του
περιβάλλοντος, καθώς και τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα». Από τούδε και στο εξής, εναπόκειται
στην Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτήν την πολιτική απαίτηση του Κοινοβουλίου στις μελλοντικές
διαπραγματεύσεις. Στο πλαίσιο των εν λόγω διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο ζήτησε να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, λόγω του ανταγωνισμού
από την ήπειρο της Λατινικής Αμερικής σε ό,τι αφορά ορισμένα προϊόντα, ιδίως τις μπανάνες.
Γι’αυτό, άλλωστε, το Κοινοβούλιο ζήτησε να προστατεύονται οι στρατηγικοί και παραδοσιακοί
τομείς των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών και να αποτελούν αντικείμενο κατάλληλων
αποζημιώσεων σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ για αυτές τις περιφέρειες το 2009.

Edite Estrela (S&D),    γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τις εμπορικές
σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική, επειδή αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα
για την ΕΕ. Η ΕΕ είναι, επί του παρόντος, ο δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της
Λατινικής Αμερικής και κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Mercosur και της Χιλής. Η ευρωπαϊκή
εμπορική πολιτική μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των αναπτυξιακών
στόχων της Χιλιετίας του ΟΗΕ και στην εκπλήρωση διεθνών δεσμεύσεων σε ό,τι αφορά τα
ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια των τροφίμων και την περιβαλλοντική αειφορία.

José Manuel Fernandes (PPE),    γραπτώς. − (PT) Η Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει την
εμπορική πολιτική της ΕΕ ως αναπόσπαστο τμήμα της γενικής εξωτερικής δράσης. Την τελευταία
περίοδο έχει καταγραφεί μείωση στο εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιφέρειας
της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (ΛΑΚ) λόγω της αυξανόμενης συμμετοχής των
ασιατικών χωρών στο εξωτερικό εμπόριο της ΛΑΚ, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ παραμένει ο δεύτερος
σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Λατινικής Αμερικής. Μολονότι οι συμφωνίες σύνδεσης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μεξικό και τη Χιλή προκάλεσαν σημαντική αύξηση του όγκου
του εμπορίου, το εμπόριο του Μεξικού με την Ευρώπη παραμένει ελάχιστο σε σύγκριση με τον
όγκο του εμπορίου του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως εκ τούτου, υπογραμμίζω την ανάγκη
ανάπτυξης και από τα δύο μέρη ενός ευρύτερου φάσματος εμπορικών και οικονομικών
δραστηριοτήτων. Ο κύριος όγκος (πάνω από το 85%) των εισαγωγών ΛΑΚ από την ΕΕ αποτελείται
σήμερα από βιομηχανικά προϊόντα. Επίσης, το 40% και άνω των εξαγωγών από την περιοχή προς
την ΕΕ είναι βασικά προϊόντα. Είναι, επομένως, αναγκαίο να κινητοποιηθούν πόροι και τεχνική
συνδρομή, ώστε να προσδιοριστούν και να χρηματοδοτηθούν προγράμματα που προσφέρουν
ευκαιρίες στην τοπική και περιφερειακή παραγωγή, ώστε να διασφαλισθούν η ασφάλεια των
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τροφίμων και η βιώσιμη πρόσβαση στις αγορές για αποκλεισμένες κοινότητές της και για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    γραπτώς. − (PT) Δεν ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης
λόγω των αντιφάσεών της. Αν και είναι αλήθεια ότι περιέχει ορισμένες θετικές πτυχές σε σχέση
με τις νέες πραγματικότητες της Λατινικής Αμερικής, πολλές από τις παραγράφους της είναι
απαράδεκτες.

Μεταξύ των θετικών πτυχών που επισημαίνουμε είναι η αναγνώριση ότι όλες οι χώρες έχουν το
δικαίωμα να θεσπίζουν τους απαραίτητους μηχανισμούς, έτσι ώστε να προασπίζουν την ασφάλεια
των τροφίμων και να διασφαλίζουν την επιβίωση και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων
παραγωγών τροφίμων.

Ωστόσο, σε άλλα σημεία αναφέρεται το ακριβώς αντίθετο όταν το Κοινοβούλιο «εκφράζει τη
δυσαρέσκειά του για τα προστατευτικά μέτρα που έλαβαν κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση
ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής, ιδίως δε η Αργεντινή· ζητεί από την Επιτροπή να
εξετάζει τακτικά το θέμα της πρόσβασης στην αγορά με χώρες της Λατινικής Αμερικής» ή επίσης
όταν δηλώνει ότι «εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα περιοριστικά μέτρα που ενέκριναν
πρόσφατα οι αρχές της Αργεντινής για τρόφιμα εισαγόμενα από τρίτες χώρες,
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η υποστήριξη της ελευθέρωσης του εσωτερικού εμπορίου που προκύπτει μέσα από ορισμένες
προτάσεις του είναι επίσης απαράδεκτη, αν και υπάρχουν άλλες, διαφορετικές θέσεις σε άλλα
σημεία παρακάτω.

Elisabeth Köstinger (PPE),    γραπτώς.  −  (DE) Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί καλές
οικονομικές σχέσεις με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής σε επίπεδο ΠΟΕ, καθώς επίσης και σε
διμερές και πολυμερές επίπεδο. Αυτές οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις πρέπει να συνεχίσουν
να αναπτύσσονται υπό το πρίσμα των ευαίσθητων οικονομικών τομέων της ΕΕ. Ως εκ τούτου,
εκφράζω τη στήριξή μου προς την τροπολογία της παραγράφου 30 που έχει κατατεθεί και ζητεί
«οι εισαγωγές γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ να επιτρέπονται μόνον τότε, όταν τηρούνται για
αυτές τις εισαγωγές τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών, των ζώων, του
περιβάλλοντος, καθώς και τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα». Οι ευρωπαίοι πολίτες μας πρέπει
να πληρούν υψηλά πρότυπα παραγωγής και δεν θα πρέπει να περιέρχονται σε μειονεκτική θέση
ως απόρροια του αθέμιτου ανταγωνισμού. Προκειμένου να είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε
ότι το κόστος καλύπτεται, θα πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός και ασφάλεια εισοδήματος.
Οι συμφωνίες του ελεύθερου εμπορίου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και αυτά τα ζητήματα.

Mario Mauro (PPE),    γραπτώς. − (IT) Με την εξαίρεση της τροπολογίας 32, για την οποία
η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) ζήτησε ξεχωριστή
ψηφοφορία και επί της οποίας θα ψηφίσουμε αύριο, η έκθεση στο σύνολό της θα πρέπει να
εγκριθεί επειδή προσφέρει μια χρήσιμη επισκόπηση της κατάστασης σε ό,τι αφορά τη σχέση μας
με τη Λατινική Αμερική. Η διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής που
πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου στη Μαδρίτη έδωσε μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη των σχέσεων
μεταξύ των δύο μερών: σχέσεις που ενισχύονται ολοένα και περισσότερο χρόνο με τον χρόνο.
Κανένα από τα δύο μέρη δεν μπορεί να αποκλείσει μια εμπορική σχέση με το άλλο μέρος, αν και
είναι προφανές ότι η σχέση αυτή πρέπει να αποδώσει απτά αποτελέσματα και να οδηγήσει σε
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πληθυσμών μας.

Mairead McGuinness (PPE),    γραπτώς. − (ΕΝ) Αν και συμφωνώ με πολλά στοιχεία της
συγκεκριμένης έκθεσης, ψήφισα «κατά» στην τελική ψηφοφορία. Η έκθεση υποστηρίζει αναφανδόν
την επανάληψη των εμπορικών συνομιλιών με τις χώρες της Mercosur. Αν και υποστηρίζω τις
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εκκλήσεις για να διασφαλισθεί ότι η παραγωγή των προϊόντων που εισάγονται από τις τρίτες
χώρες θα πληροί τις προδιαγραφές της ΕΕ, μια συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Mercosur θα έχει
αρνητικές επιπτώσεις για τη γεωργία στην Ευρώπη, ιδίως τον κτηνοτροφικό μας τομέα. Η Επιτροπή
παρέλειψε να πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση των επιπτώσεων για τη γεωργία της ΕΕ αφότου
επανέλαβε τις συνομιλίες με την εμπορική κοινότητα πριν από λίγους μήνες.

Nuno Melo (PPE),    γραπτώς. − (PT) Δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο βασικός επενδυτής και
δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Λατινικής Αμερικής, και δεδομένου επίσης ότι
προσφέρει τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή βοήθεια, πιστεύουμε ότι τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά
για να αναπτύξουμε μια σαφή και καλά καθορισμένη στρατηγική σχετικά με την εμπορική σχέση
μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής. Υποστηρίζουμε τον καθορισμό σαφών κατευθυντηρίων
γραμμών σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο συνεργασίας προκειμένου να προωθήσουμε την πολιτική
σταθερότητα, να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος, να διαχειρισθούμε τις
μεταναστευτικές ροές και να αποτρέψουμε φυσικές καταστροφές. Ένας καλός τρόπος παροχής
αυτής της βοήθειας που χρειάζεται η Λατινική Αμερική είναι μέσω της ενίσχυσης της εμπορικής
σχέσης μεταξύ των δύο συνασπισμών, οι οποίοι όταν θα ολοκληρωθούν θα είναι από τους
μεγαλύτερους του κόσμου. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να ξεχνάμε τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες
περιφέρειες που ενδέχεται να πληγούν από τις εισαγωγές ορισμένων γεωργικών προϊόντων, ιδίως
την πορτογαλική περιφέρεια της Μαδέρας σε σχέση με τις εισαγωγές μπανάνας. Θα πρέπει να
βρούμε μια ισορροπημένη συμφωνία που θα επιτρέψει στις χώρες της Λατινικής Αμερικής να
αναπτυχθούν, χωρίς την ίδια στιγμή να ζημιώνονται διάφοροι οικονομικοί τομείς ορισμένων
κρατών μελών, κυρίως στον γεωργικό τομέα.

Andreas Mölzer (NI),    γραπτώς.  −  (DE) Τα τελευταία χρόνια, η Λατινική Αμερική έχει
αναδειχθεί σε μια αναδυόμενη οικονομική περιφέρεια. Οι εμπορικές συμφωνίες με τα κράτη της
Νότιας Αμερικής αποτελούν μια πολύ θετική εξέλιξη. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη
πραγματοποιήσει πολύ σημαντικά αναπτυξιακά έργα, θα πρέπει τώρα να ενισχύσει περαιτέρω
τη θέση που κατέχει ως ο δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της περιφέρειας, όπως
ακριβώς κάνει και η Ρωσία. Ωστόσο, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να εξετάσει προσεκτικά με ποια κράτη
συναλλάσσεται, καθώς η εκμετάλλευση των εργαζομένων εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα
σε πολλές χώρες της Νότιας Αμερικής. Ψήφισα κατά της έκθεσης επειδή αυτή δίνει ελάχιστη
προσοχή στις κάκιστες συνθήκες εργασίας που επικρατούν σε ορισμένες περιπτώσεις στη Λατινική
Αμερική ενώ περιέχει ελάχιστες προτάσεις για τη βελτίωσή τους.

Franz Obermayr (NI),    γραπτώς.  −  (DE) Ο εισηγητής υποστηρίζει το πλήρες άνοιγμα των
εμπορικών αγορών μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, τα προβλήματα που
αφορούν τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Mercosur δεν διευθετούνται επαρκώς στην έκθεση.
Κατά συνέπεια, καταψήφισα αυτήν την έκθεση.

Alfredo Pallone (PPE),    γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης επειδή πιστεύω ότι
είναι σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα στην Επιτροπή ότι αυτό το Κοινοβούλιο είναι
αποφασισμένο να συσφίξει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις του με τη Λατινική Αμερική. Η Νότια
Αμερική, για μια σειρά από ιστορικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους έχει πολλά κοινά
με την Ευρώπη. Οι εμπορικές μας σχέσεις ήταν ανέκαθεν άψογες, αλλά πρέπει να ενισχυθούν και
να υποστηριχθούν, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα των νέων απαιτήσεων και των δύο ηπείρων. Δεν
πρέπει πάντως να παραβλέψουμε τη σημασία ορισμένων χωρών που αν και στο παρελθόν
θεωρούνταν αναπτυσσόμενες χώρες, σήμερα είναι πραγματικές παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις.
Ενόψει όλων αυτών των στοιχείων, πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως
προτιμησιακός εμπορικός εταίρος και ως ειδικό σημείο αναφοράς για όλες τις χώρες της περιοχής.
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Γεώργιος Παπανικολάου (PPE),    γραπτώς . – Υπερψήφισα την έκθεση Scholz, διότι η ενίσχυση
των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη της Λατινικής Αμερικής είναι
αποτέλεσμα των μεγάλων δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή
και της βελτίωσης του πλαισίου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οφείλουμε, όμως,
να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο περιφερειών, αφενός,
δεν θα ανακόψουν αυτήν την πορεία αλλά και, αφετέρου, δεν θα επιφέρουν καμία έκπτωση στα
ευρωπαϊκά πρότυπα των εισαγόμενων στην ΕΕ προϊόντων για την ποιότητα, την ασφάλεια των
καταναλωτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Εξάλλου, συμμερίζομαι την άποψη ότι η
Επιτροπή θα πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη ευαισθησία όταν συνάπτει ή διευρύνει εμπορικές
συμφωνίες με χώρες όπου εξακολουθούν να διαπιστώνονται παραβιάσεις των θεμελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    γραπτώς. − (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λατινική Αμερική, διότι πιστεύω ότι η ελεύθερη αγορά τονώνει την
παγκόσμια οικονομία και δύναται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη των
χωρών της Λατινικής Αμερικής. Εντούτοις, θεωρώ ότι η εντολή που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για να πραγματοποιήσει τη διαπραγματευτική διαδικασία θα πρέπει να επανεκτιμηθεί, καθώς
είναι πολύ παλαιά και δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες περιστάσεις κάτω από τις οποίες θα
διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις. Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης, θα πρέπει οπωσδήποτε
να έχουμε την ευκαιρία να επιμείνουμε στην ανάγκη διενέργειας μελετών σχετικά με τον αντίκτυπο
των συμφωνιών, πριν από τη σύναψή τους, στον παραγωγικό ιστό της Ευρώπης και κυρίως στη
γεωργία. Θα πρέπει επίσης να υιοθετήσουμε μια σθεναρή στάση ώστε τα γεωργικά προϊόντα να
μην έχουν πλέον τη δυνατότητα να λειτουργούν ως «νόμισμα συναλλαγών» αποφέροντας εμπορικά
πλεονεκτήματα σε άλλα επίπεδα.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    γραπτώς.  −  (EN) Ο λόγος για τον οποίον τελικά
καταψηφίσαμε το κείμενο ήταν ότι οι πιο συγκεκριμένες προτάσεις για την προστασία της
Λατινικής Αμερικής από τις κερδοσκοπικές επιθέσεις και τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής,
για την αποθάρρυνση του επιθετικού εξαγωγικού προσανατολισμού, για την αποτροπή του
περιβαλλοντικού ντάμπινγκ και την προστασία από την ελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, ακυρώθηκαν με τη διαδικασία της επίτευξης συμβιβασμών, ως αντισταθμίσματα για
να μην εμφανισθούν και άλλες αστείες ισπανικές διατυπώσεις. Η έκκληση να ξεχάσουμε την
ατυχή αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα στον ΠΟΕ και να εστιάσουμε στις μελλοντικές προσπάθειες
για την επίτευξη εμπορικών κανονισμών που θα ρυθμίζουν τις νέες προκλήσεις αντιστράφηκε
και μεταμορφώθηκε σε μια πολλάκις επαναλαμβανόμενη έκκληση για άμεση σύναψη μιας δίκαιης,
φιλόδοξης και πλήρους αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα.

Η έννοια της επισιτιστικής κυριαρχίας, επίσης, χάθηκε. Αντί να πει τα πράγματα με το όνομά
τους, η έκθεση το μόνο που κάνει είναι να «υπογραμμίσει τη σημασία της…» ύστερα από την
απόρριψη συγκεκριμένων αριθμητικών στοιχείων, κριτηρίων αξιολόγησης και προθεσμιών. Έτσι
η έκθεση μένει χωρίς προστιθέμενη αξία, σε σύγκριση με τα υπάρχοντα έγγραφα. Σε συγκεκριμένα
ζητήματα, υστερεί σε σχέση με αυτά.

Oreste Rossi (EFD),    γραπτώς. − (IT) Η έκθεση αυτή έχει τη στήριξή μας επειδή δίνει έμφαση
στην ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Το
ειδικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δράσει ως οικονομικός και εμπορικός παράγοντας
στη διεθνή σκηνή, αντιμετωπίζοντας τον ανταγωνισμό από τους εταίρους της, τις Ηνωμένες
Πολιτείες και την Κίνα, που έχουν ήδη εδραιωθεί στην αγορά της Λατινικής Αμερικής.
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Οι τομείς που ωφελούνται από αυτές τις εμπορικές σχέσεις είναι λίγοι. Το ογδόντα πέντε τοις
εκατό των προϊόντων που εισάγονται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής
(ΛΑΚ) αποτελείται από βιομηχανικά προϊόντα, ενώ το 40% των εξαγωγών προς την ΕΕ είναι
πρώτες ύλες. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οι εμπορικές σχέσεις πρέπει να ενταθούν
σύμφωνα με σαφείς και διαφανείς κανόνες.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    γραπτώς. – (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτίστως
υποστηρικτής του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι’ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να
επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία πριν
ελευθερώσουμε το εμπόριο με αυτήν τη χώρα. Από την άλλη πλευρά, για το θέμα της εισαγωγής
τροφίμων από τη Λατινική Αμερική, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι χώρες αυτές θα πληρούν
τα ίδια πρότυπα από πλευράς ποιότητας και προστασίας των ζώων, τα οποία πληρούν και οι
παραγωγοί μας.

Nuno Teixeira (PPE),    γραπτώς. − (PT) Η ευρωπαϊκή κοινή εμπορική πολιτική είναι
αναπόσπαστο και σημαντικό τμήμα της συνολικής εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Μπορεί να
διαδραματίσει πολύ θετικό ρόλο στους στόχους που αφορούν τη δημιουργία πλούτου και στις
οικονομικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των πολιτών και των χωρών της Ευρώπης και της
Λατινικής Αμερικής. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ενισχυμένη ολοκλήρωση των οικονομικών
σφαιρών μπορεί να αποβεί επωφελής και για τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά τη δημιουργία
περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, γνωρίζω τις επιπτώσεις που θα
μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες οι διμερείς
εμπορικές συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής
Αμερικής.

Στην περιφέρεια από την οποία κατάγομαι, τη Μαδέρα, οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα αισθητές σε
ό,τι αφορά την παραγωγή μπανάνας. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι αυτός ο παραγωγικός κλάδος και
άλλοι στρατηγικοί και παραδοσιακοί κλάδοι των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών θα
πρέπει να προστατευθούν.

Για τον σκοπό αυτόν, και σύμφωνα και με τη δέσμευση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντί
τους, οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες πρέπει να αποζημιωθούν επαρκώς, προσέχοντας
ιδιαίτερα τις ευάλωτες οικονομίες τους. Σε αυτήν την έκθεση προβλέπονται τέτοιες ασφαλιστικές
δικλείδες, και γι’ αυτόν τον λόγο την υπερψήφισα.

Πρόεδρος. −   Ο Θεός να ευλογεί τα παιδιά σας. Με αυτήν την ευλογία, κηρύσσω τη διακοπή
της συνεδρίασης.

9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.05 και συνεχίζεται στις 15.00)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Libor ROUČEK
Αντιπροέδρου

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (FR) Θέλω μόνο να κοινοποιήσω στο Σώμα μια
πληροφορία που έλαβα πριν από ένα λεπτό.

Εδώ και μερικές εβδομάδες, γύρω από ορισμένες μεγάλες κατεχόμενες πόλεις της Δυτικής
Σαχάρας, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα νέο και πρωτοφανές γεγονός: πάνω από 12.000 Σαχραουί
άνδρες, γυναίκες και παιδιά εγκαταλείπουν, τη στιγμή αυτή που μιλάμε, τις πόλεις τους και
μετακομίζουν σε σκηνές στα περίχωρα των Laayoune, Smara και Boujdour.
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Οι μετακινήσεις, που ολοένα και αυξάνονται, φαίνονται να αποτελούν έναν νέο τρόπο
διαμαρτυρίας ενάντια στην ανυπόφορη πολιτική και κοινωνικοοικονομική κατάσταση των
αυτοχθόνων κατοίκων των εν λόγω περιοχών.

Και το λέω αυτό σήμερα, αυτήν εδώ τη στιγμή, επειδή το πρόβλημα που δημιουργούν οι πολλές
βίαιες παρεμβάσεις του μαροκινού καθεστώτος μπορεί να επιδεινωθεί ανησυχητικά το προσεχές
Σαββατοκύριακο. Γι’ αυτό, λοιπόν, απευθύνω έκκληση στο Κοινοβούλιο να είναι έτοιμο για
δράση ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Πρόεδρος. −   Θα το λάβω υπόψη μου. Πρόκειται, φυσικά, για μια ένσταση επί της διαδικασίας,
και υποτίθεται ότι απόψε το θέμα συζήτησής μας δεν είναι η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα και
η κατάσταση στο Μαρόκο. Ωστόσο, θα λάβω υπόψη την πληροφορία που κοινοποιήσατε.

(Εγκρίνονται τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης)

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

11. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου

11.1. Βίαιες εκδιώξεις στη Ζιμπάμπουε

Anneli Jäätteenmäki,    συντάκτρια.  −  (EN) Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε για μία ακόμη φορά
τη δύσκολη κατάσταση στη Ζιμπάμπουε.

Σήμερα, υπάρχει υψηλός πληθωρισμός που φτάνει τα εκατοντάδες εκατομμύρια ανά λεπτό και
ένα ποσοστό ανεργίας που στερεί σε πάνω από 90 εκατομμύρια άτομα στη χώρα τα βασικά μέσα
διαβίωσης. Υπάρχουν επίσης πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Κοινοβούλιο ερωτά τι πρέπει να γίνει. Είπαμε πολλές φορές ότι δεν δεχόμαστε παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το έχουμε καταστήσει σαφές στις αφρικανικές χώρες, αλλά τίποτα
δεν έχει συμβεί.

Νομίζω ότι όταν δίνουμε ανθρωπιστική βοήθεια σε αφρικανικές χώρες στο μέλλον, θα πρέπει να
θέτουμε ως προϋπόθεση για τη χορήγησή της την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε
μερικές περιπτώσεις δεν ήμασταν αρκετά σκληροί και σε άλλες περιπτώσεις απλά τους
υπαγορεύσαμε τι πρέπει να κάνουν.

Ίσως θα πρέπει να έχουμε στενότερη συνεργασία με όλες τις αφρικανικές χώρες και με την
Αφρικανική Ένωση και να προσπαθήσουμε να τις κάνουμε να κατανοήσουν την κατάσταση έτσι
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην συνεχίσει να δίνει χρήματα σε περίπτωση που συνεχιστούν οι
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Judith Sargentini,    συντάκτρια.  −  (EN) Κύριε Πρόεδρε, το πρώτο σημείο από το ψήφισμά
μας τα λέει όλα: «έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα παλαιότερα ψηφίσματά του για τη Ζιμπάμπουε,
με πιο πρόσφατο εκείνο της 8ης Ιουλίου 2010». Στο ψήφισμα εκείνο μιλούσαμε για τις
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα αδαμαντοφόρα πεδία της Ζιμπάμπουε, και τώρα
μιλάμε για τις εκδιώξεις στα περίχωρα της Χαράρε.

Εκδιώκονται άνθρωποι που είχαν ήδη εκδιωχθεί το 2005 στο πλαίσιο της επιχείρησης
Murambatsvina, η οποία παρεμπιπτόντως σημαίνει «καθαρίστε τα σκουπίδια». Οι ίδιοι άνθρωποι
που εκδιώχθηκαν σαν σκουπίδια την τελευταία φορά διώκονται και σήμερα. Την προηγούμενη
φορά ήταν η κυβέρνηση του Mugabe που αγωνιζόταν κατά του Κινήματος για τη Δημοκρατική
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Αλλαγή (MDC). Αυτή τη φορά είναι η κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Zanu και το MDC.
Πρέπει να πω ότι είμαι βαθύτατα απογοητευμένη που, στο πλαίσιο αυτής της κυβέρνησης εθνικής
ενότητας, συνεχίζονται ακόμη αυτού του είδους οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δεν πιστεύω ότι αυτό θα είναι το τελευταίο ψήφισμά μας για τη Ζιμπάμπουε. Θα είμαι εδώ και
την επόμενη φορά και θα υποστηρίξω ξανά την ίδια άποψη.

Véronique De Keyser,    συντάκτρια. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, αυτό το επείγον ανθρωπιστικό
ψήφισμα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της πολιτικής διαφωνίας μεταξύ του Robert Mugabe
και του Morgan Tsvangirai, και η διαφωνία αυτή είναι το επίκεντρο του αιτήματος να μην δεχτεί
η Ευρωπαϊκή Ένωση τους νέους πρεσβευτές που έχει διορίσει μονομερώς ο κ. Mugabe. Ωστόσο,
αυτό το επείγον ανθρωπιστικό ψήφισμα μπορεί να συνδεθεί με τις εκλογές και με τα πολιτικά
οφέλη που μπορεί να συνεπάγεται η εκδίωξη των πληθυσμών από τους οικισμούς στους οποίους
μένουν.

Ας θυμηθούμε τον Ιούνιο του 2005 και την επιχείρηση Murambatsvina που αναφέρθηκε μόλις
τώρα: ένας οικισμός εκτέθηκε στη βίαιη και αμιγώς πολιτικά παρακινούμενη παρέμβαση από τις
μπουλντόζες του Robert Mugabe και 700.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Το ίδιο
συμβαίνει σήμερα: 20.000 από τους φτωχότερους ανθρώπους στη Ζιμπάμπουε που κατοικούν
στον οικισμό του Hatcliffe Extension, όχι πολύ μακριά από τη Χαράρε, απειλούνται με εξώσεις
μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα εξωφρενικά ενοίκια που τους
επιβάλλονται: πρόκειται για μια μάλλον εκτεταμένη επιχείρηση.

Ας θυμηθούμε επίσης ότι η ανθρωπιστική και οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται ολοένα και
περισσότερο για εκατομμύρια κατοίκων της Ζιμπάμπουε, ότι το ποσοστό επιπολασμού του
AIDS στη Ζιμπάμπουε είναι το τέταρτο υψηλότερο στον κόσμο, και ότι παιδιά πεθαίνουν εκεί
καθημερινά.

Υπάρχουν τόσοι πολλοί λόγοι αυτήν τη στιγμή για αυτό το επείγον ψήφισμα και για μια σθεναρή
έκκληση σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτή η συμφιλίωση
–δεν θα πω αυτή η ψευδο-συμφιλίωση στο εσωτερικό της κυβέρνησης συνασπισμού της
Ζιμπάμπουε, αλλά αυτή η συμφιλίωση όπως και να ’χει– δεν έχει καταστραφεί σήμερα εν μέσω
αυτών των επιθετικών προετοιμασιών την παραμονή των εκλογών.

Marie-Christine Vergiat,    συντάκτρια. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, σκέφτομαι ότι η κατάσταση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε δεν είναι, δυστυχώς, αυτό που υπό κανονικές
συνθήκες θα αποκαλούσαμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αυτήν την Αίθουσα.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται όντως επανειλημμένα στη χώρα αυτή, όπως δείχνουν
τα πολυάριθμα ψηφίσματα που έχει ψηφίσει αυτό το Σώμα. Στο πιο πρόσφατο από αυτά, όπως
έχει ειπωθεί, καταδικάσαμε τη σύλληψη, στις 22 Ιουλίου, του κ. Farai Muguwu, ιδρυτή και
διευθυντή του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης, του οποίου το έγκλημα ήταν να καταγγείλει
τις κτηνωδίες που διαπράττονταν στα αδαμαντοφόρα πεδία, μεταξύ άλλων και από τις
στρατιωτικές αρχές.

