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1. Posėdžio pradžia

2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų
(paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)

3. Gaivalinės nelaimės Europos Sąjungoje

Pirmininkas.   – Pradedu nuo tam tikros labai liūdnos informacijos apie potvynius Europoje.
Dar kartą šiais metais Europa nukentėjo nuo potvynio sukeltos nelaimės. Neseniai nukentėjo
Belgija, Prancūzija, Nyderlandai ir šiaurinė Italijos dalis, – šiuo metu yra potvynis vidurinėje
Italijos dalyje, – taip pat Pietvakarių Anglija ir keletas kitų šalių. Galbūt tada, kai
pasinaudosite galimybe kalbėti, nes netrukus paskelbsiu kalbų pradžią, pateiksite kitų taip
pat didelių potvynių, nuo kurių nukentėjo Europa, pavyzdžių.

Būta mirties atvejų, taip pat daugeliu milijonų vertinamų materialinių nuostolių. Prieš
aštuonerius metus, siekiant padėti nuo gaivalinių nelaimių nukentėjusioms šalims, buvo
sukurtas Europos Sąjungos solidarumo fondas. Į šį fondą atidėtos lėšos iki šiol buvo
panaudotos 33 didelėms gaivalinėms nelaimėms. Šiandien kartu išgyvename aukų šeimų
ir tų žmonių, iš kurių vanduo atėmė viską, ką jie turėjo, skausmą. Žinome, kad tai yra baisūs
išskirtiniai įvykiai kiekvieno nukentėjusio asmens gyvenime.

Sergio Paolo Francesco Silvestris,    PPE frakcijos vardu. – (IT) Pone pirmininke, ponios
ir ponai, per pastarąsias savaites kelete Europos šalių kilo didžiuliai potvyniai, kurie
parklupdė nukentėjusių regionų gyventojus.

Praėjusią savaitę keturi Belgijos piliečiai žuvo Valonų Brabanto, Vakarų Vlandereno ir Heno
provincijose prie sienos tarp sostinės ir šiaurinės šalies dalies. Valdžios institucijoms tai
buvo baisiausias pastarųjų 50 metų potvynis. Per dvi dienas iškrito tiek kritulių, kiek jų
paprastai iškrenta per mėnesį. Potvynis buvo toks baisus, jog turėjo įsikišti armija, kad
evakuotų žmones iš daugiausia nukentėjusių sričių.

Panaši padėtis susiklostė vakarinėje Prancūzijos dalyje, kurioje daugelis kelių buvo
neišvažiuojami transportui ir dėl kurio transporto sistemoje susidarė kamščiai. Dėl
nuolatinio lietaus, kuris trukdė patekti į laukus, rudenį nebuvo galima pasėti pasėlių.

Prieš dvidešimt dienų skaudžiai smogta šiems mano šalies Italijos regionams: Veneto,
kuriame žuvo du žmonės, Friulio-Venecijos Džulijos, Ligūrijos ir Kalabrijos, kuriose žuvo
po vieną žmogų, ir Kampanijos Salerno bei Toskanos, kuriuose žuvo trys žmonės ir buvo
sužeista dešimtys žmonių, kuriuos reikėjo ištraukti iš purvo ir griuvėsių, taip pat Rovige
vienas asmuo iki šiol yra dingęs.

Žalos suma – daugiau nei 1 mlrd. EUR, jos reikia vien neatidėliotiniems darbams; prie jos
reikėtų pridėti lėšas, kurių reikia struktūriniams darbams. Atsirado daugiau nei 4 500
benamių, nukentėjo 280 savivaldybių ir daugiau nei 500 000 žmonių, nuniokotos
ūkininkavimo zonos ir krito 150 000 gyvulių.
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Norėčiau pabrėžti du aspektus. Pirmasis yra išskirtinis pagalbos mechanizmų ir solidarumo
pasaulio, siunčiančio tūkstančius savanorių padėti pirmajame kritinės padėties etape
nukentėjusiems žmonėms, mobilizavimas. Jie verti mūsų institucijos padėkos ir įvertinimo.