Σήμερα, ασχολούμαστε με το ζήτημα των βίαιων εκδιώξεων. Το ζήτημα αυτό δεν είναι νέο.
Πράγματι, όπως είπε η κ. De Keyser, μια επιχείρηση τέτοιου είδους εγκαινιάστηκε από τις αρχές
της Ζιμπάμπουε το 2005. Λεγόταν επιχείρηση «Murambatsvina», που σημαίνει αποκατάσταση
της τάξης. Ήταν ένα αρκετά σκληρό πρόγραμμα, είμαι σίγουρη πως θα συμφωνήσετε, και αυτό
δείχνει ξεκάθαρα τι εννοούν οι αρχές της Ζιμπάμπουε με τη λέξη «τάξη». Επτακόσιες χιλιάδες
άνθρωποι είχαν πληγεί τότε.
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Η διεθνής κοινότητα καταδίκασε ομόφωνα τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Ποια είναι η
κατάσταση σήμερα; Η πλειονότητα των ανθρώπων που επλήγησαν ζουν ακόμη σε σκηνές. Ακόμη
χειρότερα, τον Αύγουστο, ένοπλοι αστυνομικοί –ναι, είπα όντως αστυνομικοί– ήρθαν και έβαλαν
φωτιά στα καταφύγια περίπου 250 εκτοπισθέντων που είχαν εγκατασταθεί στα περίχωρα της
Χαράρε. Είκοσι χιλιάδες άτομα –και αυτό ειπώθηκε προηγουμένως– απειλούνται σήμερα με την
ίδια μοίρα γιατί δεν έχουν πληρώσει φόρο κατοικίας, καθώς πραγματικά δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα.

Αυτοί οι άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά είναι πραγματικά κάποιοι από τους φτωχότερους
ανθρώπους της χώρας. Θα αφήσουμε αυτήν την κατάσταση να διαιωνίζεται χωρίς να πούμε
τίποτα; Θα υπενθυμίσουμε στις αρχές της Ζιμπάμπουε για μία ακόμη φορά τις διεθνείς δεσμεύσεις
τους, όπως έκανε η Βαρόνη Ashton κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διάσκεψης κορυφής
ΕΕ-Ζιμπάμπουε τον Ιούλιο;

Γνωρίζουμε καλά ότι υπάρχουν προστριβές μεταξύ του προέδρου Mugabe και του πρωθυπουργού
μετά τη γενική πολιτική συμφωνία που υπογράφηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2008 και τον διορισμό,
στις 13 Φεβρουαρίου, της κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Πρόσφατα, ο πρόεδρος Mugabe απείλησε να διαλύσει την κυβέρνηση σχεδόν εδώ και τώρα
επειδή είχε τολμήσει να του υπενθυμίσει τις συνταγματικές του υποχρεώσεις.

Είναι καιρός να αντιδράσουμε στη Ζιμπάμπουε και σε πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο
προκειμένου να τεθεί τέλος στον διάλογο με δικτάτορες που διατηρούν την εξουσία μέσω της
χρήσης βίας και απάτης, και των οποίων αποκλειστικός σκοπός είναι η λεηλασία των πόρων της
χώρας για προσωπικό τους όφελος.

Alain Cadec,    συντάκτης. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να μην υπερβώ το ένα λεπτό
που έχω στη διάθεσή μου.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι μια δύσκολη εποχή για τη Ζιμπάμπουε. Για άλλη
μια φορά, αναγκαζόμαστε να εγκρίνουμε επείγον ψήφισμα σχετικά με τη συγκεκριμένη αφρικανική
χώρα. Αυτό το ψήφισμα καταδικάζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
διαπράχθηκαν στην επιχείρηση Murambatsvina, για την οποία μόλις μιλήσαμε. Η επιχείρηση
αυτή, που ξεκίνησε το 2005, όχι μόνον εκτόπισε 700.000 άτομα, αλλά κατέστρεψε και τα σπίτια
τους και τα μέσα διαβίωσής τους. Είκοσι χιλιάδες από αυτά τα εκτοπισθέντα άτομα αναγκάζονται
να ζουν σε αυτοσχέδια καταλύματα σε ακραίες συνθήκες φτώχειας, ανασφάλειας και ασυδοσίας.

Όλοι ανησυχούμε για αυτήν την ανυπόφορη κατάσταση. Πρέπει να καλέσουμε την κυβέρνηση
εθνικής ενότητας –όπως λέγεται, δεν είναι όμως πραγματικά μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας–
της Ζιμπάμπουε να τους παράσχει τα ελάχιστα απαραίτητα για να επιβιώσουν και να καταργήσει
τους φόρους κατοικίας, όπως αυτοί που απαιτούνται στην περιοχή Hatcliffe, στα περίχωρα της
Χαράρε, που μπορούν σχεδόν να περιγραφούν ως ληστεία. Αυτήν την κατάσταση πρέπει να την
καταγγείλουμε στην παρούσα ψηφοφορία.

Καλώ τη Νότια Αφρική, η οποία έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στον αφρικανικό Νότο, και
την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί να αναπτύξουν διάλογο με τις αρχές της Ζιμπάμπουε σχετικά με τις
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στις οποίες βρίσκεται επί του παρόντος η χώρα. Ελπίζω ότι η
συνάντησή μας με τους συναδέλφους μας από τη Νότια Αφρική την επόμενη εβδομάδα θα
αποτελέσει επίσης μια ευκαιρία να συζητήσουμε αυτήν την τραγωδία.

Nirj Deva,    συντάκτης. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, το Σώμα αυτό έχει κατ’ επανάληψη εγκρίνει
ψηφίσματα που καταδικάζουν την τραγωδία που συνιστά η Ζιμπάμπουε. Ο κ. Mugabe μας έχει

99Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL21-10-2010



κατ’ επανάληψη αγνοήσει και συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν να αγνοεί την ύπαρξή μας και
σαν οι απόψεις μας να μην έχουν καμία σημασία για εκείνον.

Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε άμεσα για να πούμε στον κ. Mugabe ότι οι απόψεις μας
έχουν σημασία. Δεν πρέπει να δεχτούμε τα διαπιστευτήρια της κ. Margaret Muchada, η οποία
διορίστηκε μονομερώς από τον κ. Mugabe ως πρέσβειρα της Ζιμπάμπουε στην ΕΕ, παραβιάζοντας
κατάφωρα το Σύνταγμα της Ζιμπάμπουε.

Ο συνάδελφός μου, Geoffrey Van Orden, απηύθυνε επιστολή στον κ. Barroso και τον κ. Van
Rompuy για αυτό το θέμα. Αν έχουμε κότσια, πρέπει να δείξουμε στον κ. Mugabe, ο οποίος
μας αψηφά, ότι έχουμε λόγο και απαιτούμε αυτή η κυρία, η πρέσβειρά του, να γυρίσει πίσω.

Filip Kaczmarek,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (PL) Οι εξώσεις στη Ζιμπάμπουε αποτελούν
μια προκλητική περιφρόνηση των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι
αναγκαστικές εξώσεις, χωρίς παροχή αποζημίωσης ή εναλλακτικής στέγασης, αντίκεινται
εξολοκλήρου στο διεθνές δίκαιο. Η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε διαπράττει κατάφωρες
παραβιάσεις των αστικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων που
κατοχυρώνονται στον Αφρικανικό Χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών. Η
συνέχιση των εξώσεων εκθέτει ολοένα μεγαλύτερους αριθμούς νέων ανθρώπων στην ταπείνωση
και την έλλειψη στέγης.

Καλούμε την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να δώσει τέλος σε αυτές τις πρακτικές και να σταματήσει
τις αναγκαστικές εξώσεις. Νομική προστασία και προστασία της περιουσίας τους θα πρέπει να
διασφαλιστεί στα άτομα που έχουν ήδη υποστεί έξωση, τα θύματα θα πρέπει να λάβουν
αποζημίωση και επανόρθωση, και πρωτίστως θα πρέπει να εξασφαλιστεί στέγη και πρόσβαση σε
τροφή και νερό για όλους τους ανθρώπους.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (PL) Φτιάχνοντας
έναν κατάλογο με τους τίτλους των εφημερίδων των πέντε τελευταίων ετών σχετικά με τη
Ζιμπάμπουε, μπορούμε να σχηματίσουμε μια εικόνα για τις συνθήκες που επικρατούν σε μια
χώρα η οποία κυβερνάται εδώ και τρεις δεκαετίες από τον πρόεδρο Robert Mugabe. Τίτλοι όπως
«Ζιμπάμπουε – η αστυνομία χτυπάει μέλη της αντιπολίτευσης» ή «Ο Mugabe κατέστρεψε την
Αφρική» συγκαταλέγονται στις ηπιότερες εκφράσεις και οι αρχές οι αφρικανικού καθεστώτος
βρίσκονται υπό τη συνεχή πίεση της διεθνούς κοινής γνώμης. Η ακραία φτώχεια και η έλλειψη
πρόσβασης σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες, η γιγαντιαίων διαστάσεων ανεργία που φτάνει το
90% και το μικρό μέσο προσδόκιμο ζωής, που είναι σήμερα στα 44 χρόνια, είναι το πραγματικό
πρόσωπο της Ζιμπάμπουε.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς γιατί η κυβέρνηση θεωρεί
προτεραιότητα την εκδίωξη 20.000 πολιτών από τα περίχωρα της πρωτεύουσας Χαράρε,
αναγκάζοντάς τους να αφήσουν πίσω τα ταπεινά υπάρχοντά τους. Συντάσσομαι με την έκκληση
διεθνών οργανώσεων όπως η Διεθνής Αμνησία να σταματήσει η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε την
καταπίεση των πολιτών της και να επικεντρωθεί στο να τους προσφέρει πραγματική βοήθεια υπό
τη μορφή σχολείων, νοσοκομείων, και στην αγορά εργασίας. Η Ζιμπάμπουε, μια φτωχή χώρα,
δεν έχει το περιθώριο να χάσει χρόνο και χρήμα επενδύοντας σε άλλους τομείς.

Marietje Schaake,    εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.  –  (EN) Κύριε Πρόεδρε, στη διάσκεψη
κορυφής ΕΕ-Αφρικής στη Λιβύη τον προσεχή Νοέμβριο θα συζητηθεί το πώς ο Mugabe και οι
στενοί υποστηρικτές του παραμένουν ένα συνεχές εμπόδιο στη διαδικασία πολιτικής και
οικονομικής ανασυγκρότησης και συμφιλίωσης στη Ζιμπάμπουε. Λεηλατούν τους οικονομικούς
πόρους της χώρας προς ίδιον όφελος και δεν παραχωρούν στους πολίτες τους θεμελιώδη
δικαιώματα.
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Γύρω στα 20.000 άτομα που ζουν στα περίχωρα της Χαράρε έχουν απειληθεί με αναγκαστική
έξωση. Η κυβέρνηση απαιτεί τέλη ανανέωσης μισθωτηρίου ανερχόμενα μέχρι και στα 140 δολάρια
ΗΠΑ, αλλά σε μια χώρα με κατά κεφαλήν εισόδημα μικρότερο των 100 δολαρίων ΗΠΑ, αυτό
είναι ουσιαστικά αδύνατο και η απαίτηση αυτή συνιστά μια de facto άδεια κατάχρησης. Το 2005,
70.000 άτομα υπέστησαν εξώσεις και τα άτομα αυτά ζουν ακόμη σε άθλιες συνθήκες.

Γενικά, η ανθρωπιστική, πολιτική και οικονομική κατάσταση στη Ζιμπάμπουε εξακολουθεί να
επιδεινώνεται και εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να κινδυνεύουν με θάνατο λόγω ασιτίας.
Η χώρα έχει το τέταρτο υψηλότερο στον κόσμο ποσοστό AIDS και υψηλά ποσοστά παιδικής
θνησιμότητας. Οι άνθρωποι δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να μεγαλώσουν με υγεία και ευημερία,
και αν το κάνουν, στερούνται θεμελιώδεις ελευθερίες όπως η ελευθερία έκφρασης.

Η Ζιμπάμπουε κατέχει την 123η θέση όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου. Η επιστροφή των
ανεξάρτητων καθημερινών εφημερίδων αποτελεί ένα βήμα προόδου για την πρόσβαση του κοινού
στην πληροφόρηση, αλλά η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ εύθραυστη. Θέλω να επιστήσω
ειδικά την προσοχή στην κατάσταση των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλόφιλων και
των τρανσεξουαλικών ατόμων (ΛΟΑΤ) ατόμων στη Ζιμπάμπουε. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη
από απεριόριστη πρόσβαση για σωστικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις που θα παράσχουν
βοήθεια, έτσι ώστε να προωθηθούν οι προσπάθειες της Ζιμπάμπουε για να επιτύχει τους
αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο.

Timo Soini,    εξ ονόματος της Ομάδας EFD.  –  (FI) Κύριε Πρόεδρε, η θλιβερή κατάσταση στη
Ζιμπάμπουε, η δικτατορία που κυριαρχεί εκεί για περισσότερα από 30 χρόνια, αποτελούν ντροπή
τόσο για τη διεθνή κοινότητα όσο και για την ίδια τη Ζιμπάμπουε.

Μια δικτατορία που καταπιέζει τους ίδιους τους πολίτες της είναι εντελώς απαράδεκτη. Οι
άνθρωποι του Mugabe περιδρομιάζουν, ζουν μια πολυτελή ζωή και κολυμπούν στο χρήμα, ενώ
την ίδια στιγμή άλλοι ζουν στους δρόμους και σε τρώγλες από τις οποίες εξακολουθούν τώρα
να εκδιώκονται.

Πρέπει να ειπωθεί ότι υπάρχει ένα όριο σε αυτά που μπορεί να ανεχθεί η διεθνής κοινότητα και
η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια απολύτως επαίσχυντη κατάσταση, και η διεθνής κοινότητα
πρέπει να υποστηρίξει έναν πλήρη εμπορικό αποκλεισμό της χώρας. Δεν θα πρέπει να υπάρξουν
άλλα χρήματα για τη χώρα αυτή. Είναι καιρός να απομακρυνθεί οριστικά αυτός ο δικτάτορας,
που καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό. Κάθε μέρα που αυτή η συμμορία παραμένει στην εξουσία
αποτελεί αντανάκλαση της αδυναμίας μας και του γεγονότος ότι η διεθνής κοινότητα δεν έχει
την ισχύ να σταματήσει αυτόν τον δυνάστη.

Πέρα από οτιδήποτε άλλο, διώκει επίσης συστηματικά διάφορες μειονότητες: φυλετικές
μειονότητες, σεξουαλικές μειονότητες, και όλες τις άλλες μειονότητες, μέσα στην ίδια τους τη
χώρα. Αυτό είναι απλά απαράδεκτο, και υποστηρίζω απόλυτα την άποψη ότι ο δικτάτορας αυτός
πρέπει να εκδιωχθεί. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να υιοθετήσουμε την πολύ σκληρή στάση της
ΕΕ, την οποία τώρα δικαίως επιδιώκουμε.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Επαναλαμβάνοντας όσα ειπώθηκαν από τους συναδέλφους
μου βουλευτές που μίλησαν μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση διότι
οι 20.000 κάτοικοι του Hatcliffe Extension απειλούνται με έξωση. Όπως γνωρίζετε, ανήκουν
στο πιο ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού της Ζιμπάμπουε, μιας χώρας που ταλανίζεται από
σοβαρά πολιτικά προβλήματα, επιπροσθέτως της εξαιρετικά δεινής οικονομικής κατάστασης.

Από τη δημιουργία της τον Φεβρουάριο του 2009, η κυβέρνηση εθνικής ενότητας της
Ζιμπάμπουε έκανε ελάχιστα πράγματα για να βελτιώσει την κατάσταση των πολιτών, ιδίως εκείνων
που υπέστησαν εξώσεις το 2005. Πιστεύω ότι η ανταπόκριση ή η αντίδρασή μας σε αυτήν την
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κατάσταση είναι πολύ σαφής. Η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε πρέπει να αναλάβει δράση σύμφωνη
προς τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει σταματώντας ή εμποδίζοντας τις αναγκαστικές
εξώσεις. Από την άλλη πλευρά, σίγουρα όλοι επιθυμούμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας
στη Ζιμπάμπουε. Αυτό που έχουμε εκεί αυτήν τη στιγμή δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο
από τη δημοκρατία.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Όπως έχει ήδη ειπωθεί σε αυτό το Σώμα, η Ζιμπάμπουε είναι
μία από τις χώρες όπου η πείνα έχει προσλάβει καταστροφικές διαστάσεις, σύμφωνα με την
έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για τις Επισιτιστικές Πολιτικές που δημοσιεύτηκε
την περασμένη εβδομάδα. Το ποσοστό υποσιτισμού μεταξύ του πληθυσμού, ο αριθμός των
ελλιποβαρών παιδιών και το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας είναι οι τρεις δείκτες που
υπογραμμίζουν δραματικά τη χρόνια κατάσταση από την άποψη των ελλείψεων τροφίμων, που
επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους.

Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες χιλιάδες από τους φτωχότερους ανθρώπους στη Ζιμπάμπουε έχουν
εκδιωχθεί από τα σπίτια τους στο πλαίσιο μιας βάρβαρης επιχείρησης εξώσεων, της οποίας το
στυγνό όνομα είναι «πετάξτε τα σκουπίδια». Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν χάσει μόνο τα σπίτια
τους, αλλά και τις δουλειές τους, αυξάνοντας ως εκ τούτου το ποσοστό ανεργίας στο 90% του
πληθυσμού της χώρας. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο δικτάτορας Mugabe δήλωσε ότι ο λαός
ήταν εξαιρετικά ευτυχισμένος. Αυτή ήταν η άποψη που εξέφρασε με κυνικό τρόπο ο άνθρωπος
που θα μείνει στην ιστορία ως ο δημιουργός της πιο στυγνής και μακροχρόνιας δικτατορίας
στον κόσμο.

Πιστεύω ότι είναι απολύτως επιτακτικό να ζητήσουμε από το καθεστώς της Ζιμπάμπουε να
σταματήσει επειγόντως τις αναγκαστικές εξώσεις, να θέσει τέλος στις σοβαρές παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις διώξεις ακτιβιστών από την κοινωνία των πολιτών, και να
αποφύγει τις πράξεις βίας, οι οποίες αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό.

Jaroslav Paška (EFD). -    (SK) Η Ζιμπάμπουε είναι μια χώρα οι ισχυροί ηγέτες της οποίας
περιφρονούν εδώ και πολλά χρόνια τον πληθυσμό της χώρας τους, γεγονός που το καθιστούν
απολύτως σαφές.

Φυσικά, μπορεί να διαμαρτυρόμαστε και να υποστηρίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν ανήμποροι
άνθρωποι να αντιμετωπίζονται σαν ζώα, ότι δεν μπορούν να εκδιώκονται από τα σπίτια τους
χωρίς κανέναν λόγο και να μένουν αβοήθητοι. Οι αναγκαστικές εξώσεις των φτωχών στη Χαράρε
δεν είναι παρά μόνον ένα μικρό παράδειγμα της διακυβέρνησης του Robert Mugabe και των
συνεργών του που κάθονται πάνω στον ορυκτό πλούτο της χώρας τους σαν βάτραχοι πάνω σε
πηγή, εκμεταλλευόμενοι αυτούς τους πόρους από τους οποίους πλουτίζουν, ενώ αφήνουν τους
πολίτες της χώρας τους να πεθαίνουν από την πείνα. Πιστεύω ότι ίσως είναι αφελές να περιμένουμε
ότι μπορεί να επιφέρουμε μια αλλαγή μέσα από την πειθώ και την κριτική. Τα μέτρα μας θα πρέπει
να είναι πιο δυναμικά· άνθρωποι σαν τον Mugabe δίνουν προσοχή μόνο στις οικονομικές συνέπειες
ή την ωμή βία. Νομίζω ότι έχουμε στη διάθεσή μας κάποια χρηματοοικονομικά μέτρα. Πρέπει
να επανεξετάσουμε την παροχή οικονομικής και υλικής βοήθειας σε καθεστώτα που λειτουργούν
όπως το καθεστώς του Mugabe, και απλά να αναζητήσουμε άλλους τρόπους,
συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων που μπορεί να αναγκάσουν αυτούς τους δικτάτορες να
σεβαστούν τα θεμελιώδη, και το τονίζω, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Eija-Riitta Korhola (PPE). -    (FI) Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ φυσικό που οι συνάδελφοί μας
εδώ είναι τόσο εξοργισμένοι με τον Mugabe. Έχει κάνει τη χώρα του, τον εύφορο σιτοβολώνα
της Αφρικής, φορέα κακών ειδήσεων.
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Η προσωρινή στέγαση που παρείχε η κυβέρνηση αποδείχθηκε εντελώς ακατάλληλη και οδήγησε
σε επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης, που ήταν ήδη άθλιες. Ένας από τους επίσημους λόγους
που προβλήθηκαν για ολόκληρη την επιχείρηση ήταν ότι προσπαθούσαν να αποτρέψουν την
εξάπλωση κάποιας ασθένειας, αλλά το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία περαιτέρω ενέργεια μετά
τις εξώσεις γεννά υποψίες για τα κίνητρα της κυβέρνησης.

Όλοι γνωρίζουν την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε. Η διεφθαρμένη φύση της κυβέρνησης και η
γενική κακή κατάσταση τόσο στην οικονομία όσο και στη κοινωνία οδηγούν γενικά σε μια
κατάσταση όπου δεν υπάρχουν τα βασικά μέσα διαβίωσης. Εξαιτίας αυτού, πρέπει να περιμένουμε
από τη Ζιμπάμπουε να δώσει μια σαφή ένδειξη της ικανότητας και της προθυμίας της να
διαφυλάξει το βιοτικό επίπεδο των υπηκόων της.

Ακόμη και αν υπάρχουν καλοί λόγοι για τους οποίους ένας μεγάλος αριθμός ατόμων πρέπει να
μετατοπιστεί για να δοθεί χώρος σε μεγάλα έργα, ένα κρίσιμο σημείο αφετηρίας πρέπει πάντα
να είναι η ευημερία των εκτοπισθέντων ατόμων. Αυτό είναι κάτι που η Ζιμπάμπουε έχει
αδιαμφισβήτητα αμελήσει, ανεξαρτήτως του αν οι λόγοι που προβάλουν είναι αποδεκτοί ή όχι.

Monica Luisa Macovei (PPE). -    (EN) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή κατάσταση στη Ζιμπάμπουε
είναι φρικτή και απαράδεκτη. Σχεδόν 700 άτομα ήταν θύματα των αναγκαστικών εξώσεων της
Επιχείρησης Murambatsvina του 2005. Τώρα 20.000 πολίτες από το Hatcliffe Extension
κοντά στη Χαράρε είναι αντιμέτωποι με αναγκαστικές εξώσεις.

Η κυβέρνηση έχει επιβάλει αδικαιολόγητα υψηλά τέλη ανανέωσης μισθωτηρίου στα άτομα που
υπέστησαν τις εξώσεις, χωρίς να καλέσει τους κατοίκους να πουν τη γνώμη τους ή να τους
ενημερώσει για τις επικείμενες ρυθμίσεις. Η επιχείρηση Garikai που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει
τα θύματα των εξώσεων του 2005 αποτελεί απλώς μια συνέχιση των ίδιων παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συντάσσομαι με εκείνους που επιμένουν ότι η Ζιμπάμπουε πρέπει να σταματήσει τις εξώσεις
πολιτών στην περιοχή της Χαράρε. Καλώ την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να τροποποιήσει άμεσα
την επιχείρηση Garikai, ώστε να συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το
διεθνές δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ζητώ από την Επιτροπή να εγείρει επειγόντως αυτό το ζήτημα στην κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε.

Charles Tannock (ECR). -    (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν σκόπευα να μιλήσω, αλλά δυστυχώς ο
συνάδελφός μου Geoffrey Van Orden δεν μπορεί να βρίσκεται μαζί μας αυτήν την εβδομάδα.
Έχει πλούσιο ιστορικό όσον αφορά την επίκριση του απεχθούς και στυγνού καθεστώτος του
προέδρου Robert Mugabe. Πιστεύω, δυστυχώς, ότι ο μόνος τρόπος για να δούμε το τέλος της
δικτατορίας του κόμματος Zanu-PF του Mugabe είναι όταν θα τον πάρουν κυριολεκτικά με το
φέρετρο.

Ήλπιζα ότι θα υπήρχε μια ευκαιρία για συμφιλίωση και ειρήνη και μετάβαση προς μια αληθινή
δημοκρατία πριν από λίγα χρόνια όταν ο Morgan Tsvangirai έγινε πρωθυπουργός με μια
συμφωνία μοιράσματος της εξουσίας, αλλά φαίνεται ότι ο Mugabe μπόρεσε να επιβληθεί εκ
νέου ως ο απόλυτος κυρίαρχος της εξουσίας και να επιστρέψει στο είδος της συμπεριφοράς για
το οποίο είναι πολύς γνωστός – ήτοι στη βία, τις εξώσεις και την καταστολή. Τελικά, οι φτωχοί
πολίτες της Ζιμπάμπουε είναι εκείνοι που υποφέρουν σε αυτήν την σχεδόν διαλυμένη τώρα
οικονομία. Αν δεν ήταν η χείρα βοηθείας που τείνουν στη Ζιμπάμπουε κυβερνήσεις όπως αυτή
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που την βοηθούν, και τα χρήματα που προέρχονται από τη
Λιβύη και άλλες χώρες, η Ζιμπάμπουε δεν θα επιβίωνε.
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Πρέπει να πω ότι πρόσφατα απογοητεύτηκα από την επίσκεψη του προέδρου Zuma που ήρθε
σε αυτό το Κοινοβούλιο. Ήρθε εδώ για να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να άρει τις κυρώσεις
που επέβαλε στη Ζιμπάμπουε εξαιτίας των προσφύγων που εισρέουν στη Νότια Αφρική. Φοβούμαι
ότι πρέπει να πούμε στον κ. Zuma ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό
μήνυμα αποδοκιμασίας σχετικά με τον τρόπο που ο Mugabe μεταχειρίζεται τον ίδιο του τον
λαό. Θα ήθελα να προσυπογράψω τα σχόλια του συναδέλφου μου, Nirj Deva, που είπε ότι μια
κίνηση θα ήταν να αρνηθούμε τη διαπίστευση της νεοδιορισθείσας πρέσβειρας της Ζιμπάμπουε
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Máire Geoghegan-Quinn,    μέλος της Επιτροπής. – (GA) Κύριε Πρόεδρε και αξιότιμοι
βουλευτές, είμαι εξαιρετικά ευγνώμων προς τους βουλευτές που συμμετείχαν σε αυτήν τη
συζήτηση.

(EN) Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί πολύ στενά αυτό το θέμα, ιδίως ενόψει της «επιχείρησης
εκκαθάρισης» του 2005 που είχε ολέθρια αποτελέσματα στις συνθήκες διαβίωσης 700.000
πολιτών της Ζιμπάμπουε.

Το 2005, η Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ (ECHO) παρείχε 3,25 εκατομμύρια ευρώ
προς υποστήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας και των γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και
της διανομής σιτηρεσίων στα ευάλωτα άτομα.

Η σημερινή κατάσταση δεν είναι επανάληψη των γεγονότων που διαδραματίστηκαν στη
Ζιμπάμπουε το 2005. Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση αυτό το ψήφισμα του Κοινοβουλίου
και τις συστάσεις του. Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει σαφή ένδειξη από τους εταίρους μας που
θα επιβεβαίωνε την επανάληψη των γεγονότων του 2005.

Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση μέσω της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη χώρα και μέσω
του τοπικού γραφείου της ECHO. Είμαστε σε συνεχή επαφή με την Υπηρεσία Διεθνούς
Μετανάστευσης και τις τοπικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εμπλέκονται σε αυτό
το ζήτημα.

Αυτήν τη φορά μια ειδοποίηση ανανέωσης των μισθωτηρίων, με ισχύ πέντε ετών, εστάλη στους
πολίτες. Ζητήθηκε από τους ενοικιαστές που δεν ήταν σε θέση να συγκεντρώσουν το απαραίτητο
ποσό να απευθυνθούν στο Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έλαβαν στήριξη από μια τοπική
ΜΚΟ για τους άστεγους.

Χάρη στην υποστήριξη μιας τοπικής ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των «Δικηγόρων της
Ζιμπάμπουε για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», οι υποθέσεις τους θα εκδικαστούν αυτήν την
εβδομάδα.

Η ΕΕ υποστηρίζει ήδη το έργο αυτής της ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία εκπροσωπεί
τα συμφέροντα των φτωχότερων που δεν μπορούν να πληρώσουν τα απαιτούμενα τέλη, γεγονός
που θα τους οδηγούσε ενδεχομένως στο να χάσουν τη γη τους.

Ωστόσο, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση
και θα κινητοποιήσει βοήθεια αν και όποτε κριθεί αναγκαίο.

Πρόεδρος.   - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στο τέλος της συζήτησης.
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11.2. Καμπότζη, ειδικότερα η περίπτωση του Sam Rainsy

Πρόεδρος. −   Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση σχετικά με την Καμπότζη, ειδικότερα
την περίπτωση του Sam Rainsy.

Marietje Schaake,    συντάκτης.  −  (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο Sam Rainsy είναι συνάδελφός μας,
μέλος του κοινοβουλίου της Καμπότζης. Το γεγονός αυτό καθαυτό έχει οδηγήσει σε απόπειρες
δολοφονίας εναντίον του και σε μια σειρά πολιτικών και νομικών επιθέσεων από το κυβερνών
κόμμα, συμπεριλαμβανομένης μιας 12ετούς ποινής φυλάκισης. Δεν αρέσει προφανώς στο
κυβερνών κόμμα το γεγονός ότι ο Sam Rainsy καταγγέλλει τη διαφθορά και τις παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε αυτό το κυβερνών κόμμα ότι η ΕΕ είναι ο μοναδικός μεγαλύτερος
χορηγός βοήθειας της Καμπότζης, και ότι η βοήθεια αυτή εξαρτάται από τον σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Το 2006 ο Sam Rainsy έλαβε το Βραβείο για την Ελευθερία από τη Φιλελεύθερη Διεθνή. Έλαβε
αυτό το βραβείο για την υπεράσπιση των κοινών μας ελευθεριών σε αυτό το Κοινοβούλιο.
Καλούμε, ως εκ τούτου, τις αρχές της Καμπότζης να εφαρμόσουν τις συστάσεις του Ειδικού
Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη.

Raül Romeva i Rueda,    συντάκτης.  −  (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως έχει ήδη ειπωθεί, η
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μοναδικός μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας της Καμπότζης και είναι
απολύτως θεμιτό να καλούμε τις αρχές της Καμπότζης όχι μόνο να προβούν σε πολιτικές και
θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την οικοδόμηση ενός δημοκρατικού κράτους που θα κυβερνάται
από το κράτος δικαίου και θα βασίζεται στον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και
δικαιωμάτων, αλλά επίσης να επιδείξουν τη βούλησή τους να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά
την ενδημική μάστιγα της διαφθοράς, τη μαζική αποψίλωση των δασών που έχει ως αποτέλεσμα
τον εκτοπισμό του πληθυσμού, την υφαρπαγή της γης και τη βιομηχανία σεξουαλικού τουρισμού,
να απορρίψουν την υφιστάμενη νοοτροπία της ατιμωρησίας και να παραπέμψουν στη δικαιοσύνη
όλους εκείνους που εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες.

Η διασφάλιση ελεύθερης και δίκαιης πολιτικής έκφρασης χωρίς εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις
είναι επίσης αναγκαία. Ειδικότερα, θα πρέπει να δηλώσουμε ότι ανησυχούμε για τη δίωξη και
την καταδίκη σε δωδεκαετή φυλάκιση του ηγέτη της αντιπολίτευσης, Sam Rainsy, για μια
χειρονομία που θεωρεί ότι έχει συμβολική σημασία και σαφώς πολιτικό χαρακτήρα. Είναι
ιδιαιτέρως ανησυχητικό το γεγονός ότι, αν διατηρηθεί αυτή η καταδίκη, θα εμποδίσει τον κ. Sam
Rainsy να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές του 2013 και θα έχει συνέπειες που θα
εκτείνονται πολύ πέραν της υπόθεσης του κ. Sam Rainsy εφόσον θα επηρεάσει υποχρεωτικά
την αντιπολίτευση αυτή καθαυτή.

Véronique De Keyser,    συντάκτρια. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα επείγον
ψήφισμα, το οποίο εστιάζεται στον Sam Rainsy, μια ενίοτε αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, αλλά
αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να λησμονούμε το αληθινό δημοκρατικό ζήτημα πίσω από αυτήν
την υπόθεση.

Έτσι, ο Sam Rainsy, όπως έχει ειπωθεί, είναι φιλελεύθερος και αντίπαλος του ηγέτη, Hun Sen.
Ο κ. Rainsy είχε ήδη καταδικαστεί σε φυλάκιση 18 μηνών και το 2006 του απενεμήθη χάρη.
Πράγματι, κατηγόρησε τον Hun Sen ότι βρισκόταν πίσω από την δολοφονική επίθεση με
χειροβομβίδα το 1997.

Σήμερα, έχει καταδικαστεί για το έγκλημα –συμβολικού χαρακτήρα, όπως ειπώθηκε– μετατόπισης
των αμφισβητούμενων συνόρων μεταξύ του Βιετνάμ και της Καμπότζης και της διανομής των
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λεγόμενων ψεύτικων χαρτών. Δώδεκα χρόνια καταδίκης ερήμην είναι πολλά, αλλά είναι σαφές
ποιον σκοπό εξυπηρετούν όλα αυτά. Ο μοναδικός στόχος είναι να εμποδιστεί η συμμετοχή του
στις επόμενες εκλογές, το 2013, και είναι ο ηγέτης του δεύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης
στη χώρα.

Επομένως, το πολιτικό κλίμα στην Καμπότζη είναι τεταμένο, οι εκλογές πλησιάζουν και
χρησιμοποιούνται ψηφοθηρικές μέθοδοι, αλλά υπάρχει επίσης μια μετατόπιση προς τον
αυταρχισμό, και θα ήθελα να αναφέρω, πέρα από την περίπτωση του Rainsy, την περίπτωση των
εκπροσώπων ΜΚΟ που διώκονται: της πολιτικού Mu Sochua, που καταδικάστηκε για δυσφήμηση
σε βάρος του πρωθυπουργού, του δημοσιογράφου Hang Chakra που φυλακίστηκε επειδή
κατήγγειλε τη διαφθορά στο περιβάλλον του αντιπροέδρου Sok An και ούτω καθεξής.

Θα ήθελα, ως εκ τούτου, να επισημάνω απλά, όπως έκαναν και άλλοι ομιλητές, ότι είμαστε
χορηγοί βοήθειας, ότι έχουμε μια συμφωνία συνεργασίας που ορίζει ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες
πρέπει να γίνονται σεβαστές. Ζητώ επίσης την εφαρμογή ενός κατεπείγοντος ανθρωπιστικού
σχεδίου για τους πολίτες, τους πληθυσμούς που έχουν πληγεί από την κρίση στους τομείς της
κλωστοϋφαντουργίας και της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό.

Charles Tannock,    συντάκτης.  −  (EN) Κύριε Πρόεδρε, παρόλο που η Καμπότζη είναι
θεωρητικά μια πλουραλιστική δημοκρατία, η έγκριτη ΜΚΟ «Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων» δηλώνει ότι οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι που επικρίνουν την κυβέρνηση
υφίστανται βία και εκφοβισμό.

Επιπλέον, το δικαστικό σώμα παραμένει αδύναμο και δέχεται πολιτικές επιρροές. Επίσης, η
κυβέρνηση εξακολουθεί να εθελοτυφλεί μπροστά στην καταχρηστική δήμευση της γης των
αγροτών, την παράνομη υλοτομία και την εκτεταμένη λεηλασία των φυσικών πόρων της χώρας.

Ο Sam Rainsy, ηγέτης της αντιπολίτευσης, επί του παρόντος εξόριστος στη Γαλλία,
καταδικάστηκε ερήμην σε δεκαετή φυλάκιση. Το υποτιθέμενο έγκλημά του ήταν ότι προσπάθησε
να αναδείξει την δήμευση της γης των αγροτών από την κυβέρνηση μετά τις συνομιλίες για τα
σύνορα με το γειτονικό Βιετνάμ, κατά τη διάρκεια των οποίων κατηγορήθηκε για την καταστροφή
των συνοριακών φυλακίων.

Το παρόν ψήφισμα θα λειτουργήσει ως μια επίκαιρη υπενθύμιση στην κυβέρνηση της Καμπότζης
ότι αν επιδιώκει στενότερους δεσμούς με την ΕΕ θα πρέπει να εγγυάται και να διατηρεί τις βασικές
ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Διαφορετικά, η Καμπότζη κινδυνεύει να εξομοιωθεί
με το κράτος-παρία της Βιρμανίας στα μάτια της διεθνούς κοινότητας.

Monica Luisa Macovei,    συντάκτρια.  −  (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Rainsy, ηγέτης της
αντιπολίτευσης καταδικάστηκε ερήμην σε δωδεκαετή φυλάκιση. Η δίκη του δεν συμμορφώθηκε
με τα διεθνή πρότυπα για την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του δικαστικού σώματος, και η
καταδίκη του είχε πολιτικά κίνητρα. Παρόμοιες καταδικαστικές αποφάσεις μελών του κόμματος
της αντιπολίτευσης είναι αρκετά συχνές, και δείχνουν ότι δεν υπάρχει αμερόληπτο δικαστικό
σώμα στην Καμπότζη. Αυτές οι δικαστικές αποφάσεις περιστέλλουν τα βασικά ανθρώπινα
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας έκφρασης και του δικαιώματος σε μια δίκαιη
δίκη.

Αντιτίθεμαι σθεναρά στην καταδίκη του Sam Rainsy και όσων άλλων ασκούν την ελευθερία
έκφρασής τους και καλώ την κυβέρνηση της Καμπότζης να σταματήσει την τρέχουσα πορεία
της προς την τυραννία. Σε διεθνές επίπεδο, πρέπει να υπενθυμίσουμε στην Καμπότζη να αγωνιστεί
υπέρ της δημοκρατίας και να μην χρησιμοποιήσει την επιλεκτική επιβολή των νόμων κατά των
ατομικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα, καλώ την Επιτροπή να υπενθυμίσει στην Καμπότζη να μην
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χρησιμοποιήσει νέους κανονισμούς για τις ΜΚΟ προκειμένου να περιορίσει την αντιπολίτευση
και την κοινωνία των πολιτών.

Sari Essayah,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE.  –  (FI) Κύριε Πρόεδρε, η μεταχείριση του Sam
Rainsy είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου σε σχέση με τον αυταρχικό έλεγχο που ασκεί το
κυβερνών κόμμα στην Καμπότζη επί ενός δικαστηρίου προκειμένου να φιμώσει την κριτική κατά
της κυβέρνησης. Αυτή η κυβέρνηση, φυσικά, έχει ως κύριο στόχο της την καταστολή της κοινωνίας
των πολιτών και την προώθηση ενός μονοκομματικού συστήματος. Αυτό αντικατοπτρίζεται
επίσης στην ποινή του Rainsy, μια προσπάθεια να αποτραπεί η συμμετοχή του στις εκλογές το
2013.

Όπως αναφέρθηκε ήδη εδώ, η ΕΕ είναι ο μοναδικός μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας της
Καμπότζης, και για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό στο παρόν ψήφισμα να μην αρκεστούμε
απλά στο να καταδικάσουμε τις πολυάριθμες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη
χώρα, την έλλειψη κατάλληλου, βιώσιμου δικαστικού συστήματος και την πολιτικοποίηση των
ενόπλων δυνάμεων. Πρέπει επίσης να τους υπενθυμίσουμε με μεγάλη σαφήνεια τη συμφωνία
συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ της ΕΕ και της Καμπότζης και ειδικότερα το άρθρο της 1, το
οποίο ζητεί τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να υπάρξουν συνέπειες αν οι
ατομικές ελευθερίες συνεχίσουν να περιφρονούνται και η ΕΕ πρέπει να καταστήσει την αισθητή
βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προϋπόθεση για τη συνέχιση της
βοήθειας.

Corina Creţu,    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (RO) Η δωδεκαετής φυλάκιση που επιβλήθηκε
στον ηγέτη της αντιπολίτευσης στην Καμπότζη, Sam Rainsy, συνιστά στην πραγματικότητα μια
σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια κραυγαλέα ένδειξη του αυταρχισμού
που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της Καμπότζης. Μετά την αποπομπή του από την Εθνοσυνέλευση
και την άρση της βουλευτικής του ασυλίας τρεις φορές μέχρι στιγμής, σε συνδυασμό με τις
πολυάριθμες απόπειρες δολοφονίας του ίδιου και τη δολοφονία δεκάδων οπαδών του, ο Sam
Rainsy καταδικάστηκε τώρα ερήμην για τις διαμαρτυρίες του με ισχυρούς πολιτικούς
υπαινιγμούς.

Βασικά, ο απώτερος στόχος της ποινής που επιβλήθηκε τον Σεπτέμβριο είναι να εμποδίσει τη
συμμετοχή του ηγέτη της αντιπολίτευσης ως υποψήφιου στις εκλογές που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν σε περισσότερο από δύο χρόνια, γεγονός που θα διακυβεύσει την πορεία
της Καμπότζης προς την οριστική επίτευξη της δημοκρατίας. Πέρα από τα αιτήματα που
υποβλήθηκαν μέσω αυτού του ψηφίσματος στην κυβέρνηση της Καμπότζης, με τα οποία ζητούμε
να τεθεί τέλος στις πολιτικές διώξεις, θα ήθελα επίσης να προσθέσω ένα αίτημα προς την Ύπατη
Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής: να ασκήσει τις κατάλληλες
πιέσεις στις αρχές, ώστε να συνεχίσουν τις πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που είναι
απαραίτητες για την εδραίωση της αληθινής δημοκρατίας.

Gerald Häfner,    εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η Καμπότζη
είναι μια πολύ όμορφη χώρα με σπουδαία ιστορία, αλλά υπάρχουν σκοτεινές πλευρές και στη
χώρα και στην ιστορία της. Τα πιο πρόσφατα προβλήματα περιλαμβάνουν εξαφανίσεις ατόμων,
φυλάκιση ανθρώπων χωρίς δίκη, υψηλά επίπεδα διαφθοράς, παράνομη υφαρπαγή γης και
παράνομη υλοτομία. Αυτό που πρέπει να μας ανησυχήσει περισσότερο ως βουλευτές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι οι άνθρωποι που επικρίνουν και καταγγέλλουν αυτές τις
πρακτικές απομακρύνονται με τη βία από τους δρόμους, υποβάλλονται σε δίκες-παρωδίες και,
στη συνέχεια, φυλακίζονται.

Ο Sam Rainsy, ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Καμπότζη, υπέστη σοβαρές διώξεις. Έχει εκλεγεί
στο παρελθόν, αλλά εκδιώχθηκε από το κοινοβούλιο το 1995. Ωστόσο, κατάφερε να επιστρέψει.
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Κατά τη διάρκεια προεκλογικών συγκεντρώσεων έγιναν αρκετές απόπειρες δολοφονίας εναντίον
του, σε μία από τις οποίες σκοτώθηκαν 80 άτομα. Είχα το προνόμιο να τον επισκεφτώ στην
Καμπότζη. Διαπίστωσα ότι πρόκειται για ένα πολύ φιλήσυχο άτομο και έναν στρατευμένο
υποστηρικτή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα έχει καταδικαστεί σε 12
έτη φυλάκισης για μια συμβολική πράξη βάσει σαθρών επιχειρημάτων.

Όποιος φυλακίζει τον ηγέτη του κόμματος της αντιπολίτευσης φυλακίζει επίσης μια μεγάλη
μερίδα των πολιτών της χώρας που εκπροσωπούνται από αυτό το άτομο. Όποιος φυλακίζει τον
ηγέτη του κόμματος της αντιπολίτευσης και τον εμποδίζει να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές
παρακωλύει τη δημοκρατική διαδικασία και παραβιάζει τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα.
Πιστεύω ότι δεν πρέπει να το δεχτούμε αυτό και καλώ την Επιτροπή να απαιτήσει, συγκεκριμένα,
την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 1 της συμφωνίας συνεργασίας με την Καμπότζη. Αυτό
αναφέρεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη ως προϋπόθεση για την
παροχή βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Adam Bielan,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Είχα δύο φορές την ευκαιρία να επισκεφτώ
την Καμπότζη. Η πρώτη φορά ήταν πριν από δύο χρόνια, με την αντιπροσωπεία παρατηρητών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών, και η δεύτερη φορά
ήταν πριν από έξι μήνες. Πρέπει να πω ότι η Καμπότζη είναι μια χώρα που αναπτύχθηκε πολύ
γρήγορα τα τελευταία χρόνια –μιλώ για οικονομική ανάπτυξη– όπως και άλλες χώρες σε αυτήν
την περιοχή του κόσμου. Δυστυχώς, η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη στην Καμπότζη δεν
συνοδεύτηκε από μια διαδικασία εκδημοκρατισμού. Διότι δεν υπάρχει πραγματική δημοκρατία
χωρίς ισχυρά μέσα ενημέρωσης που ελέγχουν το κυβερνόν κόμμα, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση
ή χωρίς έναν ισχυρό τομέα μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Η ποινή που επιβλήθηκε στον Sam Rainsy, η οποία δεν είναι ασφαλώς η πρώτη, αποτελεί ένα
ακόμη πλήγμα στην αντιπολίτευση. Αν η καταδικαστική αυτή απόφαση διατηρηθεί, τότε ο Sam
Rainsy δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, παρόλο που
απολαμβάνει αρκετά υψηλής δημοτικότητας στη χώρα του. Η καταδίκη αυτή προβληματίζει με
την έννοια ότι πάνω από 30 χρόνια μετά την πτώση του καθεστώτος των Κόκκινων Χμερ, πάρα
πολλοί από τους ηγέτες του καθεστώτος στην Καμπότζη δεν έχουν δικαστεί ακόμη. Η
αμφισβήτηση των συνόρων Βιετνάμ-Καμπότζης σίγουρα δεν βοηθά στη σταθεροποίηση της
περιοχής, εντούτοις αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί με πολιτικά μέσα και όχι με μια δικαστική
καταδίκη.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Είναι λυπηρό το γεγονός ότι τα δικαστήρια της Καμπότζης
εξακολουθούν να καταφεύγουν σε συλλήψεις ως μέσο εκφοβισμού πολιτικών αντιπάλων και
διαφωνούντων. Οι συνηθέστεροι στόχοι αυτών των ενεργειών είναι δημοσιογράφοι, ακτιβιστές
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι επικριτές που εκφράζονται ανοικτά υπέρ της ελευθερίας
του λόγου.

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στον Sam Rainsy είναι προφανώς περισσότερο πολιτικής
παρά ποινικής φύσεως. Καταδικάστηκε σε 12ετή φυλάκιση μετά από μια συμβολική χειρονομία
την οποία έκανε διαμαρτυρόμενος για τον τρόπο με τον οποίο έχουν οριστεί τα σύνορα με το
Βιετνάμ. Ωστόσο, ο πραγματικός λόγος για την καταδίκη του φαίνεται να είναι η απομάκρυνση
της αντιπολίτευσης από τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν το 2013.

Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να απευθύνω έκκληση στην κυβέρνηση της
Καμπότζης να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς την κατεύθυνση της εδραίωσης του κράτους της
δημοκρατίας. Πρέπει να επιτραπεί στον Sam Rainsy, ως τον κύριο ηγέτη της αντιπολίτευσης,
να επιστρέψει στα καθήκοντά του στο κοινοβούλιο της Καμπότζης το συντομότερο δυνατόν.
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Αυτό θα συνέβαλε στην αναχαίτιση της τάσης προς ένα μονοκομματικό σύστημα, το οποίο θα
αποτελούσε απειλή για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Eija-Riitta Korhola (PPE). -    (FI) Κύριε Πρόεδρε, η απόφαση του δικαστηρίου της Καμπότζης
να καταδικάσει σε 10ετή φυλάκιση τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Sam Rainsy με τις κατηγορίες
της διάδοσης παραπληροφόρησης και της παραποίησης δημοσίων εγγράφων, και άλλες παρόμοιες
υποθέσεις έχουν προκαλέσει τη δικαιολογημένη ανησυχία της Δύσης όσον αφορά την αμεροληψία
και την ανεξαρτησία του νομικού συστήματος της χώρας.

Έχει γίνει μια συστηματική προσπάθεια να ερμηνευτούν επιφανειακά οι νομικές διατάξεις σχετικά
με τη διάδοση ψευδών πληροφοριών, δυσφήμισης και λίβελων κατά τρόπο που τείνει να
παρεμποδίζει το έργο της αντιπολίτευσης και των ΜΚΟ. Οι εν λόγω ρήτρες χρησιμοποιήθηκαν
στην πραγματικότητα για να περιορίσουν την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης.

Μολονότι αναγνωρίζω τη σημαντική εξέλιξη της Καμπότζης από το καθεστώς του Pol Pot, θα
θεωρούσα ενοχλητικό το γεγονός να αποφασίσει η κυβέρνηση της Καμπότζης να αφήσει ημιτελή
τη διαδικασία οικοδόμησης ενός δημοκρατικού συστήματος, κάτι που δυστυχώς έχει συμβεί σε
μεγάλο αριθμό χωρών. Η Καμπότζη έχει συνάψει αρκετές διεθνείς συμφωνίες,
συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να
διαφυλάξει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της και την εφαρμογή των δημοκρατικών
αρχών στην επικράτειά της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει οπωσδήποτε να καλέσει την κυβέρνηση
της Καμπότζης να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Sam Rainsy έχει καταδικαστεί
δύο φορές σε φυλάκιση. Η δεκαετής ποινή που του επιβλήθηκε τώρα για την υποτιθέμενη διάδοση
παραπληροφόρησης και την παραποίηση δημοσίων εγγράφων προστέθηκε στην προηγούμενη
ποινή των δύο ετών. Όπως δήλωσαν επίσης οι συνάδελφοί μου, πρόκειται για μια καταφανή
προσπάθεια να εμποδιστεί η συμμετοχή του στις μελλοντικές εκλογές. Υπάρχει ένα ζήτημα με
τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην όλη ιστορία, και αυτό είναι το ότι ο Sam Rainsy
καταδικάστηκε ερήμην στο πλαίσιο δίκης που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και
η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αμαυρώθηκε από πολυάριθμες παρατυπίες.

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για μια μεμονωμένη περίπτωση. Πολλοί άλλοι επικριτές της κυβέρνησης
της Καμπότζης υπέστησαν παρόμοια μεταχείριση που περιελάμβανε ποινικές διώξεις. Όπως
αναφέρθηκε ήδη, πιστεύω ότι, βάσει της συμφωνίας συνεργασίας που έχουν υπογράψει με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αρχές της Καμπότζης οφείλουν να τηρήσουν τις σαφείς δεσμεύσεις τους
αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Jaroslav Paška (EFD). -    (SK) Στην Καμπότζη, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, ο αγώνας για
την πολιτική εξουσία εκφυλίζεται σε μια πραγματική μάχη· έναν αγώνα ζωής και θανάτου, όπως
λένε. Σε τέτοιες καταστάσεις, οι δομές της εξουσίας καταστρέφουν, διώκουν και φυλακίζουν
τους πολιτικούς τους αντιπάλους.

Αυτό φαίνεται να ισχύει και στην περίπτωση του Sam Rainsy, που οι σημερινοί ηγέτες θέλουν
φυσικά να ξεφορτωθούν γιατί αποτελεί ανταγωνιστή και ενσαρκώνει για αυτούς τον κίνδυνο
μελλοντικής πολιτικής αλλαγής. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, θα μπορούσαμε ασφαλώς να
παρέμβουμε και να ζητήσουμε από την κυβέρνηση της Καμπότζης να πάψει να κακομεταχειρίζεται
τον πολιτικό της αντίπαλο και να του δώσει τη δυνατότητα να συναγωνιστεί επί ίσοις όροις τους
υπόλοιπους στον πολιτικό αγώνα.

Πιστεύω ότι ως αποτέλεσμα των βελτιωμένων σχέσεών μας με την Καμπότζη, μπορεί να επιτύχουμε
περισσότερα σε αυτό το θέμα παρά στην περίπτωση της Χαράρε. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι θα
άξιζε τον κόπο να ασκήσουμε πολιτικές πιέσεις στην κυβέρνηση της Καμπότζης για να την
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κάνουμε να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί και μεταχειρίζεται τους πολιτικούς της
αντιπάλους, και να δημιουργήσει τις συνθήκες για ελεύθερο και σωστό πολιτικό ανταγωνισμό.

Máire Geoghegan-Quinn,    μέλος της Επιτροπής. – (GA) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θέλω
να ευχαριστήσω τους βουλευτές που συμμετείχαν στη συζήτηση.

(EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές του ΕΚ που υπέβαλαν προτάσεις ψηφίσματος
σχετικά με την Καμπότζη για αυτήν τη συζήτηση κατεπείγοντος. Η κατάσταση εκεί πραγματικά
μας προκαλεί ανησυχία.

Είχαμε πρόσφατα ειλικρινείς συζητήσεις με τους συνομιλητές μας από την Καμπότζη, στη Μεικτή
Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 8 Οκτωβρίου, σχετικά με την κατάσταση των δημοκρατικών θεσμών
της χώρας και, ειδικότερα, τη μεταχείριση της αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο. Το γεγονός ότι
ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Sam Rainsy, αναγκάστηκε να ζητήσει καταφύγιο στη Γαλλία, είναι
ενδεικτικό μιας επιδεινούμενης τάσης.

Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για την ανάμειξη του δικαστικού σώματος στην πολιτική και τη δίωξη
των μελών της αντιπολίτευσης, περιλαμβανομένων εκείνων που θα πρέπει να μπορούν να
ωφεληθούν από την βουλευτική ασυλία. Υπάρχει ο κίνδυνος η Εθνική Συνέλευση να μην μπορεί
πλέον να λειτουργήσει ως βήμα διαλόγου για την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων. Και τα μέσα
ενημέρωσης δέχονται πιέσεις.

Υπάρχουν κάποια θετικά σημεία. Η Καμπότζη έχει δεχθεί όλες τις συστάσεις του Συμβουλίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στην οικουμενική περιοδική επισκόπηση.
Διαπιστώνουμε επίσης ότι έχουν θεσπιστεί ένας νέος ποινικός κώδικας και ένας νόμος κατά της
διαφθοράς. Θα πρέπει βέβαια να παρακολουθήσουμε πώς θα εφαρμοστούν αυτά στην πράξη.
Θα συνεχίσουμε να υπενθυμίζουμε στην Καμπότζη τις συστάσεις που διατύπωσαν οι αποστολές
μας παρακολούθησης εκλογών στο παρελθόν. Η δημιουργία μιας αποτελεσματικής Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας σημαντικός στόχος. Επικροτούμε την πρόθεση της
κυβέρνησης να προχωρήσει σε αυτήν, καθώς και την πρωτοβουλία της για τη σύσταση ενός
κοινού φόρουμ με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Η Καμπότζη παραμένει μια πολύ φτωχή χώρα. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να γίνουν για να
διατηρηθεί η δυναμική της πρόσφατης οικονομικής ανάπτυξης χωρίς να αυξηθούν ταυτόχρονα
οι ανισότητες στην κοινωνία: μεταρρύθμιση των κανόνων για την ιδιοκτησία γης και εξάλειψη
των μη βιώσιμων πρακτικών στη διαχείριση των γαιών και των δασών, περιλαμβανομένης της
εκμετάλλευσης φυσικών πόρων.