Antrasis aspektas susijęs su ilgalaikiais padariniais, kuriuos sukels ši katastrofa. Europos
gamybos pramonės struktūra sudaryta iš mažųjų ir vidutinių įmonių, kurios neteko visko:
mechanizmų, transporto priemonių ir medžiagų. Tas pats pasakytina apie tūkstančius
ūkininkų, kurie matė ne tik tai, kaip naikinami jų pasėliai, bet ir kaip dėl purvo tampa
beverčiai traktoriai, mechanizmai ir sėklos, taip pat užtvindomos arklidės ir gyvulių fermos
ir skęsta galvijai bei paukščiai.

Šie ūkiai, jau tada grūmęsi su ekonomikos krize, dabar yra pasmerkti bankrotui. Laikui
bėgant dėl potvynių bus sunaikinta gamybos sistema, atsiras nedarbas ir bus nualinta jų
poveikį patyrusi žemė. Todėl Europa turi skubos tvarka atlikti savo vaidmenį ir šių šalių
vyriausybes patikinti, kad yra pasiryžusi panaudoti solidarumo fondą.

Net jei tai reikštų griežtų kriterijų, taikomų fondo aktyvinimui, nepaisymą ir net
nepatvirtinus 2011 m. biudžeto, turime nedelsdami reaguoti į bendrapiliečius, kurie vis
dar, net dabar, patiria tokios didžiulės krizės poveikį ir kurie turi teisę manyti, kad
Parlamentas palaiko juos ir kad Europos Sąjunga teikia didelę paramą.

Edite Estrela,    S&D frakcijos vardu. – (PT) Pone pirmininke, Europos Parlamento socialistų
ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos vardu norėčiau parodyti mūsų solidarumą su
visais nuo gaivalinės nelaimės nukentėjusiais regionais ir pareikšti užuojautą audrų aukų
artimiesiems. 2010 m. pradžioje pasaulį sukrėtė Ispanijos autonominį Madeiros regioną
ištikusios nelaimės sukeltos tragedijos mastas. Netrukus po to uraganas Ksintija smogė
Prancūzijai. Ekstremalus meteorologinis reiškinys taip pat paveikė Ispaniją, Belgiją, Vokietiją
ir Nyderlandus ir padarė daug žalos.

Vidurio Europoje vasaros potvyniai tampa vis dažnesni ir vis labiau niokojantys. Čekijoje,
Slovakijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje tūkstančiai
žmonių buvo priversti palikti savo namus, taip pat savo veiklą turėjo nutraukti daugybė
gamyklų. Kiekvienais metais pietinėje Europos dalyje gaisrai pasiglemžia šimtus tūkstančių
hektarų miško. Manoma, kad klimato kaita blogina padėtį ir kad daugėja gaivalinių nelaimių,
dėl kurių patiriama didelė žala dėl prarandamų gyvybių, žalos aplinkai ir ekonominės
veiklos masto sumažėjimo. Itin svarbu užkirsti kelią rizikai, ją tirti ir tinkamai valdyti.

Kaip teigiama JTO tarptautinėje nelaimių mažinimo strategijoje, geriau planuojant miestus
pakrantės zonose ir išsaugant ekosistemas galima sumažinti gaivalinių nelaimių poveikį.
Kita vertus, reikėtų stiprinti civilinės saugos mechanizmą, supaprastinti ES reagavimo
priemones ir reglamentų įgyvendinimo taisykles padaryti lankstesnes. Pone pirmininke,
kalbėjote apie solidarumo fondą. Nesuvokiama, kodėl Taryba toliau blokuoja naują
reglamentą dėl struktūrinio fondo, kurį patvirtino Parlamentas. Taip pat norėčiau pabrėžti,
kad Parlamentas neseniai patvirtino pasiūlymą dėl Europos observatorijos, kaip žinių apie
sausrų poveikį ir sausrų poveikio švelninimo ir stebėjimo centro, įsteigimo. Didesnės
investicijos į prevenciją ir didesnis atidumas darbuotojų rengimui ir mokymui taip pat turi
reikšmės.