Η επιβολή κυρώσεων στην κυβέρνηση ή η μείωση του επιπέδου των επαφών μας δεν θα βοηθούσε
κατ’ ουδένα τρόπο τους πιο φτωχούς και ευάλωτους· απλά θα ενθάρρυνε αυτούς που υποκρίνονται
ότι υπηρετούν τη δημοκρατία. Ως εκ τούτου, δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι η αναστολή της
διμερούς συμφωνίας μας θα ωφελούσε σε κάτι.

Δεν υπάρχει υποκατάστατο για τον υπομονετικό διάλογο. Αν δεν θεωρηθούμε ως ένας σημαντικός
παράγοντας στην ανάπτυξη της χώρας, θα χάσουμε μια ευκαιρία να επηρεάσουμε τα γεγονότα.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε στην Καμπότζη σε όλα τα επίπεδα, από το
γραφείο του πρωθυπουργού μέχρι την κοινωνία των πολιτών. Θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε
τις θετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Καμπότζη υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
ανάπτυξης και της ισότητας των φύλων, ενώ θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε μια πραγματικά
πλουραλιστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, έναν πιο ελεύθερο Τύπο και ένα πιο ανεξάρτητο
δικαστικό σώμα.

Πρόεδρος. −   Η συζήτηση έληξε.
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Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σύντομα.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    γραπτώς.  –  (EN) Η κατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Καμπότζη είναι ένα ζήτημα που προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία.
Είμαστε αντιμέτωποι με το πρόβλημα των κατάφωρων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
από την αυταρχική κυβέρνηση που διαβρώνει τον ιστό της δημοκρατίας. Ως ο μεγαλύτερος
χορηγός βοήθειας της Καμπότζης, η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ταχεία δράση για την προστασία των
πολιτών της Καμπότζης και να τους διαβεβαιώσει ότι η δημοκρατική διαδικασία δεν θα
παρουσιάσει περαιτέρω προβλήματα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να
απευθυνθώ στην κυβέρνηση της Καμπότζης και να ζητήσω τη συμμόρφωσή της με την έκθεση
του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών με άμεσο και επίκαιρο τρόπο. Η υπόθεση του Sam
Rainsy φέρνει στο φως τις αδικίες που συμβαίνουν στην Καμπότζη, όπου ο κ. Rainsy, ως ηγέτης
του κόμματος της αντιπολίτευσης και μέλος του Κοινοβουλίου, βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτό
που μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως μια εσκεμμένη προσπάθεια να κατασταλεί οποιαδήποτε αντίθεση
στην αυταρχική κυβέρνηση. Πρέπει να τεθεί τέλος στις πρακτικές της κατηγορίας και της κράτησης
των ατόμων που θεωρούνται απειλή για την κυβέρνηση. Επίσης, οι πολίτες εξακολουθούν να
μην έχουν εγγύηση ανεξαρτησίας και αμεροληψίας από το δικαστικό σώμα. Τα ζητήματα αυτά
πρέπει να αντιμετωπιστούν και να εξεταστούν άμεσα από αυτό το Κοινοβούλιο προκειμένου να
διαβεβαιώσουμε τους πολίτες της Καμπότζης ότι αυτό το Κοινοβούλιο συνεχίζει να υποστηρίζει
και να υπερασπίζεται το δικαίωμά τους στη δημοκρατία.

11.3. Βόρειος Καύκασος, ειδικότερα η περίπτωση του Oleg Orlov

Πρόεδρος. −   Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση έξι προτάσεων ψηφίσματος για τον
Βόρειο Καύκασο, ειδικότερα την περίπτωση του Oleg Orlov (2) .

Heidi Hautala,    συντάκτρια.  −  (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι αυτό το ψήφισμα
για την κατάσταση στον Βόρειο Καύκασο, και ειδικότερα την περίπτωση του Oleg Orlov, είναι
ένα από τα πιο αξιόλογα ψηφίσματα που έχει εγκρίνει αυτό το Κοινοβούλιο εδώ και καιρό.

Η τραγωδία που επικρατεί στον Βόρειο Καύκασο έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια με διάχυτες
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινή ζωή
των κοινοτήτων στην Τσετσενία, την Οσετία, το Νταγκεστάν, τη Βόρεια Οσετία και το
Kabardino-Balkaria.

Η βία κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει. Μόλις την περασμένη Τρίτη, τουλάχιστον έξι άνθρωποι
σκοτώθηκαν σε μια επίθεση στο κτίριο του κοινοβουλίου της Τσετσενίας στο Grozny.
Τουλάχιστον δεκαεπτά άτομα τραυματίστηκαν, τα περισσότερα εκ των οποίων άμαχοι. Στις 9
Σεπτεμβρίου, δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε μια
βομβιστική επίθεση στο Vladikavkaz, την πρωτεύουσα της Βόρειας Οσετίας.

Τα αίτια για τις τραγωδίες του παρελθόντος δεν έχουν εξηγηθεί ακόμη. Οι οικογένειες των
θυμάτων του Beslan δεν γνωρίζουν ακόμη τι ακριβώς συνέβη στα παιδιά και στους οικείους
τους, πώς πέθαναν ή πού βρίσκονται τα σώματά τους.

Ο φαύλος κύκλος της βίας και της ατιμωρησίας έχει αφήσει αυτές τις κοινότητες συγκλονισμένες
και παραλυμένες, η αδυναμία αντιμετώπισης της κατάστασης έχει οδηγήσει στην επέκταση της
βίας πέρα από τα σύνορα των δημοκρατιών του Βόρειου Καυκάσου.

(2) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.
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Ενώ οι Μοσχοβίτες έχουν νιώσει το τραύμα της τρομοκρατίας, οι τσετσένοι πρόσφυγες στην
Ευρώπη φοβούνται τη δίωξη, ακόμη και τη δολοφονία. Άνθρωποι εξαφανίζονται ακόμη και στην
πρωτεύουσα, τη Μόσχα, ή στην Αγία Πετρούπολη, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια του περασμένου
έτους.

Κάποτε φτάνουμε σε ένα σημείο όπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Η απαγγελία ποινικών
κατηγοριών στον νικητή του Βραβείου Ζαχάρωφ 2009, κ. Orlov, θα μπορούσε να είναι το σημείο
όπου η Ευρώπη θα πει τελικά ότι φτάνει πια.

Η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει τώρα τη συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με την
εξαίρετη έκθεση που συνέταξε ο Dick Marty για τα ένδικα μέσα κατά των παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Βόρειο Καύκασο.

Marietje Schaake,    συντάκτρια.  −  (EN) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα ο Πρόεδρος Buzek
ανακοίνωσε ποιος έλαβε το Βραβείο Ζαχάρωφ για το 2010. Το βραβείο αυτό αντιπροσωπεύει
την ελευθερία της σκέψης, μια ουσιώδη ευρωπαϊκή ελευθερία και δικαίωμα που προασπίζουμε
για λογαριασμό των πολιτών μας και σε όλο τον κόσμο.

Μιλώντας για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, ο Πρόεδρος Buzek κάλεσε μετ’ επιτάσεως την Κίνα
να απελευθερώσει τον Liu Xiao Bo και είπε: «Η ελευθερία δεν είναι απειλή, αλλά οι απειλές για
την ελευθερία μπορεί να είναι πολλές». Αυτό ισχύει και για τους ανθρώπους που υπερασπίζονται
τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Βόρειο Καύκασο.

Οι νικητές του Βραβείου Ζαχάρωφ του περασμένου έτους Oleg Orlov, Sergei Kovalev και
Lyudmila Alexeyeva, από το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial, δεν μπόρεσαν να
παραλάβουν αυτοπροσώπως το βραβείο τους καθώς απειλείται η ελευθερία τους. Η ΕΕ επενδύει
πάρα πολύ στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, και μας συνδέει η σύμπραξή μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης
και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Η Ρωσία έχει δεσμευτεί, ως εκ τούτου, να προστατεύει και να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα
και το κράτος δικαίου, αλλά απέχουμε ακόμη πολύ από αυτήν την κατάσταση. Ο εκφοβισμός
δημοσιογράφων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών είναι πολύ εκτεταμένος, εξαφανίσεις
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμβαίνουν συστηματικά και δεν υπάρχει ελευθερία
έκφρασης, ούτε και στο Διαδίκτυο. Η απουσία κράτους δικαίου έχει οδηγήσει στο να εκκρεμούν
20.000 υποθέσεις από τη Ρωσική Ομοσπονδία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.

Η Ρωσία έχει το δικαίωμα να καταπολεμήσει την τρομοκρατία στον Βόρειο Καύκασο, αλλά αν
δεν υποστηριχθεί το κράτος δικαίου, αυτό θα έχει αρνητική επίπτωση στη σταθερότητα. Δεν
υπάρχει καμία δικαιολογία για τη Ρωσία να μην συμμορφώνεται με τη δέσμευσή της στα ανθρώπινα
δικαιώματα.

Ευελπιστούμε και θα μεριμνήσουμε ώστε οι εκπρόσωποι του Memorial να έχουν την ελευθερία
να έρθουν σε αυτό το Κοινοβούλιο, συμβολίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις ελευθερίες και τα
δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες στον Βόρειο Καύκασο.

Mitro Repo,    συντάκτης.  −  (FI) Κύριε Πρόεδρε, με ανησυχεί ιδιαίτερα το αυξανόμενο κλίμα
φόβου που περιβάλλει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Οφείλουμε
τη στήριξή μας στον Oleg Orlov, στον οποίο απονείμαμε πέρυσι το Βραβείο Ζαχάρωφ. Το
μοναδικό του έγκλημα είναι που μίλησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία.

Θεμελιώδη δικαιώματα καταστρατηγούνται επίσης και στο εσωτερικό της ΕΕ, αλλά αυτό που
συνέβη στη Ρωσία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Πρέπει να αγωνιστούμε ενάντια σε κάθε μορφή
τρομοκρατίας και ριζοσπαστικού εξτρεμισμού χρησιμοποιώντας όλα τα νομικά μέσα που έχουμε
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στη διάθεσή μας, επωφελούμενοι επίσης από τα ένδικα μέσα που προσφέρει η κοινωνία των
πολιτών. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για καταστολή στον Βόρειο Καύκασο: αντίθετα, πρέπει να
υπάρξει διάλογος. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες εγκληματικές πράξεις, αλλά περισσότερος
σεβασμός για το δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η δικαιοσύνη διεξάγεται πάντα αντικειμενικά και υποκειμενικά. Στον Βόρειο Καύκασο αυτό
σημαίνει ότι οι εγκληματίες θα πρέπει να καταδικαστούν και να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των
θυμάτων του εγκλήματος. Η υιοθέτηση αυτής της δήλωσης είναι μια σαφής και συνεπής εκδήλωση
υποστήριξης για τον Orlov, όπως επίσης και για όλους τους άλλους που αγωνίζονται στο όνομα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να έχουμε κατά νου αυτήν την περίπτωση όταν συζητούμε
τις νέες σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Η Ρωσία πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα
για να μπορέσει να διαδραματίσει γνήσιο ρόλο στην Ευρώπη και να δεχτεί το ευρωπαϊκό ήθος:
η Ευρώπη είναι στο πλευρό των ανθρώπων, όχι εναντίον τους.

Ryszard Czarnecki,    συντάκτης. – (PL) Την εποχή του κομμουνισμού, όταν το κίνημα της
Αλληλεγγύης στην Πολωνία μαχόταν υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας,
χρησιμοποιούνταν ευρέως το εξής σύνθημα: «Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς αλληλεγγύη». Σήμερα,
στο πλαίσιο όσων συμβαίνουν στον Βόρειο Καύκασο, αν και όχι μόνον εκεί, αλλά και σε πολλά
άλλα μέρη της Ρωσίας, μπορεί να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει σταθεροποίηση χωρίς κράτος δικαίου.

Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε γι’ αυτά τα δύο φαινόμενα μαζί. Δεν μπορούμε να μιλάμε
για τις οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με τη Ρωσία αγνοώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί.
Πρόκειται, πράγματι, για ένα σύστημα συγκοινωνούντων δοχείων, δεν είναι δύο ξεχωριστά
θέματα. Η στοιχειώδης ειλικρίνεια απαιτεί όχι μόνο να μιλάμε για τη βελτίωση των σχέσεων με
τη Ρωσία –με αυτήν τη σπουδαία χώρα– αλλά να απαιτήσουμε επίσης από τη Μόσχα να σεβαστεί
τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση ενός ανθρώπου στον οποίο έχει
απονεμηθεί το Βραβείο Ζαχάρωφ. Είναι ένας μοναδικός κόλαφος στο πρόσωπο για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Marie-Christine Vergiat,    συντάκτρια. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επωφεληθώ από
αυτήν την παρέμβαση για να ζητήσω να συλλογιστούμε όλοι μαζί ποιον σκοπό εξυπηρετεί το
Βραβείο Ζαχάρωφ.

Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους συναδέλφους μου, και ειδικότερα την κ. Hautala,
που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μου όσον αφορά την κατάσταση του κ. Orlov. Πράγματι, ο κ.
Orlov είναι ένας από τους τρεις επικεφαλής του Memorial, της ένωσης στην οποία απονείμαμε
πέρυσι το Βραβείο Ζαχάρωφ.

Παραδίδοντας αυτό το βραβείο, επιβραβεύσαμε τη δέσμευση εκείνων που τολμούν ακόμη να
καταγγέλλουν την κατάσταση στην Τσετσενία. Ήταν μια συμβολική χειρονομία γιατί συνέβη
λίγους μήνες μετά τη δολοφονία της Natalia Estemirova, την οποία ο κ. Orlov καταδίκασε
απερίφραστα. Γνωρίζαμε ότι ο πρόεδρος της Τσετσενίας καταδίωκε τον κ. Orlov για το μίσος
του, ότι είχε απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του. Τον Ιανουάριο του 2010 ο κ. Orlov και το
Memorial κρίθηκαν ένοχοι, και εμείς δεν είπαμε τίποτα. Στις 6 Ιουλίου απαγγέλθηκε και πάλι
κατηγορία στον κ. Orlov και τώρα αντιμετωπίζει ποινή τριετούς φυλάκισης.

Όταν απονέμουμε το Βραβείο Ζαχάρωφ, έχουμε ως στόχο να προβάλουμε και να αναδείξουμε
το έργο ανδρών και γυναικών που αγωνίζονται για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα
και, απονέμοντάς τους το βραβείο, τους θέτουμε υπό την προστασία μας.

Ωστόσο, τι έχουμε κάνει για τον κ. Orlov και για όλους εκείνους που υπερασπίζονται τα
ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία και την Τσετσενία; Με ποιον τρόπο έχουμε αναπτύξει τον
διάλογο της ΕΕ για να διασφαλίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται επιτέλους σεβαστά
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στον Βόρειο Καύκασο; Μπορούμε να ανεχτούμε, χωρίς να πούμε τίποτα, το γεγονός ότι δεν έχει
κινηθεί καμία νομική διαδικασία, ενώ έχει περάσει περισσότερος από ένας χρόνος από τη
δολοφονία της κ. Estemirova; Μπορούμε να ανεχθούμε τις απαγωγές, την κακομεταχείριση και
την εξαφάνιση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς καμία αντίδραση από τα
δικαστήρια;

Σχεδόν αισθάνομαι την ανάγκη να ρωτήσω ποιον σκοπό εξυπηρετούμε τελικά όταν σε κάθε
περίοδο συνόδου καταδικάζουμε μια σειρά παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς όμως
αυτό να εμποδίζει την Επιτροπή να συνεχίζει τους υποθετικά εποικοδομητικούς διαλόγους και
από το να μας λέει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος αλλά όχι στα πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και της δικαιοσύνης; Πότε θα σταματήσουμε να απαρνούμαστε αυτές τις υποθετικά θεμελιώδεις
αξίες προς όφελος των οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων ορισμένων κρατών μελών; Ίσως
θα μπορούσαμε να γίνουμε πιο αξιόπιστοι, κυρίες και κύριοι, αν οι συνεδριάσεις μας δεν
προγραμματίζονταν στο τέλος της ημερήσιας διάταξης το απόγευμα της Πέμπτης, και αν ήμασταν
περισσότεροι εδώ για να παρακολουθήσουμε αυτές τις συζητήσεις.

Bernd Posselt,    συντάκτης. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο Βόρειος Καύκασος ήταν θύμα της
τσαρικής αποικιακής πολιτικής και των επιχειρήσεων γενοκτονίας του σταλινικού καθεστώτος.
Ωστόσο, ενεπλάκη επίσης, δυστυχώς, σε δύο σκληρούς πολέμους μετά την κατάρρευση της
Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι έφτασαν μέχρι και στη γενοκτονία εναντίον μικρότερων εθνοτικών
ομάδων όπως οι Τσετσένοι. Σήμερα εξακολουθεί να είναι μια περιοχή όπου μικρά, ποταπά
δορυφορικά καθεστώτα, όπως αυτό του κ. Kadyrov, διαπράττουν τρομερές παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καταδικάζουμε κάθε μορφή τρομοκρατίας από όλες τις πλευρές,
αλλά αυτό το καθεστώς δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Προκειμένου να επιλυθεί αυτή η κατάσταση, χρειαζόμαστε μια προσέγγιση με τρεις πτυχές, που
θα περιλαμβάνει τη στενή συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης, μαζί με το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως την κινητήρια δύναμη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή, οι οποίες
επιχειρούν να την προστατεύσουν από την ισχύ της Ρωσίας. Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Memorial διαδραματίζει κεντρικό ρόλο από αυτήν την άποψη. Ως εκ τούτου, ζητούμε όχι μόνο
να αφεθεί άμεσα ήσυχος ο κ. Oleg Orlov, αλλά και να του δοθεί στήριξη για το αξιέπαινο έργο
του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το οφείλουμε στον ίδιο και στους συντρόφους του,
στον λαό του Βόρειου Καυκάσου, καθώς και στη δολοφονηθείσα φίλη και συντρόφισσα Natalia
Estemirova, την οποία πολλοί από εμάς γνωρίζαμε προσωπικά και της οποίας η δολοφονία
πρέπει επιτέλους να εξιχνιαστεί. Έχουμε χρέος απέναντί της να διασφαλίσουμε ότι τα ανθρώπινα
δικαιώματα και το κράτος δικαίου θα εδραιωθούν στον Βόρειο Καύκασο.

Jarosław Leszek Wałęsa,    εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (PL) Πριν από λίγο καιρό, ο Oleg
Orlov είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Βόρειο Καύκασο ήταν η απόρριψη από τους
κατέχοντες την εξουσία του σημαντικότερου ζητήματος – του ζητήματος των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποσταθεροποιούν την κατάσταση
στον Βόρειο Καύκασο, παρατείνουν τη σύγκρουση, μειώνουν τις πιθανότητες για την επίλυσή
της και δημιουργούν, στην πραγματικότητα, υποστήριξη για παράνομη τρομοκρατική
δραστηριότητα.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Memorial, πρέπει να υποστηρίζονται γιατί
είναι ουσιώδους σημασίας για τη δημιουργία μιας σταθερής και ελεύθερης κοινωνίας, καθώς
επίσης είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μιας σταθερότητας που είναι πραγματική και διαρκής.
Οι οργανώσεις αυτές πρέπει να υποστηρίζονται, ως εκ τούτου, και είναι επίσης απαραίτητο να
καταδικάσουμε τις επιλήψιμες ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στον Βόρειο Καύκασο, να
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μιλήσουμε για τον αυξανόμενο αριθμό των ατόμων που έχουν εξαφανιστεί και να θυμηθούμε
τα βάσανα όσων έχουν εκτοπιστεί.

Alexander Mirsky    εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (LV) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Υποστηρίζω πλήρως το μέρος του ψηφίσματος που αναφέρεται στην ανάγκη τήρησης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Βόρειο Καύκασο. Γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση στον
Καύκασο, καθώς έχω επισκεφτεί την περιοχή αρκετές φορές. Την ίδια στιγμή, θέλω να παρατηρήσω
ότι ο τίτλος «υπερασπιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων» δεν δίνει το δικαίωμα στον κ. Orlov να
κατηγορεί για φόνο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τσετσενίας. Αν ο κ. Orlov πιστεύει ότι
το Βραβείο Ζαχάρωφ αποτελεί μια εντολή για άκριτους ισχυρισμούς, κάνει λάθος. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο δεν οφείλει να λειτουργεί ως δικηγόρος του κ. Orlov. Ας αφήσουμε τον Orlov να
αποδείξει την αθωότητά του στο δικαστήριο. Αν όχι σε ρωσικό δικαστήριο, τότε στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο. Δεν έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε θέση σε αυτήν τη διένεξη. Πρέπει να δώσουμε
στα δικαστήρια την ευκαιρία να κάνουν τη δουλειά τους. Ωστόσο, θα ήθελα να δώσω ορισμένες
συμβουλές στον κ. Orlov – να σκέφτεστε πριν μιλήσετε. Η συκοφαντία είναι αδίκημα. Σας
ευχαριστώ.

Adam Bielan,    εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Είναι παράδοξο το γεγονός ότι την ημέρα
που ανακοινώσαμε την απόφασή μας για την απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ 2010, συζητούμε
σχετικά με τη δίωξη ενός από εκείνους που κέρδισαν το βραβείο το περασμένο έτος. Όπως
γνωρίζετε, το περσινό βραβείο απονεμήθηκε στον Oleg Orlov, μαζί με άλλα μέλη της οργάνωσης
Memorial, για τον ασυμβίβαστο και θαρραλέο αγώνα του για την αλήθεια σχετικά με τα ρωσικά
εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Δημοκρατία της Τσετσενίας.

Μιλάμε σήμερα σχετικά με τη συνεχιζόμενη δίωξη κατά του Oleg Orlov επειδή ζητάει θαρραλέα
εξηγήσεις για τις συνθήκες θανάτου της Natalia Estemirova, που ήταν επικεφαλής του Memorial
στην Τσετσενία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ενέργειες στις οποίες προέβη ο «πρόεδρος» Ramzan
Kadyrov εναντίον του κ. Orlov δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την υποστήριξη του Κρεμλίνου. Ως
εκ τούτου, καλώ όλες τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της Επιτροπής και
του Συμβουλίου, να ασκήσουν πιέσεις στον πρόεδρο Medvedev για να τερματιστούν αυτού του
είδους οι διώξεις στην Τσετσενία.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Οι πράξεις βίας ή τρομοκρατίας αποτελούν σχεδόν καθημερινό
φαινόμενο στις δημοκρατίες του Βόρειου Καυκάσου. Η επίθεση που πραγματοποιήθηκε την
περασμένη εβδομάδα στο τσετσενικό κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι η ισλαμιστική εξέγερση
θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της περιοχής. Δεκαπέντε χρόνια μετά το ξέσπασμα των πολέμων
στην Τσετσενία, υπάρχουν ακόμη 80.000 εκτοπισθέντες στην περιοχή. Η κατάσταση για τους
ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι επίσης ανησυχητική, με πληροφορίες για
πολυάριθμες τυχαίες απαγωγές και καταδικαστικές αποφάσεις. Η περίπτωση του Oleg Orlov
ανήκει σε μια σειρά δικών που ξεκίνησαν χωρίς κατάλληλη νομική βάση. Θα μπορούσε να
αντιμετωπίσει φυλάκιση τριών ετών αφού κατηγόρησε τον πρόεδρο της Τσετσενία για ανάμειξη
στη δολοφονία της Natalia Estemirova το 2009.

Θέλω να επισημάνω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος στις έρευνες που
ξεκίνησαν μετά τον θάνατο αυτής της γυναίκας. Για τους λόγους αυτούς, πιστεύω ότι οι
ομοσπονδιακές αρχές πρέπει να λάβουν πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι έρευνες θα
διεξαχθούν σωστά, ακόμη και όταν εμπλέκονται μέλη της οργάνωσης Memorial.

Eija-Riitta Korhola (PPE). -    (FI) Κύριε Πρόεδρε, η πιο γνωστή και πιο βίαιη σύγκρουση στον
Βόρειο Καύκασο ήταν αυτή που ξεκίνησε με τον Πρώτο Πόλεμο της Τσετσενίας. Συνεχίζεται
ακόμη, αν και έχει εξαπλωθεί, συγκεκριμένα στο Νταγκεστάν και την Ινγκουσετία. Χωρίς να
τοποθετηθούμε σχετικά με το αν είναι ένας πόλεμος απελευθέρωσης, ένας πόλεμος κατά της
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τρομοκρατίας ή κάτι άλλο, δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι υπάρχουν σχεδόν
100.000 εσωτερικοί πρόσφυγες στην περιοχή και μια πολύ κακή κατάσταση σε σχέση με τα
ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους οποίους απονείμαμε το Βραβείο Ζαχάρωφ πέρυσι
είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στην οργάνωση Memorial, η οποία έχει σημαντικό ρόλο στον
Βόρειο Καύκασο. Όταν παρέλαβε το βραβείο τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Oleg Orlov απάντησε
σε μια ερώτηση σχετικά με τους κινδύνους της δουλειάς του λέγοντας ότι το μεγαλύτερο
πρόβλημα ήταν πως η απειλή προερχόταν από εκπροσώπους του κράτους. Λίγοι θα
αμφισβητούσαν αυτά του τα λόγια.

Η Anna Politkovskaya ήταν ιδιαίτερα γνωστή ως κάποια που υπερασπιζόταν τα ανθρώπινα
δικαιώματα των Τσετσένων. Ο ρώσος πράκτορας Alexander Litvinenko, που δηλητηριάστηκε
στο Λονδίνο, είχε επικρίνει τις ρωσικές ενέργειες στην Τσετσενία. Η Natalya Estemirova, που
δολοφονήθηκε πέρυσι, αποκάλυψε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας είχαν αναμειχθεί σε πράξεις βίας
και σε εκτελέσεις, και στην Τσετσενία. Ο κατάλογος με παρόμοιες ανεξιχνίαστες δολοφονίες
είναι μεγάλος. Για τον λόγο αυτόν, είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να
εγείρει αυτά τα ζητήματα.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Θα ήθελα να ξεκινήσω διορθώνοντας κάτι που ειπώθηκε από
έναν συνάδελφο βουλευτή. Ενημερωθήκαμε ότι οι εκπρόσωποι του Memorial δεν μπορούσαν
να έρθουν στο Κοινοβούλιο για να παραλάβουν το βραβείο Ζαχάρωφ πέρυσι. Στην
πραγματικότητα, ήταν εδώ. Οι «Κυρίες με τα Λευκά» είναι εκείνες που δεν μπορούν να παραλάβουν
το βραβείο, γιατί δεν τους επιτρέπεται η έξοδος από την Αβάνα.

Η έκθεση που εκπόνησε τον Ιούνιο του 2010 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου
της Ευρώπης δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με άλλες περιπτώσεις παραβιάσεων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στον Βόρειο Καύκασο. Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι καταβάλλουν
προσπάθειες για σταθεροποίηση, αλλά η ατιμωρησία που συνδέεται με τις παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η απουσία κράτους δικαίου εξακολουθούν να είναι τα κύρια εμπόδια
για αληθινή και διαρκή σταθερότητα στην περιοχή. Οι άμαχοι ζουν ακόμη υπό την απειλή της
βίας. Τα βασανιστήρια και η κακομεταχείριση αποτελούν σύνηθες φαινόμενο, όπως οι
αναγκαστικές εξαφανίσεις, οι αυθαίρετοι φόνοι και οι αυθαίρετες συλλήψεις. Οι έρευνες για
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αναποτελεσματικές και ελλιπείς. Το μοναδικό
τους αποτέλεσμα είναι συχνά η αδυναμία τιμωρίας των δραστών, που αυξάνει την έλλειψη
εμπιστοσύνης στους κυβερνητικούς θεσμούς και ολόκληρο το δικαστικό σύστημα.