Dirk Sterckx,    ALDE frakcijos vardu. – (NL) Pone pirmininke, žinoma, gailimės aukų.
Mano šalyje keturi žmonės nuskendo, taip pat girdėjau, kad kitose šalyse taip pat šimtai ir
tūkstančiai žmonių patyrė milžiniškų finansinių ir emocinių nuostolių dėl savo įmonių ir
namų. Žinoma, pirmiausia galvojame apie juos. Per pastarąsias savaites, mėnesius ir net
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metus daug valstybių narių susidūrė su problemomis, susijusiomis su vandeniu, tai yra su
potvyniais. Turiu klausimą Komisijai. Ar manote, kad vertinant šiuos įvykius būtų naudinga
suburti ekspertus iš įvairių valstybių narių ir iš įvairių regionų ir suteikti jiems galimybę
mums pasakyti savo nuomonę apie tai, kas įvyko, kad galėtume geriau įžvelgti priežastis?
Tai yra labai komplikuotas klausimas, tačiau, mano nuomone, jei galėsime išsiaiškinti
priežastis, taip pat sugebėsime su šiais ekspertais apsvarstyti priemones padėčiai ištaisyti.
Mano nuomone, būtų tikslinga atlikti tokią kiekvienos upės baseino rizikos analizę, kokią
atlikome dėl Vandens direktyvoje nurodytos aplinkos. Mums taip pat reikia su jais
pasikonsultuoti dėl prevencinių priemonių. Kaip galime užkirsti kelią tokiai nelaimei, kad
ji nepasikartotų? Todėl, kad vis dar laukiame liūčių, kurių daugiausia bus konkrečiose
zonose; jos yra, šiaip ar taip, potvynių priežastis. Galiausiai, jeigu tuomet bus nepaprastųjų
atvejų, mums reikės užtikrinti, kad galėsime imtis geriau koordinuotų priemonių vandens
nuleidimui pagerinti. Norėčiau Komisijos paprašyti suburti ekspertus, kad galėtume tinkamai
įvertinti neseniai įvykusias nelaimes.

Isabelle Durant,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, aš taip pat Žaliųjų
frakcijos / Europos laisvojo aljanso vardu norėčiau pareikšti užuojautą visoms šeimoms
ir visiems žmonėms, kurie nukentėjo nuo šių tragiškų potvynių, visiems tiems, kurie neteko
savo artimųjų, ir visiems tiems, kurie patyrė materialinių nuostolių. Tačiau taip pat norėčiau
paminėti visus ugniagesius, gelbėtojus ir savanorius, kurie keletą pastarųjų savaičių labai
aktyviai veikė visuose nukentėjusiuose regionuose, ir jiems padėkoti.

Nukentėjusiesiems reikės padėti ir mokėti kompensacijas ne tik artimiausiu metu, bet ir
artimiausiais mėnesiais. Mums taip pat reikės pasiūlyti nuoseklią ir naujovišką politiką,
pagal kurią būtų šalinamos pagrindinės problemos priežastys, todėl Komisijai siūlau
trejopas priemones.

Pirmiausia privalome įgyvendinti renovacijos ir statybos projektus, siekdami padaryti
dirvas mažiau pralaidžias, nes kiekvienas statomas pramonės objektas, prekybos centras
arba gyvenamasis rajonas turi būti suprojektuotas taip, kad būtų neleidžiama dirvai tapti
šiek tiek mažiau atspariai vandeniui. Ši nuostata taikoma ne tik potvynių zonoms.

Antra, turime persvarstyti savo žemės ūkio praktiką. Dėl intensyvaus žemės ūkio politikos
žemė tapo pažeidžiamesnė staigių klimato pokyčių. Todėl turėtume stiprinti visas
ekologiško ūkininkavimo priemones pagal šiuos principus.

Galiausiai miestų perspėjimo ir koordinavimo klausimas, kad jie galėtų pasiruošti tokiems
įvykiais ir jiems įvykus žinotų, kaip elgtis. Manome, kad kartais komunikacija ir mobilizacija
nebuvo pakankamai greitos ir kad, manoma, neabejotinai joms turi būti taikomos
aktyvesnės perspėjimų apie orą skleidimo koordinavimo procedūros.