Είναι καθήκον μας να λάβουμε όλα τα δυνατά μέτρα όχι μόνο για να επιτρέψουμε τη μόνιμη
παρακολούθηση της κατάστασης στον Βόρειο Καύκασο, αλλά επίσης για να αναλάβουμε δράση
με σκοπό τη διασφάλιση του κράτους δικαίου και τη στήριξη των πολιτικών και δημοκρατικών
πρωτοβουλιών και τον τερματισμό της ασυδοσίας στην περιοχή.

Miroslav Mikolášik (PPE). -    (SK) Πιστεύω ότι το κύριο πρόβλημα στον Βόρειο Καύκασο
είναι η περιφρόνηση για το σημαντικότερο πράγμα όλων, ήτοι τον σεβασμό των μεμονωμένων
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέτοιες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποσταθεροποιούν
την κατάσταση στην περιοχή, παρατείνουν και εμβαθύνουν τη σύγκρουση, μειώνουν τις
πιθανότητες επίλυσής της και βοηθούν να δημιουργηθεί η βάση για αντιδραστικές τρομοκρατικές
ομάδες.

Ο Ramzan Kadyrov, που έχει αναλάβει την εξουσία στην Τσετσενία, δεν συνεισφέρει στη
σταθερότητα. Έχει καταστεί ο απόλυτος άρχοντας αυτής της δημοκρατίας, ο οποίος αψηφά τον
νόμο ή τον παρερμηνεύει έτσι ώστε να μπορεί να ενεργεί κατά παράβαση των θεμελιωδών
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ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης, οι παραβιάσεις που διαπράττονται εις βάρος ορισμένων ατόμων
ενδέχεται να μην δημοσιοποιούνται ούτε να συζητούνται. Ο Oleg Orlov, μέλος της ομάδας του
Memorial, αποτελεί ένα θλιβερό παράδειγμα της δίωξης που υφίστανται όσοι υπερασπίζονται
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν φαίνεται να υπάρχει λύση για την κατάσταση, γεγονός που είναι
τραγικό, και γι’ αυτό είναι ηθική υποχρέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρακολουθεί
επιμελώς τα γεγονότα στην περιοχή, και να επιμένει τακτικά στον σεβασμό των δικαιωμάτων που
οι πολίτες και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσική Ομοσπονδία δεν μπορούν
ακόμη να απολαύσουν σε καθημερινή βάση παρά την επίσημη ρητορική.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Νιώθω και εγώ υποχρεωμένη να μιλήσω με πνεύμα αλληλεγγύης
προς τον Oleg Orlov και το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial, του οποίου είναι
επικεφαλής. Πέρυσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους απένειμε το Βραβείο Ζαχάρωφ για την
ελευθερία της σκέψης.

Η καταδίκη για τη συκοφαντική δυσφήμιση του τσετσένου προέδρου και η ποινική διαδικασία
που κινήθηκε κατά του Oleg Orlov, ο οποίος τώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πολυετή
φυλάκιση, αποτελούν το φρικτό αποκορύφωμα μιας θλιβερής σειράς πράξεων δίωξης κατά
ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της τρομερότερης όλων που αφορά
την απαγωγή και τη δολοφονία της Natalia Estemirova, συντονίστριας του Memorial στην
Τσετσενία. Νιώθω υποχρεωμένη να διαμαρτυρηθώ κατά των ωμών, επαναλαμβανόμενων
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δικαιολογούνται από την ανάγκη καταπολέμησης
της τρομοκρατίας, κατά της ατιμωρησίας των ενόχων σοβαρών εγκλημάτων και καταχρήσεων,
καθώς και κατά των ρωσικών αρχών που επιδεικνύουν ανοχή για αυτήν την κατάσταση, γεγονός
που επηρεάζει την αξιοπιστία της προσήλωσής τους στη δημοκρατία.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). -    (CS) Θα ήθελα να αναρωτηθώ εδώ πώς είναι δυνατόν να
συνεχίζουμε να συζητάμε μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μιας σχετικά μικρής ομάδας
ανθρώπων και να παραβλέπουμε εντελώς το κύριο ζήτημα. Η ουσία της υπόθεσης στον Βόρειο
Καύκασο είναι η ισχυρή εξωτερική παρέμβαση των Ουαχαμπιτών που είναι εκπαιδευμένοι, που
είναι ένοπλοι και που κινούνται με σαφείς στόχους.

Αν δεν γνωρίζετε από πού έρχονται οι Ουαχαμπίτες και ποιος τους χρηματοδοτεί – ε λοιπόν,
είναι οι ίδιες πηγές που συζητούνται σε σχέση και με άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Δυστυχώς,
σε αυτό το ψήφισμα, το κύριο ζήτημα –δηλαδή το γιατί υπάρχουν κατάφωρες παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορα μέρη του Βόρειου Καυκάσου– απουσιάζει εντελώς. Φυσικά,
είναι απαραίτητο να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά είναι απαραίτητο να
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τη συμμόρφωση με αυτά. Αν οι τρομοκρατικές οργανώσεις
χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό –και σίγουρα αυτό συμβαίνει– τότε είναι δύσκολο να
παράσχουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Δυστυχώς, το ψήφισμα δεν λαμβάνει υπόψη το στοιχείο
αυτό.

Ana Gomes (S&D). -    (EN) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω πλήρως αυτό το ψήφισμα, το οποίο
έχει επίσης τη στήριξη της πολιτικής μου Ομάδας και ζητεί την ανάληψη δράσης υπέρ του νικητή
του βραβείου Ζαχάρωφ Oleg Orlov και όσων αντιπροσωπεύει – δηλαδή την αντίθεση στις
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμβαίνουν στον Βόρειο Καύκασο.

Επιτρέψτε μου να πω εν προκειμένω ότι ούτε εγώ ούτε η Ομάδα μου συμφωνούμε με τα σχόλια
του κ. Mirsky που μίλησε νωρίτερα και επέκρινε τον Oleg Orlov, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιεί τη θέση του ως υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να εκφράζεται
εναντίον του κ. Kadyrov. Κάθε δημοκράτης που σέβεται τον εαυτό του γνωρίζει ότι δεν χρειάζεται
κανείς έναν τίτλο, δεν χρειάζεται να είναι υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν
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χρειάζεται να είναι μέλος του Memorial ή νικητής του βραβείου Ζαχάρωφ για να έχει το
δημοκρατικό δικαίωμα να επικρίνει οποιονδήποτε αρχηγό κράτους ή κυβέρνησης.

Θα ήθελα επίσης να επωφεληθώ από αυτήν την ευκαιρία για να προσυπογράψω όσα είπε νωρίτερα
ο συνάδελφός μας Raül Romeva i Rueda. Επέστησε την προσοχή του Κοινοβουλίου αυτού
–καθώς και της Επιτροπής και του Συμβουλίου και, ειδικότερα, της κ. Ashton– στην επικίνδυνη
κατάσταση που εκτυλίσσεται τώρα στη Δυτική Σαχάρα. Θα ήθελα να ζητήσω από την κ. Ashton
να παρέμβει ώστε οι αρχές του Μαρόκου να μην συλλάβουν τον λαό της Δυτικής Σαχάρας που
αγωνίζεται ενάντια στην παράνομη κατοχή.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Máire Geoghegan-Quinn,    μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω που θίξατε το θέμα της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Βόρειο
Καύκασο.

Ενώ η αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην Τσετσενία κηρύχθηκε επίσημα πέρυσι, η βία και το
κλίμα ατιμωρησίας συνεχίζονται εκεί, αλλά πολύ περισσότερο στο γειτονικό Νταγκεστάν καθώς
και στην Ινγκουσετία.

Η ένοπλη επίθεση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη αυτής της εβδομάδας στο Κοινοβούλιο στο
Grozny ήταν η τελευταία υπενθύμιση ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και επικίνδυνη.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφαλείας/Αντιπρόεδρος Ashton καταδίκασε αυτήν την επίθεση και δήλωσε ότι καμία περίσταση
δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση τρομοκρατικής βίας και επιθέσεων αυτοκτονίας.

Θα ήθελα να επωφεληθώ από αυτήν την ευκαιρία για να εκφράσω τη βαθύτατη συμπαράστασή
μου στις οικογένειες των θυμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, τα θύματα ήταν ένας άμαχος και
δύο αστυνομικοί που εκτελούσαν τα καθήκοντά τους. Καθώς οι τρομοκρατικές επιθέσεις
συνεχίζονται στον Βόρειο Καύκασο το ίδιο συμβαίνει και με τις τακτικές επιθέσεις στους
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους, και οι δράστες αυτών
των επιθέσεων σπανίως προσάγονται στην δικαιοσύνη.

Αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους και σε εκείνους που συνεχίζουν
το έργο τους σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Πολλοί ακτιβιστές, δικηγόροι και ανεξάρτητοι
δημοσιογράφοι σε ολόκληρη τη Ρωσική Ομοσπονδία αντιμετωπίζουν βία, παρενοχλήσεις και
εκφοβισμό.

Οι υποθέσεις δυσφήμισης κατά του Oleg Orlov, επικεφαλής του Κέντρου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων Memorial και της προέδρου της Ομάδας Ελσίνκι της Μόσχας, Lyudmilla
Alekseeva, θα πρέπει να ειδωθούν στο πλαίσιο του εκφοβισμού. Οι δηλώσεις του κ. Orlov, που
αμφισβητήθηκαν από τον Πρόεδρο Kadyrov, αφορούσαν το γεγονός ότι ο δολοφόνος της
ακτιβίστριας του Memorial, Natalya Estimirova, αν και αναγνωρίστηκε, δεν έχει προσαχθεί
ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί πολύ στενά τη συνεχιζόμενη δεύτερη δίκη του κ. Orlov.
Η ΕΕ καλεί τη Ρωσία να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών,
του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο πρόεδρος Medvedev μίλησε κατά αυτού που
ονόμασε νομικό μηδενισμό που επικρατεί στη Ρωσία. Η ΕΕ είναι πρόθυμη να υποστηρίξει τη
μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος της Ρωσίας.

Συγκεκριμένες δραστηριότητες έχουν προετοιμαστεί σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση του
προέδρου και με το Συμβούλιο της Ευρώπης.
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Η ΕΕ εκτιμά ιδιαίτερα την ευκαιρία που έχει να συζητήσει τις ανησυχίες της για τα ανθρώπινα
δικαιώματα με τις ρωσικές αρχές. Επιδοκιμάζουμε την ανοιχτή στάση που τήρησε ο πρόεδρος
Medvedev στις συζητήσεις με την ΕΕ όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Οι τακτικές διαβουλεύσεις
ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων προσφέρουν την ευκαιρία
να διευρυνθεί το πεδίο αυτών των συζητήσεων.

Πρόεδρος.    − Η συζήτηση έληξε.

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

Monica Luisa Macovei (PPE),    γραπτώς.  –  (EN) Θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη
συμπαράσταση και ανησυχία μου για τον αυξανόμενο αριθμό δολοφονηθέντων ή εξαφανισθέντων
πολιτών της περιοχής του Καυκάσου, ειδικότερα δε για τη δολοφονία της Natalia Estemirova.
Η αύξηση της βίας και των εξαφανίσεων ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών
αντιπάλων στην περιοχή του Βορείου Καυκάσου από το 2009 είναι ανησυχητική. Αυτές οι
συγκρούσεις και οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποσταθεροποιούν την περιοχή και
παρεμποδίζουν την ειρήνη και την ευημερία. Καλώ τις ρωσικές αρχές να αυξήσουν την προστασία
για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται
για το Memorial. Η κυβέρνηση θα πρέπει να προσπαθήσει να καταδικάσει τους δράστες απαγωγών
και δολοφονιών, αντί να φιμώνει όσους φέρνουν αυτά τα ζητήματα στο φως, όπως ο Oleg Orlov.
Καταδικάζω τις δράσεις που αναλήφθηκαν από τις αρχές για τη διερεύνηση των οργανώσεων
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τις ποινικές κατηγορίες που απαγγέλλονται τώρα κατά του
Oleg Orlov επειδή μίλησε. Καλώ την Επιτροπή να τονίσει αυτά τα ζητήματα στον διάλογό της
με τη Ρωσία.

Zbigniew Ziobro (ECR),    γραπτώς. – (PL) Έγινε πολύς λόγος στα μέσα ενημέρωσης
πρόσφατα σχετικά με μια νέα αρχή στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής
Ομοσπονδίας. Καρπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι το κοινό γερμανορωσικό έργο του
αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream και η προσφορά να συμπεριληφθεί η Ρωσία στο ευρωπαϊκό
σύστημα ασφαλείας που πρότεινε ο Nicolas Sarkozy.

Φαίνεται ότι μέσα στην ευφορία των νέων οικονομικών συμφωνιών, οι υπεύθυνοι λήψης
αποφάσεων στην ΕΕ λησμόνησαν γρήγορα τις υποθέσεις της Anna Politkovskaya και της Natalia
Estemirova. Επί χρόνια έχουμε βασίσει την Ένωση στην πεποίθηση ότι αν μπορεί να ειπωθεί ότι
οι άνθρωποι είναι ίσοι, τότε αυτή η ισότητα επεκτείνεται σε όλους τους ανθρώπους από κάθε
άποψη. Ως εκ τούτου, πρέπει να είναι προτεραιότητά μας ο αδιάπτωτος αγώνας υπέρ του
σεβασμού των αρχών του νόμου και της τάξης, των πολιτικών ελευθεριών και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας. Είναι σημαντικό να υπάρξει μια σθεναρή αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
στις επανειλημμένες περιπτώσεις παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και την
τραγωδία της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι κάθε 31η του μήνα, διαδηλώσεις που διοργανώνονται από
το κίνημα «Στρατηγική-31» πραγματοποιούνται στις ρωσικές πόλεις. Τα μέλη του διαμαρτύρονται
υπερασπιζόμενα την ελευθερία συγκέντρωσης και διεξαγωγής πορειών και πικετοφοριών που
κατοχυρώνονται από το άρθρο 31 του συντάγματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Από την αρχή
των δραστηριοτήτων του, το κίνημα συνάντησε την αντίθεση των αρχών. Κάθε φορά, οι
διαδηλώσεις διαλύονται από την Ειδική Αστυνομική Μονάδα OMON και οι συμμετέχοντες
υφίστανται παρενοχλήσεις και ξυλοδαρμούς, μεταφέρονται στην εξοχή και εγκαταλείπονται στα
δάση ή συλλαμβάνονται και φυλακίζονται χωρίς να τους δοθεί μια επίσημη αιτιολογία. Είναι
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καθήκον της Ένωσης να διερευνήσει λεπτομερώς αυτές τις δραστηριότητες και να εκφράσει
σθεναρά την αντίθεσή της. Αυτό αναμένεται από εμάς, όχι μόνο από τους πολίτες της Ρωσίας,
αλλά από το σύνολο της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

12. Ώρα των ψηφοφοριών

12.1. Βίαιες εκδιώξεις στη Ζιμπάμπουε (B7-0583/2010) (ψηφοφορία)

12.2. Καμπότζη, ειδικότερα η περίπτωση του Sam Rainsy (B7-0550/2010) (ψηφοφορία)

12.3. Βόρειος Καύκασος, ειδικότερα η περίπτωση του Oleg Orlov (B7-0549/2010)
(ψηφοφορία)

Bernd Posselt,    συντάκτης. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Landsbergis, ο οποίος γνωρίζει τον
Βόρειο Καύκασο καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, άφησε μερικές σύντομες προφορικές
τροπολογίες που καθιστούν το κείμενο πιο αυστηρό και θα σας ζητήσω να τις υποστηρίξετε.
Σας τις παρουσιάζω εξ ονόματός του.

Στην παράγραφο 3, θέλουμε να εισαχθεί η λέξη «πραγματική» μετά το «αναγνωρίζει το δικαίωμα
της Ρωσίας να καταπολεμήσει» και πριν από τη λέξη «τρομοκρατία» προκειμένου να καταστεί
πιο σαφές, διότι η τρομοκρατία χρησιμοποιείται συχνά ως πρόσχημα. Στην παράγραφο 5, θα
θέλαμε να εισαχθεί η λέξη «συνεχιζόμενη», ώστε να γίνει «τονίζει ότι η συνεχιζόμενη ατιμωρησία
στην Τσετσενία». Στην παράγραφο 15, θέλουμε να προστεθεί η λέξη «εκφοβιστικές» ώστε το
κείμενο να λέει «καταδικάζει τις εκφοβιστικές έρευνες στα γραφεία των οργανώσεων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων».

Οι αλλαγές αυτές έχουν απλά ως στόχο να καταστήσουν ακριβέστερη τη διατύπωση της έκθεσης
και θα ζητήσω από το Σώμα να τις εγκρίνει.

(Οι προφορικές τροπολογίες εγκρίνονται)

13. Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

14. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

16. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

17. Διακοπή της συνόδου

Πρόεδρος.    − Κηρύσσω τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η συνεδρίαση λήγει στις 16.25)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Η παρούσα Προεδρία του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις απαντήσεις
αυτές)

Ερώτηση αρ.  10  της κ.  Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου  ( H-0488/10 )

Θέμα: Κριτήρια Βασιλείας ΙΙΙ και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή της Βασιλείας ανακοίνωσε τον καθορισμό νέων κριτηρίων
στο πλαίσιο ενίσχυσης της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος (3) . Ωστόσο, το
γεγονός αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε πιθανές απορροφήσεις από μεγάλους τραπεζικούς
ομίλους μικρότερων τραπεζών που παραδοσιακά στηρίζουν τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) οι οποίες και αποτελούν το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (4) . Τι
προβλέψεις κάνει το Συμβούλιο για την εξέλιξη της χρηματοπιστωτικής αγοράς και των
επιπτώσεων της στη χρηματοδότηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων; Δεδομένων των συνθηκών
που χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία, έχει προβλεφθεί σχέδιο στήριξης της
χρηματοδότησης των ΜΜΕ το οποίο θα μπορούσε να αντισταθμίσει πιθανές αρνητικές συνέπειες
σε όρους ρευστότητας και παροχής πιστώσεων από την εισαγωγή κριτηρίων της Βασιλείας ΙΙΙ.
Ποιος ο βαθμός προετοιμασίας των τραπεζών έτσι ώστε να ανταποκριθούν σε αυτά;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για
το Συμβούλιο ούτε για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων
προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Οκτώβριο του 2010.

(FR) Οι ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση μέσω
των τραπεζών, η οποία επηρεάστηκε σημαντικά από την οικονομική κρίση. Είναι γεγονός ότι το
ποσοστό χρηματοδότησης των ΜΜΕ και άλλων οντοτήτων μέσω των τραπεζών σε αντίθεση με
τη χρηματοδότηση μέσω των κεφαλαιαγορών είναι πολύ υψηλότερο στην Ευρώπη σε σύγκριση
με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο
80% της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας.

Διάφοροι φορείς, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ και της Επιτροπής, εξακολουθούν να
παρακολουθούν τη χρηματοδότηση που παρέχεται συνολικά στην οικονομία και συγκεκριμένα
στις ΜΜΕ, και ενημερώνουν τακτικά το Συμβούλιο για το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
έχει συστήσει, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά εκ μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος της
χρηματοδότησης που λαμβάνει από τα κράτη μέλη, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η κρίση
που βιώνει η πραγματική οικονομία και οι ΜΜΕ συγκεκριμένα. Η σύσταση αυτή διατυπώθηκε
λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης των τραπεζών που επίσης οφείλουν να εξυγιάνουν και
να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες
κεφαλαιακές απαιτήσεις της νέας συμφωνίας της Βασιλείας που ανακοινώθηκε στις
12 Σεπτεμβρίου 2010.

(3) http://www.bis.org/press/p100912.pdf
(4) http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/index_el.htm
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Η αποστολή της επιτροπής της Βασιλείας, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κεντρικών
τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών αρχών 27 χωρών της υφηλίου, είναι η ενίσχυση
της σταθερότητας και της αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η εν λόγω επιτροπή
αναμένεται να υποβάλει δέσμη μέτρων στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ομάδας
G20 στη Σεούλ στις 11 και 12 Νοεμβρίου, ενώ έχει ανακοινώσει τη δημοσίευση εκτίμησης
επιπτώσεων προς τα τέλη του έτους. Υπό αυτές τις περιστάσεις, είναι πολύ νωρίς ακόμη για να
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο που θα έχουν οι αυξημένες
κεφαλαιακές απαιτήσεις στην ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, και για τις επιπτώσεις
τους στη χρηματοδότηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και των ΜΜΕ συγκεκριμένα.

Από πολιτικής άποψης, η συμφωνία της Βασιλείας είναι ζωτικής σημασίας. Δεν είναι, όμως,
νομικά δεσμευτική. Κατά συνέπεια, οφείλουν να την εφαρμόσουν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της
επιτροπής της Βασιλείας, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη το καθένα τους περιορισμούς του και
την κατάσταση που επικρατεί στο έδαφός του. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα νέα πρότυπα θα
ισχύσουν για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, και όχι μόνο για τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες, όπως
συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξού και η ανάγκη εκπόνησης μιας αναλυτικής μελέτης
προτού καθοριστούν τα ακριβή αριθμητικά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει
ότι η νομοθετική πρόταση που θα υποβάλει για την εφαρμογή της νέας συμφωνίας της Βασιλείας,
η οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 4, θα συνοδεύεται επίσης από εκτιμήσεις επιπτώσεων,
οι οποίες θα εξετάζουν δύο πτυχές. Η πρώτη θα αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων στον
τραπεζικό τομέα ως κλάδο, ενώ η δεύτερη εκτίμηση θα καθορίζει τον αναμενόμενο συνολικό
αντίκτυπο στην οικονομία.

Το Συμβούλιο σκοπεύει να εξετάσει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την οδηγία για τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις 4, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου
του 2011, αμέσως μόλις υποβληθεί η πρόταση, ενώ ευελπιστεί να έχει εποικοδομητική συνεργασία
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε η πρόταση να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατό. Με τον τρόπο
αυτόν, θα διαμορφωθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες, ώστε τα πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ
να προετοιμαστούν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν σωστά τους νέους κανόνες, όταν αυτοί
τεθούν σε ισχύ.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  11  του κ.  Bernd Posselt  ( H-0492/10 )

Θέμα: ΕΕ - Συμβούλιο της Ευρώπης

Τι πράττει το Συμβούλιο, για να προωθήσει περαιτέρω την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, και θεωρεί ενδεχόμενη την
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην συμφωνία πλαίσιο για την προστασία των εθνικών
μειονοτήτων καθώς και στην Ευρωπαϊκή Χάρτα των περιφερειακών γλωσσών και των γλωσσών
των μειονοτήτων;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για
το Συμβούλιο ούτε για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων
προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Οκτώβριο του 2010.

(FR) Οι εργασίες για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή σύμβαση για
την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) ξεκίνησαν
στις 17 Μαρτίου 2010 με την παρουσίαση της σύστασης της Επιτροπής για την έναρξη των
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διαπραγματεύσεων περί προσχώρησης. Το Κοινοβούλιο διατύπωσε τη θέση του για το
συγκεκριμένο θέμα σε ψήφισμα το οποίο εξέδωσε στις 19 Μαΐου 2010, στο οποίο, μεταξύ
άλλων, καλεί τη βελγική και την ουγγρική Προεδρία να προωθήσουν κάθε προσπάθεια,
προκειμένου να οριστικοποιήσουν την προσχώρηση το συντομότερο δυνατόν, και επιμένει ότι
πρέπει να συμμετέχει στενά στις προκαταρκτικές συζητήσεις, καθώς και στη διεξαγωγή των
διαπραγματεύσεων για αυτό το κείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαπραγματευτική εντολή και οι οδηγίες
διαπραγμάτευσης εγκρίθηκαν με την απόφαση του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 2010.

Με την ίδια απόφαση, το Συμβούλιο όρισε ως διαπραγματευτή την Επιτροπή. Σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει τις διαπραγματεύσεις σε στενή
διαβούλευση με την ομάδα εργασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτη
και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (FREMP). Πρόκειται για την ειδική επιτροπή που
έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 218, παρ. 4 της Συνθήκης ΣΛΕΕ. Μέσω των εκθέσεων του
διαπραγματευτή, το Συμβούλιο παρακολουθεί την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, οι οποίες
διεξάγονται στο Στρασβούργο.

Η πρώτη συνάντηση εργασίας της άτυπης ομάδας εργασίας της Διευθύνουσας Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (CDDH) του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προσχώρηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 6 και 7 Ιουλίου 2010,
ενώ η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε επίσης στο Στρασβούργο από τις 20 έως τις
22 Σεπτεμβρίου 2010. Μετά τη δεύτερη αυτή συνάντηση, η ομάδα εργασίας κατήρτισε σχέδιο
των θεμάτων που πρέπει να συζητηθούν σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ. Η ειδική επιτροπή
(FREMP) ενημερώθηκε και για τις δύο συναντήσεις.

Όσον αφορά το θέμα της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση πλαίσιο για την
προστασία των εθνικών μειονοτήτων και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές και
μειονοτικές γλώσσες, το Συμβούλιο δεν έχει λάβει σχετικές συστάσεις από την Επιτροπή.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  12  του κ.  Brian Crowley  ( H-0494/10 )

Θέμα: Ανάπτυξη ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Ποια ακριβώς μέτρα λαμβάνει το Συμβούλιο για να διασφαλίσει την ανάπτυξη ευρωπαϊκού
διπλώματος ευρεσιτεχνίας;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για
το Συμβούλιο ούτε για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων
προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Οκτώβριο του 2010.

(FR) Το Συμβούλιο εκτιμά ότι η ενίσχυση του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην
Ευρώπη συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την τόνωση της ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας
και τη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, προκειμένου να μπορέσουν να
αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση και τον διεθνή ανταγωνισμό.

Η ενίσχυση του συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αποτελεί ζωτικής σημασίας συνιστώσα
της εσωτερικής αγοράς και πρέπει να βασίζεται σε δύο πυλώνες: στη δημιουργία διπλώματος
ευρεσιτεχνίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ») και στη
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σύσταση ολοκληρωμένης, εξειδικευμένης και ενοποιημένης δικαιοδοσίας για την επίλυση
διαφορών σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βελτιώνοντας έτσι την επιβολή των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας και ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου.

Τον Δεκέμβριο του 2009, το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία όσον αφορά τη γενική του θέση
για τον μελλοντικό κανονισμό σχετικά με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ. Όσον αφορά τις
γλωσσικές ρυθμίσεις για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ, το Συμβούλιο αναμένει τη
γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόταση της Επιτροπής, ενώ στο μεταξύ
εργάζεται εντατικά για την επίτευξη συμφωνίας το ταχύτερο δυνατό. Το ζήτημα συζητήθηκε
πρόσφατα στη σύνοδο του Συμβουλίου της 11ης Οκτωβρίου, ενώ αναμένεται να ξανασυζητηθεί
σύντομα.

Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα, το Συμβούλιο υπέβαλε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων σχέδιο συνθήκης για τη θέσπιση ευρωπαϊκού και ενωσιακού δικαστηρίου για τα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αναμένοντας τη γνωμοδότησή του σχετικά με τη συμβατότητα του
κειμένου με τις Συνθήκες. Η γνωμοδότηση του Δικαστηρίου αναμένεται εντός των προσεχών
μηνών.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  13  του κ.  Pat the Cope Gallagher  ( H-0496/10 )

Θέμα: Προβολή του τουρισμού

Μπορεί να μας συνοψίσει το Συμβούλιο ποια μέτρα λαμβάνει η ΕΕ για να προβάλει την Ευρώπη
ως τουριστικό προορισμό σε διεθνές επίπεδο;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για
το Συμβούλιο ούτε για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων
προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Οκτώβριο του 2010.

(FR) Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λάβει ρητή εντολή στον τομέα του τουρισμού, η
δικαιοδοσία της είναι πολύ περιορισμένη στο συγκεκριμένο θέμα, γεγονός που εξηγεί το
περιορισμένο πεδίο δράσης που έχουν αναπτύξει κατά το παρελθόν τόσο η Επιτροπή όσο και το
Συμβούλιο για την προώθηση της Ευρώπης ως προορισμού επιλογής σε επίπεδο διεθνούς
τουρισμού.

Με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, το νέο άρθρο 195 της Συνθήκης ΣΛΕΕ ορίζει
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του
τουρισμού, ιδίως με την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης στον
τομέα αυτό. Η δράση της Ένωσης έχει συγκεκριμένα ως στόχο να ενθαρρύνει τη δημιουργία
περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και να ενθαρρύνει τη συνεργασία
μεταξύ κρατών μελών, ιδίως με την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Ωστόσο, η διάταξη αυτή
αποκλείει την εναρμόνιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών.
Επιπλέον, τα μέτρα που θα ληφθούν ενδεχομένως στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να είναι
σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που προβλέπει η Συνθήκη.

Βάσει της προαναφερθείσας διάταξης, η Επιτροπή δημοσίευσε στις 6 Ιουλίου 2010 ανακοίνωση
με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο - ένα νέο πλαίσιο πολιτικής
για τον ευρωπαϊκό τουρισμό».
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Με αφορμή το εν λόγω έγγραφο της Επιτροπής, το Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκέντρωση όλων
των δράσεων στήριξης του τουρισμού στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας που αναφέρονται
στην ανακοίνωση της Επιτροπής, οι οποίοι είναι:

α) η ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα στην Ευρώπη,

β) η προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμου, υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισμού,

γ) η εδραίωση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιμων και ποιοτικών
προορισμών,

δ) η μεγιστοποίηση του δυναμικού των πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για την
ανάπτυξη του τουρισμού.

Το Συμβούλιο ζήτησε επίσης από την Επιτροπή να συλλέξει περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία, να
προβεί σε ευρείες διαβουλεύσεις και να αναλύσει την ευρωπαϊκή και πολυεθνική προστιθέμενη
αξία των δράσεων και των πρωτοβουλιών που άπτονται των βασικών προαναφερθέντων ζητημάτων.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  14  του κ.  Liam Aylward  ( H-0498/10 )

Θέμα: Οι νέοι άνθρωποι στην ΕΕ

Από την οικονομική κρίση και μετά, η πιο ευάλωτη κατηγορία ανθρώπων στη σημερινή κοινωνία
είναι οι νέοι άνθρωποι. Το ποσοστό ανεργίας των νέων ανθρώπων έχει σημειώσει κατακόρυφη
αύξηση και το πιθανότερο είναι ότι πολλοί από αυτούς δεν θα κατορθώσουν να εξασφαλίσουν
μόνιμη απασχόληση. Στη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία αναγνωρίζεται ότι η δημιουργία
νέων και καλύτερων ευκαιριών στον τομέα της εκπαίδευσης και στην αγορά εργασίας είναι
προτεραιότητα. Με ποιο τρόπο σκοπεύει το Συμβούλιο να επιτύχει αυτόν το στόχο; Πόσα γνωρίζει
το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά το διαρθρωμένο διάλογο
για την απασχόληση και τη νεολαία (yοuth@wοrk);

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για
το Συμβούλιο ούτε για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων
προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Οκτώβριο του 2010.

(FR) Η απασχόληση των νέων συγκαταλέγεται στα κυριότερα βασικά θέματα της ευρωπαϊκής
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας με τα οποία θα ασχοληθεί η 18μηνη τριμερής Προεδρία.

Η βελγική Προεδρία σκοπεύει να αντλήσει έμπνευση από την πρωτοβουλία της ισπανικής
Προεδρίας, η οποία οδήγησε στην έγκριση από το Συμβούλιο ενός ψηφίσματος σχετικά με την
ενεργητική ένταξη των νέων, το οποίο θεσπίζει κοινές αρχές στον συγκεκριμένο τομέα και δηλώνει
ότι ο κοινωνικός και οικονομικός αποκλεισμός καθώς και όλες οι μορφές διακρίσεων συνιστούν
εμπόδια για την ευημερία των νέων και δυσχεραίνουν ενδεχομένως την ενεργό συμμετοχή τους
στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Με το εν λόγω ψήφισμα ενσωματώνεται ακόμη η
συνιστώσα της νεολαίας και σε άλλους τομείς πολιτικής όπως η εκπαίδευση και η απασχόληση.
Η βελγική Προεδρία σκοπεύει να συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση προτείνοντας ψήφισμα
σχετικά με τις κοινωνικο-εκπαιδευτικές δραστηριότητες και καλώντας το Συμβούλιο να το
εγκρίνει κατά τη σύνοδο του Νοεμβρίου.
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Το προτεινόμενο ψήφισμα θα αναγνωρίζει συγκεκριμένα τον ρόλο που μπορούν να
διαδραματίσουν οι κοινωνικο-εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω της παροχής ευκαιριών στους
νέους για την ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων,
γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησής τους.

Στις 21 Οκτωβρίου 2010, θα υποβληθούν επίσης προς έγκριση στο Συμβούλιο οι κατευθυντήριες
γραμμές για την απασχόληση. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, που θα αποτελούν ένα από
τα βασικότερα μέσα υλοποίησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δίνουν έμφαση στη σημασία
της στοχοθέτησης των νέων στο πλαίσιο των πολιτικών που αναπτύσσουν τα κράτη μέλη στους
τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. Η κατευθυντήρια γραμμή 8 αναφέρει συγκεκριμένα
ότι, για τη στήριξη των νέων και ιδίως εκείνων που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή
κατάρτισης (ΕΑΕΚ), τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να
θεσπίσουν προγράμματα που θα τους βοηθούν να βρουν μια πρώτη απασχόληση, να αποκτήσουν
επαγγελματική εμπειρία, ή να έχουν περαιτέρω ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης,
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων μαθητείας, και να προβλέπουν άμεση παρέμβαση,
όταν οι νέοι καθίστανται άνεργοι.

Η Προεδρία επιθυμεί, τέλος, να επισημάνει ότι, σε συνέχεια της ανακοίνωσης με θέμα «Νεολαία
σε κίνηση» που δημοσίευσε πρόσφατα η Επιτροπή, στην οποία προτείνονται διάφορα μέτρα για
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (συμπεριλαμβανομένου του στόχου
της βελτίωσης της απασχόλησης των νέων), το Συμβούλιο θα κληθεί κατά τη σύνοδο του
Νοεμβρίου να εγκρίνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση (για την εκπαίδευση, τη νεολαία και την
απασχόληση) η οποία θα καλύπτει συγκεκριμένα τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι νέοι.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  15  του κ.  Richard Howitt  ( H-0503/10 )

Θέμα: Ανθρώπινα δικαιώματα στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ στην επανεξέταση
των πολυεθνικών επιχειρήσεων

Εν συνεχεία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2009 με τα οποία
εγκρίνονται οι συστάσεις του ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, προτίθεται το Συμβούλιο να εγκρίνει πλήρως
την πρόταση για ένα νέο κεφάλαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην επικαιροποίηση των
κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που βασίζεται
στις συστάσεις του ειδικού εκπροσώπου Ruggie;

Προτίθεται η Προεδρία να αναλάβει διαβουλεύσεις με άλλα κράτη μέλη με στόχο την υποστήριξη
του εγγράφου που υπέβαλε στον ΟΟΣΑ στις 30 Ιουνίου 2010 ο ειδικός εκπρόσωπος Ruggie
σύμφωνα με το οποίο οι ευθύνες των επιχειρήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν περιορίζονται
μόνο στους προμηθευτές πρώτης και δεύτερης βαθμίδας στους οποίους οι επιχειρήσεις μας
ασκούν επίδραση παγκοσμίως;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για
το Συμβούλιο ούτε για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων
προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Οκτώβριο του 2010.
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(FR) Τον περασμένο Δεκέμβριο, στο πλαίσιο των συμπερασμάτων του σχετικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό σε τρίτες χώρες, το Συμβούλιο τόνισε τον σημαντικό ρόλο
που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση της εδραίωσης του
πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο εξέφρασε
τη στήριξή του στο έργο του καθηγητή Ruggie, του ειδικού εκπροσώπου του ΟΗΕ για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολυεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε προσφάτως ότι στηρίζει το έργο του ειδικού εκπροσώπου με
την ευκαιρία της παρουσίασης της τελευταίας έκθεσής της στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στη Γενεύη τον Ιούνιο του 2010. Η ΕΕ επιδοκίμασε επίσης τα σχέδια του ειδικού
εκπροσώπου να καταρτίσει ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών το 2011 για την εφαρμογή
του εννοιλογικού πλαισίου του με την ονομασία «Προστασία, σεβασμός και μέσα προσφυγής»
και να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μέσου στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για
την προώθηση του εν λόγω πλαισίου. Αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο βασίζεται σε τρεις
θεμελιώδεις αρχές: στο καθήκον του κράτους να προστατεύει τους πολίτες από παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, στην
εταιρική ευθύνη στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και στην ανάγκη
καλύτερης πρόσβασης σε πραγματικά μέσα προσφυγής, τόσο δικαστικής όσο και εξωδικαστικής.
Οι τρεις αυτές αρχές είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους και συμβάλλουν στην επίτευξη
μακροπρόθεσμης προόδου.

Ως μέλη του ΟΟΣΑ, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στο έργο του εν λόγω οργανισμού
για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κατευθυντήριων γραμμών
του, και έχουν επιδοκιμάσει σε γενικές γραμμές τις προτάσεις του καθηγητή Ruggie,
συμπεριλαμβανομένης της πρότασής του περί προσθήκης μιας συγκεκριμένης ενότητας για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και την αρχή της δέουσας επιμέλειας. Σύμφωνα με την εν λόγω αρχή, για
να αποτρέπεται η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι εταιρείες οφείλουν, στο πλαίσιο
της συμμόρφωσής τους με τα θεμελιώδη κριτήρια που προβλέπουν τα Ηνωμένα Έθνη, να
επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γεγονός που
συνεπάγεται συνδυασμό εδραιωμένων εταιρικών πρακτικών διαχείρισης κινδύνων και εκτίμησης
των συναφών με τα ανθρώπινα δικαιώματα πτυχών.

Όσον αφορά τα κράτη μέλη της ΕΕ, δεν έχουν συντονιστεί ακόμη οι ομάδες εργασίας του
Συμβουλίου, προκειμένου να διαμορφωθεί και να εγκριθεί η θέση που θα πρέπει να τηρήσουν
σχετικά με το έργο του ΟΟΣΑ. Οι αντιπροσωπείες στους κόλπους του Συμβουλίου έχουν,
πάντως, ενημερωθεί για την πρόοδο του συγκεκριμένου έργου, ιδίως όσον αφορά τις εμπορικές
πτυχές και τις πτυχές που άπτονται των επενδύσεων.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  16  της κ.  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0506/10 )

Θέμα: Εκπροσώπηση της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη και λοιπά διεθνή όργανα

Ποιά είναι η στρατηγική του Συμβουλίου ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι πρόσφατα διορισθέντες
ανώτεροι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Herman Van Rοmpuy, και η Ύπατη Εκπρόσωπος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική
Ασφάλειας Catherine Ashtοn θα μπορούν να ομιλούν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών εξ ονόματος της Ένωσης; Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας ο
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όχι ο εκπρόσωπος της χώρας που ασκεί την εκ
περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, θα πρέπει να εκπροσωπεί την ΕΕ σε επίπεδο αρχηγού
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κράτους διεθνώς. Ποιά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για να εφαρμοσθούν αυτές οι διατάξεις της
Συνθήκης της Λισαβόνας σε διεθνή όργανα όπως τα Ηνωμένα Έθνη;

Απάντηση

Η παρούσα απάντηση, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία και δεν είναι δεσμευτική ούτε για
το Συμβούλιο ούτε για τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων
προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε
στο Στρασβούργο τον Οκτώβριο του 2010.

(FR) Με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αντικατέστησε
και διαδέχθηκε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ). Η ΕΕ κληρονόμησε έτσι το καθεστώς του
παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Το καθεστώς του παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που κληρονόμησε η
ΕΕ συνεπάγεται σχετικά περιορισμένα δικαιώματα, όπως περιορισμένο βαθμό πρόσβασης στον
κατάλογο των ομιλητών και ορισμένα διαδικαστικά δικαιώματα. Τα εν λόγω περιορισμένα
δικαιώματα είχαν ως αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό της δράσης και της εικόνας της ΕΕ
σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, όταν η ΕΕ
εκπροσωπούταν στη Γενική Συνέλευση από το κράτος μέλος που είχε την Προεδρία του
Συμβουλίου. Οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι η ΕΕ δεν δύναται επί του παρόντος να ασκήσει
πλήρως στους κόλπους της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον ρόλο που της έχει
εκχωρήσει η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε δύναται να προωθήσει
τα συμφέροντα της ΕΕ όσο αποτελεσματικά το έπραττε πριν από την εφαρμογή της Συνθήκης
της Λισαβόνας.

Καθώς η συζήτηση για το σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΕ στο έργο των
Ηνωμένων Εθνών αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας αποφάσισε στις 4 Οκτωβρίου να συστήσει μια ομάδα εργασίας
για το ψήφισμα με στόχο την ενοποίηση, τον συντονισμό και τη στήριξη του έργου της
αντιπροσωπείας της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη, του έργου άλλων εκπροσώπων της ΕΕ σε τρίτες χώρες
και του έργου των υπηρεσιών των γραμματειών της Επιτροπής και του Συμβουλίου στις
Βρυξέλλες, ώστε να διαμορφωθούν οι απαιτούμενες συνθήκες για να αποκτήσει η ΕΕ τα πρόσθετα
δικαιώματα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική συμμετοχή της στο έργο της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η εν λόγω ομάδα εργασίας συγκροτείται από υπαλλήλους
των γραμματειών της Επιτροπής και του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα συζητήσει τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί στο
συγκεκριμένο θέμα στις 25 Οκτωβρίου.

***

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ερώτηση αρ.  25  της κ.  Silvia-Adriana Ţicău  ( H-0467/10 )

Θέμα: Στάδιο υλοποίησης του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1070/2009 (5)  για τη βελτίωση των επιδόσεων και της βιωσιμότητας
του ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής αεροπορίας υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λάβουν όλα

(5) ΕΕ L 300, 14.11.2009, σ. 34.
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τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των λειτουργικών τμημάτων εναέριου
χώρου το αργότερο στις 4 Δεκεμβρίου 2012, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη
χωρητικότητα και απόδοση του δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας μέσα στον Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Ουρανό, να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας, να βελτιωθούν οι επιδόσεις του
συστήματος αεροπορικών μεταφορών συνολικά και να μειωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 691/2010 (6)  της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2010 , καθορίζει
μηχανισμό επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου. Έχοντας
υπόψη ότι η πρώτη περίοδος αναφοράς αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2012 και ότι η Επιτροπή,
στις 12 Αυγούστου 2010, διόρισε συντονιστή συστήματος λειτουργικών τμημάτων εναέριου
χώρου και ότι κατά τα τελευταία έτη διαθέτει σημαντικές πιστώσεις από τον προϋπολογισμό
ΔΕΔ-Μ για τον ορισμό των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου, μπορεί να δηλώσει σε ποιο
στάδιο βρίσκεται σήμερα ο ορισμός των αποκαλούμενων λειτουργικών τμημάτων εναέριου
χώρου και εάν η υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού θα τηρήσει το προβλεπόμενο
χρονοδιάγραμμα;

Απάντηση

(EN) Χάρη στα λειτουργικά τμήματα εναερίου χώρου (FAB), κάθε κράτος μέλος βλέπει πέρα
από τα εθνικά του σύνορα και παρέχει υπηρεσίες αεροναυτιλίας από κοινού με άλλα κράτη μέλη.
Τα λειτουργικά τμήματα εναερίου χώρου αποτελούν βασικούς μηχανισμούς του ενιαίου
ευρωπαϊκού ουρανού (SES) για την παροχή των επιχειρησιακών οφελών της ενισχυμένης
συνεργασίας μεταξύ παρόχων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, μέσω ενός
ολοκληρωμένου παρόχου. Δεν παύουν, πάντως, να αποτελούν ενδιάμεσο βήμα προς την
κατεύθυνση της δημιουργίας πραγματικά ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.

Δυνάμει της νομοθεσίας SES II, τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν λειτουργικά τμήματα
εναερίου χώρου πριν από τις 4 Δεκεμβρίου 2012. Έχει ήδη γνωστοποιηθεί μάλιστα η δημιουργία
δύο λειτουργικών τμημάτων εναερίου χώρου (μεταξύ Σουηδίας και Δανίας και μεταξύ Ηνωμένου
Βασιλείου και Ιρλανδίας). Εντός των προσεχών μηνών, η Επιτροπή αναμένει την υπογραφή της
συμφωνίας για το FABEC, η οποία καλύπτει το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο,
τις Κάτω Χώρες και την Ελβετία. Για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών
μελών που συνεργάζονται στους κόλπους του ίδιου λειτουργικού τμήματος εναερίου χώρου,
τον Αύγουστο του 2010 ορίστηκε συντονιστής ο κ. Jarzembowski.

Πάντως, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την επιτάχυνση της δημιουργίας του ενιαίου
ευρωπαϊκού ουρανού και για την τήρηση της προθεσμίας.

Για να βοηθήσει τα κράτη μέλη, η Επιτροπή κατήρτισε ένα αυστηρό πρόγραμμα εργασίας και
παρουσίασε διάφορα ρυθμιστικά μέτρα. Για παράδειγμα, ο κανονισμός της Επιτροπής περί
θέσπισης του συναφούς συστήματος επιδόσεων εγκρίθηκε στις 29 Ιουλίου 2010. Θα αποτελέσει
το μέσο κινητοποίησης των κρατών μελών, ώστε να επιδιώξουν στενότερη ολοκλήρωση στον
τομέα της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις επιδόσεις τους.

Επιπλέον, η Επιτροπή οριστικοποιεί επί του παρόντος την πρότασή της περί κανονισμού
εφαρμογής σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφόρησης στον τομέα της δημιουργίας λειτουργικών
τμημάτων εναερίου χώρου. Το υποστηρικτικό υλικό θα έχει επίσης οριστικοποιηθεί μέχρι τις 4
Δεκεμβρίου 2010.

Εν κατακλείδι, η προθεσμία του Δεκεμβρίου του 2012 συνιστά για την Επιτροπή και τον
συντονιστή των λειτουργικών τμημάτων εναερίου χώρου σημαντικό παράγοντα μόχλευσης στο

(6) ΕΕ L 201, 3.8.2010, σ. 1.

129Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL21-10-2010



πλαίσιο των συζητήσεών τους με τα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προθεσμία
του Δεκεμβρίου του 2012, η Επιτροπή θα κληθεί να επιλύσει τα ζητήματα που ενδέχεται να
προκύψουν. Επί του παρόντος, πάντως, η Επιτροπή αισιοδοξεί ότι θα τηρηθεί η προθεσμία,
καθώς οι προετοιμασίες προχωρούν κανονικά.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  26  του κ.  Bernd Posselt  ( H-0493/10 )

Θέμα: Διευρωπαϊκά Σιδηροδρομικά Δίκτυα

Πώς κρίνει η Επιτροπή το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή των επιμέρους τμημάτων του
σιδηροδρομικού συγκοινωνιακού άξονα για την Ευρώπη μεταξύ Στρασβούργου και
Σαλτσβούργου, και ποιο ρόλο διαδραματίζει στο πλαίσιο αυτό η γραμμή
Μονάχου-Mühldοrf-Freilassing; Σχεδιάζεται πέραν τούτου ο ορισμός ειδικού συντονιστή των
ΔΕΔ και για την γραμμή 22 που συνδέεται με το εν λόγω ΔΕΔ;

Απάντηση

(EN) Το έργο προτεραιότητας 17 «Παρίσι-Στρασβούργο-Στουτγάρδη-Βιέννη-Μπρατισλάβα»
(PP17) είναι ένας σιδηροδρομικός άξονας μεταξύ Ανατολής και Δύσης ο οποίος διασχίζει
ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες περιοχές στο κέντρο της Ευρώπης. Το μήκος του υπερβαίνει τα
1.382 χιλιόμετρα και διασχίζει τέσσερα κράτη μέλη: Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία και Σλοβακία.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι, με τον διορισμό του συντονιστή της ΕΕ Péter Balázs και μετά την
υπογραφή δήλωσης προθέσεων εκ μέρους των υπουργών Μεταφορών των τεσσάρων κρατών
μελών στις 9 Ιουνίου 2006, η οποία συνοδεύθηκε από διάφορες διμερείς συνθήκες για τα
διασυνοριακά τμήματα, η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε καλό δρόμο στα περισσότερα
τμήματα. Το τελευταίο γαλλικό τμήμα υψηλής ταχύτητας θα τεθεί σε λειτουργία το 2016. Ο
νέος σταθμός της Βιέννης θα ανοίξει το 2013. Όλα τα τμήματα μεταφοράς επιβατών στην
Αυστρία, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για ταχύτητες 200 χλμ. ανά ώρα, θα είναι έτοιμα προς
λειτουργία το αργότερο μέχρι το 2015.

Η Επιτροπή επικροτεί την περάτωση των εργασιών στο διασυνοριακό τμήμα μεταξύ Γαλλίας και
Γερμανίας. Η γέφυρα του Kehl θα ανοίξει στις 10 Δεκεμβρίου 2010, ενώ τα εν εξελίξει έργα
στο τμήμα Augsburg-Μόναχο προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2011.

Η Επιτροπή ανησυχεί, πάντως, για ορισμένα τμήματα του έργου:

- οι εργασίες στο τμήμα Στουτγάρδη-Ulm ξεκίνησαν το 2010. Το τμήμα αυτό, το οποίο πρέπει
να είναι έτοιμο προς λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2019, έχει σχεδιαστεί για μέγιστη ταχύτητα
250 χλμ./ώρα. Όμως, όπως γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, το τμήμα της Στουτγάρδης αποτελεί
ακόμη αντικείμενο συζήτησης σε πολιτικό επίπεδο,

- δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη χρηματοδότηση για τη σύνδεση με το αεροδρόμιο του Μονάχου,
παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο (Landtag) της Βαυαρίας κατέληξαν
πρόσφατα σε συμφωνία για ένα σχέδιο ανάπτυξης του Μονάχου (Bahnkonzept München) στο
πλαίσιο του οποίου προβλέπεται σύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής με το αεροδρόμιο,

- παρότι τον Ιούλιο του 2007 τα Υπουργεία Μεταφορών της Γερμανίας και της Αυστρίας
συμφώνησαν να αναπτύξουν από κοινού το διασυνοριακό τμήμα Freilassing-Salzburg με
γνώμονα τη βελτίωση της μεταφορικής του ικανότητας, η τελική ημερομηνία έναρξης των
εργασιών στο γερμανικό έδαφος δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τις γερμανικές αρχές,
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- όσον αφορά το τμήμα Μόναχο-Freilassing, η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης
για ολόκληρο το τμήμα αναμένεται να αποτελέσει προτεραιότητα του αναθεωρημένου πλαισίου
σχεδιασμού που πρόκειται να παρουσιάσει αργότερα ο γερμανός υπουργός Μεταφορών εντός
του φθινοπώρου του 2010.

Η Επιτροπή κατανοεί ότι οι επενδύσεις σε υποδομές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους διαθέσιμους
εθνικούς πόρους, όμως οι επενδύσεις σε έργα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
αποτελούν επίσης συλλογική δέσμευση όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών: εάν ένα κράτος
μέλος δεν παραδίδει το δικό του σκέλος μιας σύνδεσης, οι επενδύσεις των άλλων κινδυνεύουν
να χάσουν την αξία τους. Η Επιτροπή υπενθυμίζει, επομένως, στη γερμανική κυβέρνηση τις
πολιτικές της δεσμεύσεις.

Η Επιτροπή βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τον αξιότιμο βουλευτή ότι, τον
Ιούνιο του 2010, η Επιτροπή όρισε τον Gilles Savary, πρώην εξέχοντα βουλευτή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, νέο ευρωπαίο συντονιστή για το έργο προτεραιότητας 22
(Αθήνα-Νυρεμβέργη-Δρέσδη). Ο κ. Savary θα παρουσιάσει την πρώτη του έκθεση σχετικά με
το έργο του στις 27 Οκτωβρίου 2010 ενώπιον της Επιτροπής TRAN.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  27  του κ.  Brian Crowley  ( H-0495/10 )

Θέμα: Χρηματοδότηση για την υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας στα περιφερειακά
αεροδρόμια

Μπορεί η Επιτροπή να συνοψίσει με δήλωσή της τα οφέλη από τη χρηματοδότηση της υποχρέωσης
δημόσιας υπηρεσίας όσον αφορά τα περιφερειακά αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Απάντηση

(EN) Ο κανονισμός 1008/2008 (7)  επιτρέπει την επιβολή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας
για λόγους οικονομικής ανάπτυξης ή εδαφικής σύνδεσης. Οι υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας
είναι εργαλεία διασφάλισης της πρόσβασης σε απομονωμένες περιφέρειες ή στήριξης των στόχων
της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής, όταν τα κράτη μέλη κρίνουν ότι οι στόχοι αυτοί δεν
θα επιτευχθούν προσηκόντως μέσω της ελεύθερης λειτουργίας των δυνάμεων της αγοράς.

Οι υποχρεώσεις αυτές είναι γενικής φύσης (υποχρεώσεις σε επίπεδο συχνότητας, μεταφορικής
ικανότητας, μέγιστης τιμής, κλπ....). Εάν δεν αναλαμβάνει κανένας φορέας εκμετάλλευσης την
παροχή των σχετικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας
αποκλειστικής εκχώρησης σε έναν μόνο φορέα εκμετάλλευσης ο οποίος επιλέγεται κατόπιν
πρόσκλησης υποβολής προσφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η αποκλειστική εκχώρηση
μπορεί να γίνει με ή χωρίς αποζημίωση, και βασική της επιδίωξη είναι να διασφαλίσει την
αποτελεσματική επίτευξη των στόχων περιφερειακής ανάπτυξης. Σε περίπτωση που δίδεται
αποζημίωση, δικαιούχος είναι η αεροπορική εταιρεία στην οποία ανατίθεται η σύμβαση, και όχι
τα εμπλεκόμενα αεροδρόμια.

Επί του παρόντος, υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας επιβάλλονται σε 200 διαδρομές εντός της
ΕΕ. Διασφαλίζοντας την ελάχιστη συχνότητα δρομολογίων σε αυτές τις διαδρομές, οι υποχρεώσεις
δημόσιας υπηρεσίας τονώνουν την εναέρια κυκλοφορία προς και από τα περιφερειακά
αεροδρόμια. Η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε ποσοτική ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων των
υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα περιφερειακά αεροδρόμια. Πάντως, οι υποχρεώσεις

(7) ΕΕ L 293 της 31.10.2008.
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δημόσιας υπηρεσίας τονώνουν από τη φύση τους την εναέρια κυκλοφορία σε περιφερειακά
αεροδρόμια, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, θα πραγματοποιούνταν λιγότερο τακτικά αεροπορικά
δρομολόγια.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  28  του κ.  Dominique Baudis  ( H-0500/10 )

Θέμα: Η αεροναυπηγική και η λευκή βίβλος για τις μεταφορές

Η αεροναυπηγική αποτελεί μία από τις σπάνιες επιτυχίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η
δραστηριότητα αυτή, στην οποία απασχολούνται εκατοντάδες χιλιάδες ειδικευμένοι εργαζόμενοι
σε ολόκληρη την ήπειρο, είναι δομικό στοιχείο της οικονομίας μας και των εδαφών μας. Είναι
ένας πραγματικός φορέας τεχνολογικής προόδου και βασικός παράγοντας για την κινητικότητα
των πολιτών.