Todėl siūlau, kad Europos Sąjunga persvarstytų visas savo politikos priemones – prevencijos
politiką ir aktyvias politikos priemones visose kitose srityse – ir parengtų tas, kurios galėtų
padėti šiuo klausimu, antraip, kai kitą kartą kelių mėnesių laikotarpiu pasitaikys ekstremalus
klimato reiškinys, mums vėl teks sugrįžti čia pareikšti savo užuojautos aukoms – žmonėms,
šeimoms ir įmonėms. Manau, kad turėtume to vengti ir galime taip pasielgti visose savo
politikos srityse.

Julie Girling,    ECR frakcijos vardu. – Pone pirmininke, mano frakcija taip pat reiškia
nuoširdžią užuojautą nukentėjusiems asmenims. Turiu daug asmeninės patirties šiuo
klausimu; iš tiesų, mano regione buvo potvynis, kuris mane privertė kreiptis į Europos
Parlamentą ir kuris galiausiai mane iš tiesų įkvėpė tapti Parlamento nare, taigi,
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pasinaudojimas solidarumo fondu tuo atveju man tikrai buvo reikšmingas įvykis. Vos prieš
savaitę buvo dar vienas potvynis Kornvalyje, kuris yra mano regione.

Mano nuomonę jau išreiškė D. Sterckx, tačiau manau, kad ją reikia pakartoti. Manau, kad
ankstyvas įspėjimas yra svarbus, tačiau visi žinome, kaip greitai juda oras ir kaip greitai jis
keičiasi. Noriu žinoti, ar tikrai tinkamai panaudojami pinigai daugybę jų investuojant į
ankstyvojo įspėjimo apie oro sąlygas sistemą, kuri iš tiesų jau yra. Kalbama apie tai, ką
darysite gavę įspėjimus. Kaip teigė D. Sterckx, Europa iš tiesų galėtų sukurti didelę pridėtinę
vertę situacijoje, kurioje vienas iš kito galėtume pasimokyti.

Iš to, kas įvyko Glosteršyre, iš kurio esu atvykusi, žinau, kad po potvynių visų pirma mums
labai padėjo ryšiai su Austrijos regionais, kurie turėjo labai didelę potvynių labai iškiliose
vietovėse patirtį. Mes jos neturėjome.

Manau, kad būtų labai gera mintis Komisijai sutelkti dėmesį į tam tikrų regioninių ryšių
užmezgimą, kad galėtume vienas iš kito pasimokyti, kaip mums elgtis kilus potvyniams,
nes akivaizdu, kad jie nesibaigs.

Lothar Bisky,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, Europos vieningųjų
kairiųjų jungtinės frakcijos / Šiaurės šalių žaliųjų kairiųjų vardu norėčiau pareikšti užuojautą
aukoms ir nukentėjusiems asmenims. Visos Parlamento frakcijos šiuo klausimu sutaria.
Taip pat sutariame, kad privalome skubiai suteikti pagalbą. Jau buvo išsakyta daug protingų
minčių. Man nebūtina jų kartoti, tačiau visiškai joms pritariu. Norėčiau pabrėžti dar vieną
aspektą – ilgalaikius neigiamus padarinius. Turime nepamiršti, kad daugelis padarinių turės
ilgiau trunkantį poveikį gamtinei aplinkai, negu šiuo metu galime numatyti. Todėl man
atrodo svarbu, kad Solidarumo fondas ir priemonės, kurių imamės, būtų skirtos šiems
ilgalaikiams gamtos naikinimo padariniams.

Norėčiau pasakyti paskutinę pastabą. Galime čia sėdėti ir diskutuoti šiuo klausimu, tačiau
svarbiausia, ką turime padaryti, – teikti paramą taip, kad žmonės galėtų pradėti organizuoti
pagalbą sau, nes jie geriau nusimano apie vietos sąlygas, negu mes, esantieji Parlamente.

Mara Bizzotto,    EFD frakcijos vardu. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, savo frakcijos
vardu norėčiau išreikšti savo solidarumą su visais nuo potvynio nukentėjusiais piliečiais.
Vis dėlto norėčiau pakalbėti apie savo regioną, kuriame yra 5 mln. gyventojų, iš jų
500 000 žmonių patyrė potvynį, apėmusį 131 savivaldybę, dėl jo teko persikelti 7 000

gyventojų, buvo užtvindyta 140 km2 teritorijos, evakuotos trys ligoninės ir medicinos
įstaigos ir žuvo du žmonės. Skaudžiai nukentėjo žemės ūkis, taip pat visą poveikį pajuto
23 proc. Veneto įmonių sistemos. Tai paminėjau tik tam, kad galėtumėte įvertinti šios
katastrofos mastą.

Europa privalo padaryti daugiau. Europa privalo pasinaudoti Solidarumo fondu, tačiau
žinome, kad jei biudžetas nepatvirtintas, naudotis fondu negalima. Mums labai gerai čia
sėdėti ir kalbėti apie puikias strategines priemones, plėtros planus ir mitines programas:
Europa taip pat turėtų daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir hidrogeologinės rizikos
prevenciją, remti atsakingą žemės naudojimo planavimą ir numatyti paskatas už ankstyvo
įspėjimo sistemų naudojimą ir kūrimą.

Ji turėtų daugiau investuoti į hidrotechninės apsaugos darbus, nes mūsų upėms gresia
pavojus, ir jos toliau kelia pavojų mūsų piliečių sveikatai. Todėl esu visiškai įsitikinusi, kad
Europos Sąjunga bent kartą pasiūlys atsaką ir privers išgirsti jos nuomonę, nes ji pernelyg
dažnai kaltinama, kad yra per daug nutolusi nuo savo piliečių.
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Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Olga Sehnalová (S&D),    raštu. – (CS) Tiek gaivalinės nelaimės, tiek pramoninės nelaimės,
kaip supratome iš neseniai dėl nuodingo purvo išsiliejimo Vengrijoje įvykusios tragedijos,
Europoje, deja, yra palyginti dažni atvejai. Europos Sąjungos, kaip solidarumą, esant reikalui,
rodančios organizacijos, patikimumas priklauso nuo jos gebėjimo teikti veiksmingą ir itin
greitą pagalbą nukentėjusioms zonoms ir jų piliečiams. Šiuo atveju svarbiausias klausimas
yra laikas. Todėl pagalbą reglamentuojančios taisyklės turėtų būti kuo lankstesnės, ypač
tarpvalstybinių nelaimių atveju. Atrodo, kad nėra tenkinama nustatyto tikėtino žalos lygio,
kad ir koks būtų paveiktos teritorijos plotas ir žalos intensyvumas, užtikrinimo sąlyga.
Tikrai neįmanoma visko numatyti. Todėl visiškai pritariu pokyčiams, kuriais siekiama
veiksmingai ir greitai panaudoti išteklius. Sugebėjimas padėti savo piliečiams, mano
nuomone, yra reikšmingas teigiamas ES suvokimo elementas. Kaip geriau įrodyti, kad čia
Europa yra dėl savo piliečių?

4. JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 dėl moterų ir taikos bei saugumo
priėmimo dešimtmetis (diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – Tarybos ir Komisijos pareiškimai dėl JT Saugumo
Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 dėl moterų ir taikos bei saugumo priėmimo dešimtmečio.

Norėčiau pasveikinti į Parlamentą atvykusį Tarybos atstovą ir Komisijos atstovą.

Olivier Chastel,    einantis Tarybos pirmininko pareigas. – (FR) Pone pirmininke, ponios ir
ponai, man tenka garbė šioje diskusijoje kalbėti Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės
užsienio reikalams ir saugumo politikai baronienės C. Ashton vardu.

Visų pirma leiskite man, pone pirmininke, padėkoti Europos Parlamentui už jo nuolatinį
domėjimąsi moterų, taikos ir saugumo tema ir pabrėžti, – nors akivaizdu, kad jūs tai
žinote, – kad Parlamentas buvo pirmoji institucija, kuri, praėjus vos mėnesiui nuo
rezoliucijos Nr. 1325 priėmimo, pasinaudojo šios institucijos priimta rezoliucija ir paragino
ją įgyvendinti.

Praėjus dešimtmečiui galime daryti išvadą, kad pažanga buvo padaryta. Dabar turime
gerokai geresnę tarptautinę sistemą, visų pirma dėl 2009 m. priimtų rezoliucijų Nr. 1888
ir Nr. 1889. Pirmojo Jungtinių Tautų specialiojo įgaliotinio, atsakingo už smurtą prieš
moteris ginkluotų konfliktų metu, paskyrimas buvo svarbus žingsnis.