Ποια θέση σκοπεύει να δώσει η Επιτροπή σε αυτό το βιομηχανικό τομέα στην προσεχή λευκή
βίβλο της για τις μεταφορές;

Απάντηση

(EN) Η αεροναυπηγική απασχολεί άμεσα μισό εκατομμύριο ανθρώπους, ενώ ο ετήσιος κύκλος
εργασιών της αγγίζει τα 100 δισ. ευρώ. Η Ευρώπη κατέχει στη συγκεκριμένη αγορά μερίδιο που
υπερβαίνει το 38%. Συνεπώς, αυτός ο βιομηχανικός κλάδος υψηλής τεχνολογίας είναι ζωτικής
σημασίας για την ΕΕ.

Η Λευκή Βίβλος σχετικά με το μέλλον των μεταφορών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Επομένως,
είναι νωρίς ακόμη να γίνει αναφορά στο περιεχόμενό της. Γενικά, πάντως, από τη συγκεκριμένη
Λευκή Βίβλο θα ωφεληθούν ο κλάδος των αερομεταφορών, οι βιομηχανίες εξοπλισμού μεταφορών
και η αεροναυπηγική.

Καταρχάς, η εφαρμογή των τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του SESAR
(ερευνητικό σχέδιο για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό),
στο οποίο συμμετέχουν πολλοί κατασκευαστές αεροναυπηγικής, θα συμβάλει στη βελτίωση της
παραγωγής και στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας, ευνοώντας έτσι τον κλάδο της
αεροναυπηγικής. Η ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού θα συμβάλει στην αύξηση
της εναέριας μεταφορικής ικανότητας, ενώ αναμένεται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους
αερομεταφορείς αλλά και για τους ευρωπαίους κατασκευαστές αεροναυπηγικής.

Η καλύτερη ολοκλήρωση των τρόπων μεταφοράς, με τη σύνδεση των εναέριων, σιδηροδρομικών
και δημόσιων μεταφορών, θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών των εμπορευματικών πτήσεων
μικρών αποστάσεων και των συνδέσεων τοπικού βρόχου με τις πόλεις.

Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, με προϋπολογισμό 2,1 δισ. ευρώ, μέρος του οποίου αποτελεί
η πρωτοβουλία «Καθαρός ουρανός» (800 εκατ. ευρώ), στηρίζει ήδη τις τεχνολογικές ανάγκες
του ευρωπαϊκού βιομηχανικού κλάδου στον τομέα της ανάπτυξης μιας νέας γενιάς πιο πράσινων,
πιο αποδοτικών, λιγότερο δαπανηρών, ασφαλέστερων και πιο αξιόπιστων αεροσκαφών,
αεροκινητήρων και εξοπλισμών, καθώς και εναέριων μεταφορών. Επίσης, η στρατηγική για τα
καθαρά καύσιμα που αναπτύσσεται επί του παρόντος θα βοηθήσει τους ευρωπαίους
κατασκευαστές να μεταβούν έγκαιρα και ομαλά προς πιο βιώσιμες εναέριες μεταφορές.

Τέλος, η δίκαιη τιμολόγηση των μεταφορών συνιστά σημαντικό τομέα πολιτικής στο πλαίσιο
της Λευκής Βίβλου. Η ενσωμάτωση των αερομεταφορών στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της
ΕΕ από το 2012 θα προσφέρει περαιτέρω κίνητρα για καινοτομία, ταχύτερη ανανέωση των
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στόλων και χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές αλλά και για τις μεγάλες
αεροπορικές εταιρείες εκτός ΕΕ, με σαφή οφέλη για τον κλάδο της αεροναυπηγικής.

Γενικά, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αυξήσει περαιτέρω τις ευκαιρίες αυτού του στρατηγικού
κλάδου, ο οποίος δημιουργεί θέσεις εργασίας για εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης και ενισχύει
τεχνολογικά άλλους κλάδους.

Στο πλαίσιο αυτό, και ακολουθώντας το καλό παράδειγμα του οράματος για το 2020 όσον
αφορά την έρευνα στον κλάδο της αεροναυπηγικής, η Επιτροπή θα συστήσει ομάδα υψηλού
επιπέδου στην οποία θα συμμετέχουν ηγετικοί φορείς του κλάδου της αεροναυπηγικής για τη
διαμόρφωση νέου οράματος σχετικά με την έρευνα στους κλάδους της αεροναυπηγικής και των
αερομεταφορών στην Ευρώπη μετά το 2020.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  29  του κ.  Richard Howitt  ( H-0504/10 )

Θέμα: Ενδεχόμενη μεταφορά του αεροδρομίου Χίθροου στις εκβολές του Τάμεση

Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις της Επιτροπής σε σχέση με δημοσιεύματα κατά τα οποία
εκπονούνται νέες μελέτες εφικτότητας για τη μεταφορά του αεροδρομίου Χίθροου σε τεχνητό
νησί στις εκβολές του Τάμεση, πράγμα που θα έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα προκαλέσει
κυκλοφοριακή συμφόρηση εις βάρος της εκλογικής μου περιφέρειας στο Νότιο Έσεξ; Ποιες
άλλες μελέτες και διαβουλεύσεις πρόκειται να αναλάβει η Επιτροπή επ’ αυτού;

Απάντηση

(EN) Σε κανένα από τα επίσημα έγγραφα που έχει δημοσιεύσει το Υπουργείο Μεταφορών του
Ηνωμένου Βασιλείου δεν περιέχεται αναφορά περί πιθανής εξέτασης του ενδεχόμενου μεταφοράς
του αεροδρομίου Χίθροου στις εκβολές του Τάμεση. Η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες για
πρόσφατες μελέτες σκοπιμότητας όσον αφορά τη μεταφορά του αεροδρομίου Χίθροου.

Είναι πάντως σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι, βάσει της αρχής της επικουρικότητας, η επιλογή
της θέσης των αεροδρομίων, όπως και κάθε άλλης υποδομής, είναι καθαρά εθνικό θέμα, εφόσον
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, π.χ. όσον αφορά τις συναφείς
με το περιβάλλον πτυχές.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  30  της κ.  Sarah Ludford  ( H-0505/10 )

Θέμα: Σαρωτές σώματος στα αεροδρόμια

Οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση σχετικά με τη χρήση σαρωτών σώματος στα αεροδρόμια
πρέπει να αξιολογήσει αναλυτικά την αποτελεσματικότητα, την αναγκαιότητα και την
αναλογικότητα των σαρωτών σώματος για τη βελτίωση της ασφάλειας αεροδρομίων. Πότε θα
αποφασίσει η Επιτροπή αν θα προτείνει ένα πανενωσιακό νομικό πλαίσιο, σε ποια αντικειμενικά
κριτήρια θα βασίσει την εκτίμηση επιπτώσεων και την απόφασή της, ποιες υποχρεωτικές
προδιαγραφές σχετικά με το σεβασμό της ατομικής σφαίρας και την υγεία μπορούν να
συμπεριληφθούν και, τέλος, αν θα παίρνει ο τυχόν σχετικός νόμος σαφή θέση ως προς τη
διατήρηση εικόνων και τους κανόνες τύπου ΗΠΑ, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα εξαίρεσης
από ελέγχους με σαρωτή σώματος;
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Απάντηση

(EN) Στις 15 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικά με τη χρήση σαρωτών
ασφαλείας στα αεροδρόμια της ΕΕ. Η εν λόγω ανακοίνωση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η
Επιτροπή θα αποφασίσει εάν θα προτείνει ή όχι τη θέσπιση νομικού πλαισίου στην ΕΕ για τη
χρήση των σαρωτών ασφαλείας στα αεροδρόμια της ΕΕ και τις προϋποθέσεις που θα διέπουν τη
χρήση τους, κατόπιν περαιτέρω ανάλυσης επιπτώσεων, η οποία θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα
σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και την υγεία ζητήματα.

Η Επιτροπή καταρτίζει επί του παρόντος την εν λόγω εκτίμηση επιπτώσεων σύμφωνα με τους
κανόνες και τη μεθοδολογία που έχει θεσπίσει για τέτοιες περιπτώσεις. Στο πλαίσιο της εκτίμησης
αυτής, η Επιτροπή καλείται να ορίσει το πρόβλημα που θα χρειαστεί ενδεχομένως κανονιστική
ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ και να προτείνει διάφορες πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη
των στόχων και την αντιμετώπιση του εντοπισθέντος προβλήματος.

Οι επιπτώσεις κάθε εναλλακτικής λύσης εξετάζονται προσεκτικά σε επίπεδο οικονομίας, κοινωνίας,
υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών: μελέτες, διαβουλεύσεις
με ενδιαφερόμενους, αποτελέσματα δοκιμών, κλπ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο καθενός από αυτά τα σενάρια ξεχωριστά, θα εκτιμηθούν περαιτέρω
οι επιδόσεις όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, την υγεία και τον εντοπισμό. Θα εξεταστεί
επίσης το ενδεχόμενο παροχής στους ταξιδιώτες της δυνατότητας εξαίρεσης καθώς και το
ενδεχόμενο αποθήκευσης των εικόνων.

Η εν λόγω εκτίμηση επιπτώσεων θα είναι έτοιμη στις αρχές του 2011. Η Επιτροπή θα αποφασίσει
τότε εάν απαιτείται η ανάληψη νομοθετικής δράσης.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  38  του κ.  James Nicholson  ( H-0491/10 )

Θέμα: Μελλοντική ενίσχυση για την "πράσινη" κτηνοτροφία

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον ιρλανδικό τύπο (Irish Independent, Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου
2010), ο Επίτροπος Ciοlοs ανέφερε ότι θα ήταν διατεθειμένος να εξετάσει την περίπτωση να
συνεχισθεί η ενίσχυση της κτηνοτροφίας που βασίζεται στην εκτροφή ζώων σε βοσκοτόπους,
όπως π.χ. η περίπτωση της Ιρλανδίας. Σε αυτό το στάδιο, ποιο (ους) μηχανισμό (ους) προβλέπει
η Επιτροπή να χρησιμοποιηθεί (ουν) για να παρασχεθεί αυτή η πρόσθετη στήριξη στους αγρότες;

Απάντηση

(FR) Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σύστημα άμεσων πληρωμών και, πιο συγκεκριμένα,
στον τρόπο κατανομής τους, προκειμένου να κατανέμεται δικαιότερα η στήριξη μεταξύ των
κρατών μελών, των περιφερειών και των κατηγοριών κτηνοτροφίας, βρίσκονται στο επίκεντρο
της συζήτησης για το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Μία πτυχή του ζητήματος
αφορά την εξεύρεση του καλύτερου δυνατού τρόπου στόχευσης των άμεσων πληρωμών σε
τύπους κτηνοτροφίας που συμβάλλουν καθοριστικά στον εφοδιασμό της αγοράς με
περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά.

Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτηματικά για τις διαδικασίες και τα κριτήρια
μετάβασης σε μια δικαιότερη και πιο στοχευμένη στήριξη, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη σοβαρή
διατάραξη των άμεσων πληρωμών, η οποία θα μπορούσε να έχει σημαντικές οικονομικές
επιπτώσεις σε ορισμένες περιφέρειες ή συστήματα παραγωγής.
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*
*     *

Ερώτηση αρ.  39  της κ.  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0507/10 )

Θέμα: Το πρόγραμμα POSEI

Ποια είναι η εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος
POSEI για τους παραγωγούς μπανάνας στις απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ; Έχει βελτιώσει
ουσιαστικά το πρόγραμμα αυτό τη θέση των παραγωγών μπανάνας της ΕΕ στην ευρωπαϊκή αγορά
μπανάνας; Υπάρχουν σχέδια τροποποίησης του χρηματοδοτικού πλαισίου του POSEI για τις
μπανάνες επί τη βάσει της προσεχούς ενδιάμεσης αναθεώρησης των δημοσιονομικών προοπτικών
της ΕΕ;

Απάντηση

(FR) Στην έκθεση για τις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης του προγράμματος POSEI το 2006,
την οποία υπέβαλε η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στις
24 Σεπτεμβρίου 2010 (8) , επισημαίνεται ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του
προγράμματος POSEI αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά για διάφορους κλάδους της
γεωργίας στις απόκεντρες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου εξαγωγής μπανάνας.

Τα μέτρα του προγράμματος POSEI, τα οποία συνεπάγονται σημαντική βοήθεια για τους
παραγωγούς μπανάνας, είχαν πράγματι θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη διατήρηση των
επιπέδων παραγωγής και των εισοδημάτων.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την αυξημένη κερδοφορία, τις
επιπτώσεις στην παραγωγικότητα, την ποιότητα και τις περιβαλλοντικές συνθήκες παραγωγής.

Τα συμπεράσματα αυτά βασίζονται εν μέρει σε πρόσφατη μελέτη που εκπόνησαν ανεξάρτητοι
σύμβουλοι για λογαριασμό της Επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν τα μέτρα
που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος POSEI από το 2001 και μετά.

Η Επιτροπή είναι, επομένως, σε θέση να δηλώσει ότι το πρόγραμμα POSEI συνέβαλε καθοριστικά
στη διατήρηση της παραγωγής μπανάνας στην Ευρώπη και στη βελτίωση των συνθηκών
παραγωγής.

Το τρέχον χρηματοδοτικό κονδύλιο για τους παραγωγούς μπανάνας της ΕΕ καθορίστηκε στα
279 εκατ. ευρώ για τις τέσσερις περιοχές παραγωγής (Κανάρια Νησιά, Μαρτινίκα, Γουαδελούπη
και Μαδέρα) κατά τη μεταφορά των επιδοτήσεων στο πρόγραμμα POSEI το 2007. Το σημαντικό
αυτό ποσό υπολογίστηκε εν μέρει με γνώμονα την πιθανή μεταβλητότητα της αγοράς μπανάνας
σε περίπτωση ενδεχόμενης περαιτέρω ελευθέρωσης.

Η Επιτροπή εκτιμά, επομένως, ότι τα κονδύλια που διατίθενται επί του παρόντος για την επιδότηση
των παραγωγών μπανάνας αρκούν προς το παρόν για την προστασία των παραγωγών της ΕΕ
στους κόλπους της τωρινής πιο ανοικτής αγοράς.

Η Επιτροπή παρακολουθεί, εντούτοις, προσεκτικά τις επιπτώσεις των πολυμερών εμπορικών
συμφωνιών που επιδιώκουν τη μείωση των δασμών εισαγωγής μπανάνας και σκοπεύει να λάβει
τα κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό τους, σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη.

(8) COM(2010)0501 τελικό, Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Πρώτη έκθεση για
τις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης του προγράμματος POSEI το 2006.
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*
*     *

Ερώτηση αρ.  42  του κ.  Struan Stevenson  ( H-0475/10 )

Θέμα: Διαρθρωτικές αδυναμίες της ισχύουσας κοινής αλιευτικής πολιτικής

Μια από τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ισχύουσας κοινής αλιευτικής πολιτικής που
αναγνωρίζεται στην Πράσινη Βίβλο ήταν η έλλειψη συμμόρφωσης με τους υφιστάμενους κανόνες.
Αυτό συμβάλλει στην σε μεγάλο βαθμό υπέρμετρη αλιεία και καταστροφή του θαλάσσιου
περιβάλλοντος και συχνά επιδεινώνεται από εξελίξεις που ενισχύονται από κονδύλια της ΕΕ.
Συνεπώς, εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο θέσπισης ενός μηχανισμού που θα θέτει όρους για
την πρόσβαση σε κονδύλια και αλιευτικούς πόρους της ΕΕ, συναφή προς τον μηχανισμό
πολλαπλής συμμόρφωσης της ΚΓΠ;

Απάντηση

(EN) Συνεπεία της έκθεσης που δημοσίευσε το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ τον Νοέμβριο του 2007
(ειδική έκθεση 2007), η Επιτροπή ξεκίνησε μια εις βάθος μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου
και επιβολής. Ο νέος κανονισμός ελέγχου (κανονισμός 1224/2009 (9) ) θα συμβάλει σημαντικά
στη βελτίωση του ελέγχου, της επιβολής και της συμμόρφωσης στους κόλπους της ευρωπαϊκής
αλιείας.

Όσον αφορά τη θέσπιση όρων για την πρόσβαση σε κονδύλια και αλιευτικούς πόρους της ΕΕ,
η Επιτροπή επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σε διατάξεις που ήδη υπάρχουν, όπως το άρθρο
16 του κανονισμού αριθ. 2371/2002 (10)  του Συμβουλίου (βασικός κανονισμός για τη
διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής
πολιτικής), το άρθρο 90 του κανονισμού αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (κανονισμός περί
θέσπισης συστήματος ελέγχου) και το άρθρο 40 του κανονισμού αριθ. 1005/2008 (11)  του
Συμβουλίου (κανονισμός για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία). Επιπροσθέτως, στους
κόλπους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας και του πλαισίου συλλογής δεδομένων υπάρχουν
δυνατότητες αναστολής της οικονομικής συνδρομής ή εφαρμογής δημοσιονομικών διορθώσεων
σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος δεν πληροί ορισμένους διοικητικούς όρους ή όρους
προγραμματισμού και παράδοσης.

Η επικείμενη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής παρέχει στην Επιτροπή την ευκαιρία
να διερευνήσει τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που υπάρχουν σχετικά με τη θέσπιση περαιτέρω
όρων.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  43  του κ.  Pat the Cope Gallagher  ( H-0497/10 )

Θέμα: Ποσόστωση στην αλιεία για το 2011

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι οι κοινοτικοί αλιείς ανοικτής
θάλασσας θα αντλήσουν οφέλη από την αύξηση της ποσόστωσης (ΤΑC) σκουμπριού, σύμφωνα
με τη γνωμοδότηση του ΙCES για το 2011;

(9) ΕΕ L 343 της 22.12.2009.
(10) ΕΕ L 358 της 31.12.2002
(11) ΕΕ L 286 της 29.10.2008
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Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, συγκεκριμένα
για το γεγονός ότι η Ισλανδία και οι Φερόες Νήσοι έχουν θεσπίσει μονομερείς ποσοστώσεις, με
αποτέλεσμα να παρατηρείται υπεραλίευση του ιχθυαποθέματος.

Η θέσπιση μονομερών ποσοστώσεων εκ μέρους της Ισλανδίας και των Φερόων Νήσων είναι
επιεικώς απαράδεκτη, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νορβηγία καταβάλλουν εδώ και χρόνια
προσπάθειες για να μπορέσει να φτάσει σε ένα καλό και βιώσιμο επίπεδο αυτό το επικερδές
ιχθυαπόθεμα στον βορειοανατολικό Ατλαντικό. Οι ποσότητες σκουμπριού που αλίευσαν φέτος
τα σκάφη της Ισλανδίας και των Φερόων Νήσων είναι πρωτοφανείς. Με τις πράξεις τους
υπονομεύουν όλες τις σκληρές προσπάθειες που καταβάλλει ο αλιευτικός κλάδος της ΕΕ για
την προστασία του συγκεκριμένου ιχθυαποθέματος.

Για την Επιτροπή αποτελεί προτεραιότητα η διασφάλιση της βιωσιμότητας του ιχθυαποθέματος,
καθώς έτσι οι αλιείς θα μπορέσουν να ωφεληθούν πλήρως από τις διαθέσιμες ποσότητες
σκουμπριού τόσο το 2011 όσο και μακροπρόθεσμα. Επιδιώκοντας την επίτευξη του εν λόγω
στόχου, η Επιτροπή ανέλαβε πρωτοβουλία για την εκ νέου τόνωση της από κοινού διαχείρισης
του σκουμπριού με όλα τα παράκτια κράτη στα ύδατα των οποίων μεταναστεύει το συγκεκριμένο
είδος. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή ζήτησε να συζητηθεί το θέμα στη συνεδρίαση του
Συμβουλίου των υπουργών Αλιείας της 27ης Σεπτεμβρίου 2010, κατά τη διάρκεια της οποίας
τα κράτη μέλη στήριξαν τον στόχο της Επιτροπής.

Η Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει μια κρίσιμη κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση του
σκουμπριού στον βορειοανατολικό Ατλαντικό ενόψει της συμφωνίας διανομής των ποσοστώσεων
μεταξύ των παράκτιων κρατών. Τα τρέχοντα επίπεδα αλίευσης υπερβαίνουν κατά πολύ τα επίπεδα
που είχαν συστήσει οι επιστήμονες για το 2010. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να επιλύσει τα
προβλήματα που έχουν προκύψει, ώστε να μπορέσει να επανέλθει το ιχθυαπόθεμα σε σωστά
επίπεδα διαχείρισης για το 2011, και βασίζει τη θέση που τηρεί στο πλαίσιο των σχετικών
διαπραγματεύσεων στη γνωμοδότηση για το 2011 του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση
των Θαλασσών (ICES), η οποία επιτρέπει αύξηση των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων
(TAC).

Εάν δεν επιτευχθεί συνεργασία, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μείωσης του ιχθυαποθέματος. Για να
αποφευχθεί αυτό, η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να προασπίσει τα συμφέροντα της Ένωσης
συνάπτοντας μια μακροπρόθεσμη συμφωνία. Οι διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν το
φθινόπωρο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν ευελιξία
και καλή θέληση, προκειμένου να βρεθεί λύση.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  44  του κ.  Marek Józef Gróbarczyk  ( H-0501/10 )

Θέμα: Ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως καθορίζεται
στη σχετική πράσινη βίβλο, η παράκτια αλιεία έχει πρωταρχική σημασία.

Η εφαρμοζόμενη από την Επιτροπή έννοια της πώλησης ατομικών μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων
(ΑΜΠ), δημιουργεί ανησυχία στον αλιευτικό τομέα και δεν συμβιβάζεται με την προστασία της
μικρής κλίμακας αλιείας, όπως προκύπτει από την πείρα που έχει αποκομιστεί στην Ισλανδία
στον τομέα αυτό.
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Μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει πώς βλέπει την μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής
βάσει των ΑΜΠ, κατά πόσο εξετάζονται άλλες εναλλακτικές, λιγότερο ριψοκίνδυνες μέθοδοι
χρηματοδότησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής και σε ποιό στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις
με τα κράτη μέλη επί του θέματος αυτού;

Απάντηση

(EN) Ο αξιότιμος βουλευτής αναφέρεται στη σημασία της παράκτιας αλιείας και στη σχέση των
στόλων παράκτιας αλιείας με την πιθανή θέσπιση ατομικών μεταβιβάσιμων ποσοστώσεων στο
πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ).

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος το συγκεκριμένο θέμα και έχει υπόψη τις πιθανές αρνητικές
επιπτώσεις της θέσπισης τέτοιων δικαιωμάτων στους αλιευτικούς στόλους μικρής κλίμακας και
στους στόλους παράκτιας αλιείας. Συμφωνεί δε με τον αξιότιμο βουλευτή ότι πρέπει να
αποφευχθούν πάση θυσία οι αρνητικές συνέπειες αυτών των μέτρων. Επισημαίνει, πάντως, ότι
δεν έχει ληφθεί ακόμη σχετική απόφαση, και ότι η Επιτροπή θα λάβει οπωσδήποτε υπόψη τα
συμφέροντα του αλιευτικού κλάδου μικρής κλίμακας και του κλάδου της παράκτιας αλιείας,
ώστε να τους προστατεύσει από τυχόν αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα εμπορεύσιμα
δικαιώματα.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  45  του κ.  Carl Schlyter  ( H-0469/10 )

Θέμα: Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα και καρδιακές προσβολές

Σύμφωνα με ερευνητικά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο New England Jοurnal
οf Medicine (12)  και προέρχονται από ολλανδικό ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν
4800 άνδρες και γυναίκες, τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα σε χαμηλές δόσεις, όπως απαντώνται π.χ.
στην επιτραπέζια μαργαρίνη, δεν μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Αυτά τα
συμπεράσματα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από εταιρίες που, μέσω των διαφημιστικών
εκστρατειών που διεξάγουν, ισχυρίζονται το αντίθετο, ότι δηλαδή η κατανάλωση της μαργαρίνης
τους μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής.

Θεωρεί άραγε η Επιτροπή ότι οι εν λόγω επαναλαμβανόμενοι ισχυρισμοί περί της
αποτελεσματικότητας της μαργαρίνης συνάδουν με τις νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν στην
ΕΕ; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτές οι διαφημιστικές
εκστρατείες θα τερματιστούν ή θα αποσυρθούν;

Απάντηση

(EN) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 (13)  σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και
υγείας θεσπίστηκε ακριβώς για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι ισχυρισμοί διατροφής και υγείας
που διατυπώνονται στα τρόφιμα εντός της ΕΕ είναι αληθείς, σαφείς, αξιόπιστοι και χρήσιμοι
στον καταναλωτή. Για τον σκοπό αυτόν, οι νομοθέτες αποφάσισαν ότι η επιστημονική τεκμηρίωση
πρέπει να αποτελεί τον κύριο παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη χρήση ισχυρισμών.
Τέτοιου είδους ανεξάρτητες αξιολογήσεις των ισχυρισμών –εάν είναι δηλαδή αληθείς ή όχι–
διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ).

(12) (http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1003603).
(13) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9-25.
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Ο κανονισμός επιβάλλει την έγκριση όλων των ισχυρισμών υγείας σε επίπεδο ΕΕ βάσει των
συστάσεων της ΕΑΑΤ.

Κατά την έγκριση του εκάστοτε ισχυρισμού, καθορίζονται κατάλληλες προϋποθέσεις χρήσης,
ώστε να διασφαλίζεται ότι η κατανάλωση του προϊόντος για το οποίο έχει διατυπωθεί ο
συγκεκριμένος ισχυρισμός παράγει το ισχυριζόμενο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, οι προϋποθέσεις
χρήσης δύνανται, αναλόγως των επιστημονικών συστάσεων, να περιορίζουν τη χρήση του
ισχυρισμού μόνο στα τρόφιμα στα οποία φαίνεται το αποτέλεσμα ή να καθορίζουν τις ελάχιστες
ποσότητες του ενεργού συστατικού που απαιτούνται για την επίτευξη του ισχυριζόμενου
αποτελέσματος.

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση, έχουν εγκριθεί ισχυρισμοί για ορισμένες ουσίες οι οποίες
ενδέχεται να περιέχονται σε διάφορα προϊόντα όπως, μεταξύ άλλων, οι κίτρινες λιπαρές ύλες
προς επάλειψη (μαργαρίνη) και η μείωση της χοληστερόλης που επιτυγχάνεται με την κατανάλωσή
τους. Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι δυνατό να αναφέρουν ότι η υψηλή χοληστερόλη μπορεί να
συμβάλει στην εμφάνιση στεφανιαίας νόσου. Στην περίπτωση αυτή, αρμόδιες για την επιβολή
της συναφούς νομοθεσίας είναι οι εθνικές αρμόδιες αρχές.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς για τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και την καρδιαγγειακή υγεία,
αναμένεται η εκτίμηση της ΕΑΑΤ για ορισμένους εξ αυτών. Για άλλους, όμως, που έχουν ήδη
αξιολογηθεί, η Επιτροπή συζητά επί του παρόντος με τα κράτη μέλη το ενδεχόμενο λήψης
απόφασης για την έγκρισή τους. Οι ισχυρισμοί που υποβάλλονται προς έγκριση επιτρέπεται να
παραμένουν στην αγορά μέχρι να ληφθεί σχετική απόφαση.