Negana to, šiuo metu visame pasaulyje yra daugiau nei 20 nacionalinių planų. Tačiau ši
padėtis nesikeičia ir iš tikrųjų vietoje moterų apsauga konfliktų atvejais ir jų dalyvavimas
taikos palaikymo ir atstatymo procesuose vis dar neatitinka duotų pažadų ir poreikių.
Smurtu ir ypač seksualiniu smurtu prieš moteris ir mergaites vykstant konfliktams toliau
griaunama daug gyvenimų ir dažnai visiškai nebaudžiant.

Europos Sąjunga yra tvirtai pasiryžusi įgyvendinti rezoliuciją Nr. 1325 ir vėlesnes
rezoliucijas. Šiandien ES turi patikimą ES politiką dėl moterų, taikos ir saugumo, apimančią
visus Europos Sąjungos išorės santykių aspektus, nuo krizių valdymo iki humanitarinės
pagalbos ir vystomojo bendradarbiavimo imtinai. Čia norėčiau paminėti keletą konkrečių
laimėjimų: vienas iš veiksmų apima keitimąsi gerąja praktika.
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Šiuo tikslu ES institucijų ir valstybių narių ekspertai reguliariai dalyvauja specialiojoje
grupėje. Dėl šio proceso didėjo programų skaičius nacionaliniu lygiu. Dabar dešimt valstybių
narių turi nacionalinius veiksmų planus, o dar du planai rengiami. Europos Sąjunga turi
daug moterų ir mergaičių, esančių konfliktinėse ir pokonfliktinėse situacijose, poreikiams
tenkinti skirtų programų, pvz., seksualinio smurto aukų medicininės priežiūros finansavimo
programą.

Mažiau ne per dvejus metus pagal šią programą buvo finansuoti 67 šalių projektai, kuriems
iš viso skirta daugiau nei 300 mln. EUR. Europos Sąjunga pradėjo naudoti lyčių lygybės
sekimo sistemą, kad galėtų sekti lyčių aspekto integravimą į vystomojo bendradarbiavimo
programas. Ji turi patarėjus lyčių klausimais ir koordinatorius lyčių klausimais visose
13 bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijų, taip pat koordinatorius lyčių
klausimais daugiau nei 80 ES delegacijų.

Šiuo metu baigiame pranešimą, kuriame daromos išvados iš lyčių ir žmogaus teisių klausimų
integravimo į bendrą saugumo ir gynybos politiką. Europos Sąjunga taip pat glaudžiai
bendradarbiauja su pilietine visuomene, kad paskatintų moteris įsitraukti į veiklą taikos ir
saugumo srityse.

2011 m. planuojame pradėti keletą konkrečių projektų, kuriais siekiama paremti krizės
ištiktose šalyse veikiančius moterų tinklus ir kurių biudžeto sąmata yra 2 mln. EUR. Kelios
ES delegacijos organizavo atvirų durų dienas 10-osioms rezoliucijos Nr. 1325 metinėms
paminėti ir susitikti su tokiomis vietos moterų grupėmis, kokios yra, pvz., Kosove, Bosnijoje
ir Hercegovinoje ir Irake.

Spalio mėn. viduryje Europos Sąjunga ir Afrikos Sąjunga organizavo seminarą Adis Abebos
pilietinei visuomenei, kad parengtų rekomendacijas dėl bendrų Europos Sąjungos ir Afrikos
Sąjungos veiksmų.

Be to, kalbant apie atnaujintus ir gana didelius įsipareigojimus, planuojame: iki metų
pabaigos parengti kai kuriuos standartinius mokymo pagrindus lyčių, žmogaus teisių ir
vaiko teisių klausimais, kurie bus naudojami BSGP misijų darbuotojams mokyti; iki 2013 m.
sukurti vietos strategines priemones, skirtas rezoliucijai Nr. 1325 vystomojo
bendradarbiavimo srityje įgyvendinti bent 60 proc. šalių, kuriose yra kilę arba yra pasibaigę
konfliktai; galiausiai reguliariai pranešti apie ES moterų, taikos ir saugumo srities
įsipareigojimų įgyvendinimą pasinaudojant 17 rodiklių, kurie buvo patvirtinti 2010 m.
liepos mėn. Pirmasis pranešimas baigiamas kaip tik šiuo metu.

Spalio 26 d. Europos Sąjunga dalyvavo Saugumo Taryboje vykusiose diskusijose, skirtose
10-osioms rezoliucijos Nr. 1325 metinėms paminėti. Prieš tai Tarybai pirmininkaujanti
Belgija Briuselyje, Niujorke ir Ženevoje suorganizavo tris ministrų, aukšto ir ekspertų lygio
susitikimus, kad būtų galima padidinti informuotumą ir pateikti rekomendacijas.

Atitinkamai Europos Sąjunga ryžtingai paragino užtikrinti intensyvesnę tarptautinę
rezoliucijos Nr. 1325 kontrolę ir visų pirma atkreipė dėmesį į visus Generalinio Sekretoriaus
sukurtus rodiklius. Todėl dabar Europos Sąjunga ragina greitai ir operatyviai įdiegti šiuos
rodiklius.

Joaquín Almunia,    Komisijos pirmininko pavaduotojas. – (ES) Pone pirmininke, labai dėkoju
einančiam Tarybos Pirmininko pareigas Belgijos atstovui už jo žodžius šiuo klausimu.
Komisija visiškai pritaria tam, ką Tarybos atstovas ką tik pasakė, o aš norėčiau aptarti dar
tris klausimus.
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Pirma, norėčiau pasakyti, kad visiškai sutinku su tuo, ką pasakė Tarybos Pirmininkas
(einantis pareigas): yra aiški pažanga, susijusi su pasaulyje parengtų daugiau nei
20 nacionalinių veikslų planų, taip pat pirmojo Jungtinių Tautų specialiojo įgaliotinio,
atsakingo už smurtą prieš moteris ginkluotų konfliktų metu, paskyrimu.

Antra mintis, kurią norėčiau išsakyti jums visiems, yra ta, jog Komisija mano, kad reikėtų
daugiau nuveikti siekiant užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir mergaites konfliktų metu
ir visų pirma kovojant su seksualinio smurto ir smurto dėl lyties atvejais, kurių ir toliau
pasitaiko ir dėl kurių griaunamas daugelio žmonių gyvenimas.

Trečia, Europos Sąjunga turi parodyti gerą pavyzdį taikydama rezoliuciją Nr. 1325 ir jos
įgyvendinimo rezoliucijas.

Mums reikia toliau skirti dėmesį per ginkluotą konfliktą nukentėjusių moterų ir vaikų
poreikiams, taip pat pokonfliktinėms situacijoms, ir tam naudoti programas, pagal kurias
būtų, pvz., finansuojamas medicinos paslaugų teikimas seksualinį smurtą arba smurtą dėl
lyties išgyvenusiems žmonėms, dirbti kartu su pilietine visuomene siekiant propaguoti
moterų dalyvavimą užtikrinant taiką ir saugumą ir, žinoma, glaudžiai bendradarbiauti su
Jungtinėmis Tautomis rengiant rodiklius, kuriuos kūrė Generalinis Sekretorius.

Europos Sąjunga taip pat turi imtis kitų veiksmų; pvz., vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos
pirmininko pavaduotoja C. Ashton paskyrė pirmąją ES specialiąją įgaliotinę Sudane moterį –
D. R. Marsden.

Edit Bauer,    PPE frakcijos vardu. – (HU) Pone pirmininke, Jungtinių Tautų Tarybos
rezoliucijos Nr. 1325 patvirtinimas prieš dešimt metų akivaizdžiai buvo istorinis
tarptautinės bendruomenės žingsnis įgijus tragiškos Jugoslavijos karų patirties. Karai
pareikalauja didžiausių nekaltų civilių gyventojų aukų, o ginkluotų konfliktų metu šie
civiliai gyventojai daugiausia yra moterys. Mūsų patirtis parodė, kad ginkluoti konfliktai
iki šiol siejasi su moterų prievartavimu, todėl nėra sutapimas tai, kad Ženevos konvencijoje
taip pat pripažįstama, jog jis dažnai prilygsta genocidui.