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή επιθυμεί να διαβεβαιώσει τον αξιότιμο βουλευτή ότι, μόλις εφαρμοστεί
πλήρως ο κανονισμός, θα επιτρέπεται η χρήση στην ΕΕ μόνο ισχυρισμών υγείας που έχουν
εγκριθεί από τους επιστήμονες.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  46  της κ.  Mairead McGuinness  ( H-0472/10 )

Θέμα: Αλλαγές στην οδηγία της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων με
σκοπό την πρόληψη των εικονικών γάμων

Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση Metοck της 25ης Ιουλίου
2008, ορισμένα κράτη μέλη - μεταξύ των οποίων και η Ιρλανδία - αναγκάστηκαν να αποσύρουν
το αίτημα τους για τροποποίηση της οδηγίας 2004/38/EΚ (14)  για την ελεύθερη κυκλοφορία
των προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στόχευε στην παρεμπόδιση της σύναψης
εικονικών γάμων από τους μετανάστες, για να παραμείνουν στην ΕΕ. Ένας υψηλά ιστάμενος
υπεύθυνος για την καταχώρηση των ληξιαρχικών πράξεων γάμου στην Ιρλανδία πρόσφατα
προειδοποίησε ότι το 10-15% των πολιτικών γάμων στην Ιρλανδία πιθανότατα είναι εικονικοί
γάμοι με αποκλειστικό στόχο την παράκαμψη των κανόνων περί μετανάστευσης.

Συμμερίζεται η Επιτροπή τις ανησυχίες των κρατών μελών σχετικά με τη πιθανότητα
εκμετάλλευσης της οδηγίας στο πλαίσιο της απόφασης Metοck; Έχει η Επιτροπή λάβει
πληροφορίες από κάποιο κράτος μέλος σχετικά με κατάχρηση ή παραβίαση της οδηγίας 2004/38
και, αν ναι, ποιοί μηχανισμοί υπάρχουν για την ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών μεταξύ των
κρατών μελών; Πιστεύει η Επιτροπή ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εξαλείψουν τους εικονικούς
γάμους χωρίς αλλαγές στην οδηγία 2004/38 και αν ναι, με ποιό τρόπο ακριβώς;

(14) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=QT&reference=H-2010-0472&language=EL" \l "ref1" ΕΕ L
158, 30.4. 2004, σ. 77.

139Συvεδριάσεις τoυ Ευρωπαϊκoύ ΚoιvoβoυλίoυEL21-10-2010



Απάντηση

(EN) Όπως επισημαίνεται στην έκθεση (15)  της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας
2004/38/ΕΚ (16) , το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφαση που εξέδωσε για την
υπόθεση Metock (17)  υπενθυμίζει ότι η οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να αντιδρούν στην
κατάχρηση των δικαιωμάτων της ΕΕ, περιλαμβανομένων των εικονικών γάμων, όπως προβλέπει
το άρθρο 35 της οδηγίας.

Για να εντοπίσει τις δυσκολίες και να διευκρινίσει τα ζητήματα ερμηνείας που προκύπτουν από
την οδηγία και, επιπλέον, να βοηθήσει τα κράτη μέλη να την εφαρμόσουν σωστά, η Επιτροπή
συνέστησε τον Σεπτέμβριο του 2008 μια ομάδα εμπειρογνωμόνων προερχόμενων από τα κράτη
μέλη. Στην ημερήσια διάταξη της ομάδας, η οποία συνέρχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα,
περιλαμβάνονται η καταπολέμηση της κατάχρησης, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η συλλογή
στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών ασφαλείας για τα νεοεμφανιζόμενα πρότυπα κατάχρησης.
Χρησιμοποιείται ειδικό δίκτυο τεχνολογιών των πληροφοριών για την ομαλότερη ανταλλαγή
μεταξύ των κρατών μελών στατιστικών στοιχείων και άλλων πληροφοριών ασφαλείας σχετικά
με την κατάχρηση και την απάτη. Στους κόλπους της ομάδας, η Επιτροπή στηρίζει την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων σε τεχνικό επίπεδο από κοινού με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση των ικανοτήτων
τους στον τομέα της καταπολέμησης της κατάχρησης.

Η Επιτροπή παρείχε περαιτέρω συνδρομή για το συγκεκριμένο θέμα στις κατευθυντήριες
γραμμές (18)  για την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας τις οποίες εξέδωσε τον Ιούλιο του 2009.
Όσον αφορά την κατάχρηση και την απάτη, οι κατευθυντήριες οδηγίες επισημαίνουν ότι η οδηγία
επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν αποτελεσματικά και αναγκαία μέτρα για την
καταπολέμηση της κατάχρησης και της απάτης σε τομείς που εμπίπτουν στο καθ’ ύλην πεδίο
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, με την άρνηση,
τον τερματισμό και την ανάκληση οποιουδήποτε δικαιώματος αναγνωριζόμενου από την οδηγία,
σε περίπτωση κατάχρησης δικαιώματος ή απάτης, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις εικονικών
γάμων. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά και να υπόκεινται στις διαδικαστικές εγγυήσεις
που προβλέπονται στην οδηγία.

Τα πρόσφατα νέα που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο περί έκδοσης καταδικαστικών
αποφάσεων εις βάρος κληρικών που συμμετείχαν στην τέλεση εικονικών γάμων και περί
αποτελεσματικής εξάρθρωσης, ύστερα από έρευνες της αστυνομίας, οργανωμένων εγκληματικών
κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνταν στον τομέα της τέλεσης εικονικών γάμων επιβεβαιώνουν
την άποψη της Επιτροπής ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου
της ΕΕ, ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα κατά της
κατάχρησης.

*
*     *

(15) COM(2008)840 τελικό
(16) Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα

των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια
των κρατών μελών, ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.

(17) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 25ης Ιουλίου 2004, στην υπόθεση C-127/08 Metock κ.λπ. (Συλλογή 2008, σ. I-6241)
(18) COM(2009)313 τελικό
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Ερώτηση αρ.  47  του κ.  Bendt Bendtsen  ( H-0474/10 )

Θέμα: Πράσινες δημόσιες αγορές

Στο πλαίσιο των πράσινων δημοσίων αγορών, η Επιτροπή δεν συμπεριλαμβάνει τον ιατρικό
εξοπλισμό στους 10 τομείς προτεραιότητάς της. Θεωρήθηκε προβληματική η εκπόνηση
εναρμονισμένων κριτηρίων για τον τομέα αυτό, επειδή ο συγκεντρωτικός όρος "ιατρικός
εξοπλισμός" καλύπτει πολυάριθμα διαφορετικά είδη προϊόντων. Η έλλειψη κατευθυντηρίων
γραμμών για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού ενδέχεται εν τω μεταξύ να έχει ως ανεπιθύμητη
συνέπεια να στερηθεί ο τομέας αυτός ένα ουσιαστικό κίνητρο για να συνεχίζει να αναπτύσσει
καλύτερα και περισσότερο βιώσιμα προϊόντα.

Είναι άραγε διατεθειμένη η Επιτροπή να ασχοληθεί εκ νέου με την εκπόνηση κατευθυντηρίων
γραμμών, δημιουργώντας ενδεχομένως πιο ειδικές κατηγορίες για τα διάφορα είδη προϊόντων,
που επί του παρόντος καλύπτονται όλα από τον συγκεντρωτικό όρο "ιατρικός εξοπλισμός"; Έχει
μήπως εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη βιομηχανία και τις κλαδικές
οργανώσεις, ούτως ώστε ο ενδιαφερόμενος τομέας να συμμετάσχει στη δημιουργία κατηγοριών
για τα διάφορα προϊόντα; Μήπως η Επιτροπή έχει επίσης εξετάσει το ενδεχόμενο να
δημιουργηθούν ειδικές κατηγορίες καινοτομίας, που θα λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τον
χαρακτήρα των προϊόντων και τις διάφορες εφαρμογές τους;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή αξιολογεί εκ νέου επί του παρόντος τη σκοπιμότητα της θέσπισης κριτηρίων
για τη σύναψη πράσινων δημόσιων συμβάσεων για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων που
χρησιμοποιούνται στον κλάδο της υγείας. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη ο
συνολικός αντίκτυπος στο περιβάλλον και οι δυνατότητες βελτίωσης της εν λόγω ομάδας
προϊόντων σε σύγκριση με άλλες ομάδες προϊόντων, καθώς και η βούληση των κρατών μελών
και του κλάδου να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία. Το θέμα θα συζητηθεί με τη
συμβουλευτική ομάδα για τη σύναψη πράσινων δημόσιων συμβάσεων, και η σχετική απόφαση
θα ληφθεί πριν από τα τέλη του 2010.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  48  της κ.  Vilija Blinkevičiūtė  ( H-0477/10 )

Θέμα: Η ισότητα των φύλων και οι συντάξεις των γυναικών

Το φετινό καλοκαίρι η Επιτροπή δημοσίευσε πράσινη βίβλο με τίτλο "Για επαρκή, βιώσιμα και
ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα", στο οποίο προσεγγίζει ορισμένα θέματα που
συνδέονται με το καθεστώς φερεγγυότητας των συνταξιοδοτικών ταμείων, την αύξηση της
ηλικίας συνταξιοδότησης και την κινητικότητα των συντάξεων. Ωστόσο, δεν αναφέρει την αρχή
της ισότητας των φύλων και αγνοεί πλήρως το ύψος των συντάξεων των γυναικών. Σε όλη τη
ζωή τους οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας, αφού για ίση εργασία
εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές στους μισθούς μεταξύ ανδρών και
γυναικών. Επιπλέον, το ποσό των συντάξεων των γυναικών είναι μικρότερο επειδή εργάζονται
σε τομείς στους οποίους οι μισθοί είναι χαμηλοί ή επειδή πρέπει να θέσουν τέρμα στην
επαγγελματική τους δραστηριότητα για να ασχοληθούν με την οικογένειά τους, πράγμα που
αυξάνει περαιτέρω τη φτώχεια των ηλικιωμένων γυναικών.

Δεν θεωρεί η Επιτροπή ότι πρέπει να εξεταστεί χωριστά το θέμα του ύψους των συντάξεων των
γυναικών, διότι οι διακρίσεις στην αγορά εργασίας επηρεάζουν τις συνταξιοδοτικές παροχές για
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τις γυναίκες; Ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για να μειωθεί η διαφορά
του ύψους των συντάξεων μεταξύ γυναικών και ανδρών;

Απάντηση

(EN) Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής «Για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά
συνταξιοδοτικά συστήματα» (19)  καλύπτει τη διάσταση του φύλου και αναφέρεται σε παρόμοια
ζητήματα με αυτά που θίγει η αξιότιμη βουλευτής σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι γυναίκες (20) .

Η Πράσινη Βίβλος ενοποιεί τις διάφορες συνιστώσες του συνταξιοδοτικού πλαισίου σε επίπεδο
ΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επικροτήσει αυτήν τη συνολική προσέγγιση. Το βασικό ζήτημα
της επάρκειας των συντάξεων θα αντιμετωπιστεί επομένως στο πλαίσιο αυτό, όπου η διάσταση
του φύλου (επάρκεια των συντάξεων των γυναικών) θα συνεχίσει να έχει κεντρική θέση. Όσον
αφορά το τελευταίο, δίδεται μεγάλη έμφαση στα μέτρα που λαμβάνονται σε επίπεδο αγοράς
εργασίας, στα οποία συμβάλλει καθοριστικά η συνολική προσέγγιση, επί παραδείγματι μέσω
σύνδεσης με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει ενδεχομένως
η ΕΕ βάσει της Πράσινης Βίβλου θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα της εν εξελίξει διαβούλευσης.
Μόλις καταθέσουν τις απόψεις τους οι ενδιαφερόμενοι, η Επιτροπή θα κρίνει ποια βήματα πρέπει
να γίνουν στη συνέχεια.

Η Επιτροπή έχει αναλάβει ήδη διάφορες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ισότητας ανδρών
και γυναικών στην αγορά εργασίας, από όπου και ξεκινά το πρόβλημα της διαφοράς μεταξύ των
συντάξεων των δύο φύλων. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες αφορούν συγκεκριμένα την προώθηση
της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης και μια
εκστρατεία που ξεκίνησε η Επιτροπή το 2009 ειδικά για την αντιμετώπιση των διαφορών στις
αμοιβές των δύο φύλων. Οι ανισότητες σε επίπεδο απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών
και οι συνέπειές τους σε επίπεδο συνταξιοδότησης εξετάζονται με προσοχή στην ανακοίνωση
που εξέδωσε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2010 με θέμα «Χάρτης για τα δικαιώματα των
γυναικών» (21)  και σε πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά με «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ
γυναικών και ανδρών 2010-2015» (22) .

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου της για την προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών στους
κόλπους της ανοικτής μεθόδου συντονισμού στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και της
κοινωνικής ενσωμάτωσης, πρωταρχικός στόχος της οποίας είναι η ισότητα των φύλων, η Επιτροπή
παρακολουθεί τη διάσταση του φύλου στις εθνικές εκθέσεις στρατηγικής των κρατών μελών και
δημοσίευσε την τελευταία σχετική εκτίμησή της στην κοινή έκθεση του 2009 για την κοινωνική
ενσωμάτωση και την κοινωνική προστασία (23) ,συμβάλλοντας έτσι στην τροφοδότηση της
Πράσινης Βίβλου για τις συντάξεις. Η παρακολούθηση της τελευταίας θα βασιστεί στις
πρωτοβουλίες που βρίσκονται υπό διαμόρφωση.

*
*     *

(19) COM(2010)365 τελικό
(20) Βλ. επί παραδείγματι σελίδα 5
(21) COM(2010)78 τελικό
(22) COM(2010)491 τελικό
(23) Βλ. ιδίως σημείο 4.2.3 του υποστηρικτικού εγγράφου στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2588&langId=en
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Ερώτηση αρ.  49  του κ.  Andrew Henry William Brons  ( H-0478/10 )

Θέμα: Ο Πρόεδρος του Μαλί

Θα ήθελα να γνωρίζω την αντίδραση της Επιτροπής στην ομιλία του Προέδρου του Μαλί προς
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι παραπονέθηκε πως
το Μαλί υποφέρει από διαρροή πνευματικού δυναμικού προς τον ανεπτυγμένο κόσμο. Δήλωσε
ότι περίπου το 35% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Μαλί εργάζεται στο εξωτερικό
και ότι ένα υψηλό αλλά απροσδιόριστο ποσοστό εργαζομένων στην υγεία εργάζεται σε άλλες
χώρες. Πιστεύει η Επιτροπή ότι είναι ηθικά αποδεκτό να προβαίνουν οι ανεπτυγμένες χώρες στη
θήρα ιατρικού προσωπικού από χώρες του Τρίτου Κόσμου, οι οποίες τους εκπαίδευσαν
δαπανώντας από τους περιορισμένους πόρους τους;

Απάντηση

(EN) Η Επιτροπή ανησυχεί σοβαρά για τη σημαντική μείωση ειδικευμένων εργαζομένων στον
τομέα της υγείας, φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σε πολλές αφρικανικές χώρες. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις, απαιτούνται τουλάχιστον 2,3 εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας ανά 1.000
κατοίκους για την παροχή βασικής υγειονομικής περίθαλψης. Η Αφρική διαθέτει, κατά μέσο
όρο, 0,8 εργαζόμενους στον κλάδο της υγείας ανά 1.000 κατοίκους, ενώ το Μαλί ακόμη
λιγότερους, σε σύγκριση με την Ευρώπη όπου υπάρχουν 10,3 εργαζόμενοι ανά 1.000 κατοίκους.
Έχοντας υπόψη την πρόκληση αυτή και τα οφέλη που αποκομίζει η ΕΕ ως προορισμός πολλών
εργαζομένων στον κλάδο της υγείας που μεταναστεύουν από την Αφρική, η ΕΕ έχει εγκρίνει
ειδική στρατηγική για δράση που αφορά την έλλειψη ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας
στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης. Η ΕΕ στηρίζει
προγράμματα υγείας που αφορούν ειδικά τους ανθρώπινους πόρους στον τομέα της υγείας σε
51 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Μαλί. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ αρχίζει να διερευνά τις
δυνατότητες που υπάρχουν για τόνωση της κυκλικής μετανάστευσης και για θέσπιση άλλων
μηχανισμών που θα καθιστούν επωφελή για την ανάπτυξη τη μετανάστευση εργαζομένων στον
τομέα της υγείας.

Μία θεματική υποενότητα του θεματικού προγράμματος «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό»
αφορά ειδικά τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αντιμετώπιση της έλλειψης ανθρωπίνων
πόρων. Στο πλαίσιο της εν λόγω υποενότητας, χρηματοδοτείται σε συνεργασία με την Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) ένα έργο της ΕΕ το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης του
εργατικού δυναμικού στον κλάδο της υγείας και στην αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων
ανθρωπίνων πόρων στον συγκεκριμένο κλάδο σε 57 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 36
αφρικανικών χωρών, μεταξύ των οποίων και το Μαλί.

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και η υπό ανάπτυξη νομοθεσία, προβλέπουν ήδη αρκετές
εγγυήσεις για την πρόληψη της «διαρροής εγκεφάλων». Για παράδειγμα, η οδηγία 2009/50 (24)

σχετικά με την μπλε κάρτα της ΕΕ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν αιτήσεις
για έκδοση μπλε κάρτας για λόγους δεοντολογικής πρόσληψης. Επιπλέον, η οδηγία δεν θίγει
συμφωνίες με τρίτες χώρες στις οποίες απαριθμούνται επαγγέλματα που πάσχουν από έλλειψη
προσωπικού και υπόκεινται, κατά συνέπεια, στην αρχή της δεοντολογικής πρόσληψης. Οι υπήκοοι
τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει καθεστώς επί μακρόν διαμενόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
μπορούν να εγκαταλείψουν το έδαφος της ΕΕ για διάστημα μέχρι ενός έτους, χωρίς να χάσουν
το καθεστώς αυτό. Το διάστημα αυτό μπορεί να επεκταθεί μέχρι δύο χρόνια για υψηλά
ειδικευμένους εργαζόμενους που διαθέτουν μπλε κάρτα. Οι διατάξεις αυτές ενθαρρύνουν την

(24) Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, ΕΕ L 155 της 18.6.2009
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«κυκλική» μετανάστευση μεταξύ των κρατών μελών και της χώρας καταγωγής των μεταναστών,
διευκολύνοντας έτσι τη συνακόλουθη μεταφορά δεξιοτήτων και χρημάτων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για τη
μεγιστοποίηση των θετικών και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της μετανάστευσης
στην ανάπτυξη σε συμφωνία με την Παγκόσμια προσέγγιση της μετανάστευσης.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  50  του κ.  Ivo Belet  ( H-0489/10 )

Θέμα: Αποζημίωση αποχώρησης για τους Ευρωπαίους επιτρόπους

Βάσει του κανονισμού 422/67/ΕΟΚ (25)  της 25ης Ιουλίου 1967, τα πρώην μέλη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής λαμβάνουν κατά τη διάρκεια τριών ετών μετά τη λήξη των καθηκόντων τους
αποζημίωση της οποίας το ύψος κυμαίνεται μεταξύ 40% και 65% του βασικού μισθού τους,
ενώ μπορούν να συνδυάσουν την εν λόγω αποζημίωση με ενδεχόμενη αμοιβή που εισπράττουν
λόγω νέων καθηκόντων. Η «βασιλική» αυτή ρύθμιση εγείρει έντονες κριτικές στην κοινή γνώμη.

Είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να αναθεωρήσει τη ρύθμιση αυτή ιδία πρωτοβουλία, ειδικότερα
όσον αφορά τη σώρευση της αποζημιώσεως αποχώρησης με νέα εισοδήματα (άρθρο 7,
παράγραφος 3 του κανονισμού);

Απάντηση

(EN) Το θέμα αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 243 της
Συνθήκης ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 210 ΣΕΚ).

*
*     *

Ερώτηση αρ.  51  του κ.  Liam Aylward  ( H-0499/10 )

Θέμα: Η εμπορική πολιτική της Mercοsur και οι επιπτώσεις της στον γεωργικό τομέα
της Ευρώπης

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με τον εμπορικό συνασπισμό της Mercοsur θα διεξαχθεί στις 11
Οκτωβρίου. Ποιες επιπτώσεις πιστεύει ο Επίτροπος ότι θα έχουν τα αποτελέσματα των συνομιλιών
στον γεωργικό τομέα; Μια οικονομική μελέτη για τις δυνητικές επιπτώσεις της πολιτικής αυτής
θα δημοσιευθεί στις αρχές του 2011. Μπορεί η Επιτροπή να δώσει κάποια στοιχεία για το τρέχον
στάδιο της μελέτης; Θα επικεντρώνεται η μελέτη στα σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει η
εμπορική αυτή πολιτική στον γεωργικό τομέα στην Ευρώπη;

Απάντηση

(EN) Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών για τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης
ΕΕ-Mercosur πραγματοποιήθηκε στις 11-15 Οκτωβρίου 2010 στις Βρυξέλλες.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο των
εν λόγω συνομιλιών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η υποβολή γραπτής έκθεσης στην επιτροπή
του Συμβουλίου για την εμπορική πολιτική και στην επιτροπή INTA του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου λίγο μετά την ολοκλήρωση κάθε γύρου.

(25) ΕΕ 187 της 8.8.1967, σ. 1.
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Επισημαίνεται ότι έχει εκπονηθεί ήδη πλήρης εκτίμηση των επιπτώσεων του εμπορίου στην
αειφόρο ανάπτυξη (SIA), η οποία εξέταζε τις πιθανές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της σύναψης ενδεχόμενης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της
Mercosur, ενώ οι τελικές της εκθέσεις διατίθενται ήδη στο ευρύ κοινό από τον Μάρτιο του 2009
(βλ. http://ec.europa.eu/trade/analysis/sustainability-impact-assessments/assessments).

Η απάντηση της Επιτροπής όσον αφορά τα πορίσματα και τις συστάσεις της μελέτης καταγράφεται
στο έγγραφο θέσης σχετικά με τη SIA, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2010.

Η Επιτροπή αποφάσισε, επιπλέον, να συμπληρώσει το προαναφερθέν έργο με πιο εστιασμένες
οικονομικές μελέτες, οι οποίες αναμένεται να περατωθούν στις αρχές του 2011. Οι εν λόγω
μελέτες θα παρέχουν επικαιροποιημένες αναλύσεις και πληροφορίες για τον συνολικό οικονομικό
αντίκτυπο της άρσης των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών στην εμπορία αγαθών,
υπηρεσιών και επενδύσεων, καθώς και λεπτομερέστερη εκτίμηση των γεωργικών επιπτώσεων.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τη γενικότερη ευαισθησία του γεωργικού κλάδου
της ΕΕ, συγκεκριμένα κάποιων γεωργικών τομέων που ενδέχεται να επηρεαστούν περισσότερο
από μελλοντικές παραχωρήσεις. Για τους συγκεκριμένους αυτούς τομείς, η Επιτροπή θα ετοιμάσει
προσφορά για τον γεωργικό τομέα η οποία θα περιέχει λίγες παραχωρήσεις που θα λαμβάνουν
υπόψη τις ευαισθησίες των συναφών αγορών και παραγωγικών τομέων της ΕΕ και θα είναι,
φυσικά, συμβατή με τη γενικότερη κοινή γεωργική πολιτική.

*
*     *

Ερώτηση αρ.  53  του κ.  Χαράλαμπου Αγγουράκη  ( H-0511/10 )

Θέμα: Το μνημόνιο εξοντώνει τη λαϊκή οικογένεια και την εκπαίδευση

Χιλιάδες παιδιά λαϊκών οικογενειών στην Ελλάδα δεν βρίσκουν θέσεις σε δημοτικούς παιδικούς
σταθμούς επειδή πολλοί δήμοι τους κλείνουν, λόγω ανυπαρξίας πόρων και προσωπικού.
Χαρακτηριστικά, μόνο στο Δήμο της Αθήνας από 8.816 αιτήσεις έχουν εγκριθεί 5.465.
Ταυτόχρονα το 60-70% του προσωπικού των παιδικών σταθμών απειλείται με απόλυση, λόγω
μη ανανέωσης των συμβάσεών τους. Επίσης, φέτος μειώθηκαν κατά 50% οι διορισμοί
εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση ενώ οι συνταξιοδοτήσεις πολλαπλασιάζονται, με
αποτέλεσμα οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς να εκτιμώνται σε πάνω από 20.000! Τα προβλήματα
αυτά σε συνδυασμό με τη μαζική ανεργία και τη δραστική μείωση μισθών και κοινωνικών παροχών
που προωθούνται στη βάση επιπλέον και του μνημονίου, που από κοινού συνυπόγραψε η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, οξύνουν όλα τα προβλήματα της
εργατικής λαϊκής οικογένειας.

Αναγνωρίζει η Επιτροπή τις δυσβάστακτες συνέπειες των μέτρων του μνημονίου για τη λαϊκή
οικογένεια και ιδίως για τις γυναίκες από τις δραματικές ελλείψεις σε δημόσιους παιδικούς
σταθμούς και στη λειτουργία των δημόσιων σχολείων που αποτελούν πλήγμα στο δικαίωμα στη
μόρφωση των παιδιών των εργαζομένων;

Απάντηση

(EN) Το μνημόνιο συμφωνίας υπογράφηκε μεταξύ της Ελλάδας και της Επιτροπής (εξ ονόματος
των κρατών μελών της ευρωζώνης) σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Τα φορολογικά, δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα
που περιέχονται στο μνημόνιο και η χρηματοδότηση ύψους 110 δισ. ευρώ που παρέχουν τα
κράτη μέλη της ευρωζώνης και το ΔΝΤ είναι αναγκαία για να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Χωρίς
την εν λόγω χρηματοδότηση και τα μέτρα του μνημονίου, η αναστάτωση της ελληνικής οικονομίας
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θα είναι ακόμη πιο άμεση και απότομη με τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος για τον
ελληνικό λαό. Τα μέτρα που περιέχονται στο μνημόνιο είναι προϊόν στενής συνεργασίας της
ελληνικής κυβέρνησης και της Επιτροπής, οι οποίες έλαβαν υπόψη τη μακροοικονομική
κατάσταση, χωρίς όμως να λησμονούν τα κοινωνικά προβλήματα. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι
η κρίση που διανύει η Ελλάδα είχε σημαντικό κοινωνικό κόστος σε διάφορα στρώματα της
ελληνικής κοινωνίας. Το κόστος αυτό είναι κατά κύριο λόγο, πάντως, αποτέλεσμα των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων, των προβλημάτων ανταγωνιστικότητας και των δημοσιονομικών
δυσκολιών που επιχειρεί να διορθώσει το μνημόνιο.

Όσον αφορά τα προβλήματα που δημιουργούν στις γυναίκες οι δυσκολίες στελέχωσης και
χρηματοδότησης παιδικών σταθμών και δημόσιων σχολείων, η Επιτροπή εφιστά την προσοχή
του αξιότιμου βουλευτή στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συγχρηματοδοτεί την
παροχή στήριξης, ώστε να μπορούν οι γυναίκες να πηγαίνουν τα παιδιά τους σε παιδικούς
σταθμούς μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης γενικότερα και την υλοποίηση δράσεων
στήριξης των γυναικών όπως τα «ολοήμερα σχολεία» μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος
για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση. Η εφαρμογή των εν λόγω δύο επιχειρησιακών
προγραμμάτων είναι, πάντως, πολύ αργή μέχρι στιγμής, γεγονός που εξηγεί ενδεχομένως εν
μέρει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες τα οποία θίγει στην ερώτησή του ο αξιότιμος
βουλευτής. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, η εφαρμογή των δύο αυτών προγραμμάτων
αναμένεται να βελτιωθεί τους προσεχείς μήνες.

*
*     *
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