Net konfliktams pasibaigus dėl niekinimo ir smurto pasekmių toliau griaunamas aukų
gyvenimas, nes fizinio ir psichologinio smurto randai lieka visam gyvenimui – jei aukos
po viso to apskritai kada nors atsigauna. Todėl nėra perdėta reikalauti, kad smurto prieš
moteris prevencija taptų neatskiriama visuomenės saugumo ir gynybos politikos dalimi
ir kad būtų priemonių, kuriomis būtų galima nutraukti smurto veiksmus prieš civilius
gyventojus. Akivaizdu, kad šiuo klausimu JT dedamos pastangos negali likti be atitinkamo
atsako, nes net šiandien karo zonose prievartaujama tūkstančiai moterų, o paskui jos yra
atstumiamos savo šeimų ir taip tampa dvigubomis aukomis.

Neseniai, per penkias dienas rytinėje Kongo dalyje buvo išprievartauta 8 000 moterų, tačiau
ši problema tebėra tokiose pabėgėlių stovyklose, kaip Ašrafo stovykla, kuriose moterys iki
šios dienos nėra saugios. Taip pat pagrįsta reikalauti didinti moterų dalyvavimą taikos
palaikymo pajėgose, nes moterų dalyvavimas šiomis aplinkybėmis yra nepaprastai svarbus.
Manome, kad moterims svarbu atlikti aktyvesnį vaidmenį taikos procesuose. Negalime
leisti joms tokiuose procesuose būti pasyviomis dalyvėmis arba net aukomis. Džiaugiuosi
galėdama pranešti, kad šiuo klausimu Komisija ėmėsi ryžtingų veiksmų.

Maria Eleni Koppa,    S&D frakcijos vardu. – (EL) Pone pirmininke, jau praėjo dešimt metų
nuo tos dienos, kai buvo priimta JT Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1325 dėl moterų,
taikos ir saugumo. Tai svarbios metinės, – svarbesnės nei kada nors anksčiau, – nes moterys,
kaip ir vaikai, vis dar yra didžiausios karo aukos.
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Tūkstančiai išprievartavimo atvejų karo zonoje įrodo, kad seksualinis išnaudojimas
sistemingai naudojamas kaip karo ginklas siekiant pažeminti ir morališkai smukdyti
priešininką. Daugeliu atvejų savo vadų vadovaujami kariai sistemingai užsiima
prievartavimu, kuris, jeigu vykdomas viešai, dar labiau pakenkia priešingai pusei. Šio įpročio
aukas, daugiausia moteris, žemina, atstumia arba net žudo jų pačių bendruomenė, kad
susigrąžintų garbę.

Šioje kovoje visi turime veikti išvien. Turi būti užkirstas kelias šiai žmonijos gėdai, šiems
karo nusikaltimams. Kartu turime griežtinti kontrolę visur, pasitelkdami ir mėlynąsias
beretes, nes turime didelę tiesioginę ir netiesioginę atsakomybę. Reikia taikyti griežtas
sankcijas visiems, kurie yra susiję su tokiu įpročiu. Tam reikia mokymo, kontrolės
priemonių, drausmės ir aiškios žinios. Galiausiai mums reikia tarptautinei bendruomenei
parodyti, kad galvojame tą patį, ką sakome.

Rezoliucijoje Nr. 1325 teigiama, kad moterys lygiai taip pat gali ir privalo dalyvauti
propaguojant taiką ir saugumą. Bendras mūsų tikslas turi būti padėti moterims užimti
tvirtesnę poziciją panaudojant priemonę, pagal kurią būtų galima pagalbos kreiptis į
tarptautinius teismus, ir programas, skirtas jų ekonominei, socialinei ir psichinei
reintegracijai. Jų emancipacija ir apsauga yra sine qua non, kad būtų užkirstas kelias
seksualinio smurto naudojimui kaip karo ginklui.

Barbara Lochbihler,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, lygiai prieš
10 metų, paraginus užtikrinti lyčių lygybę konfliktų ir krizių atvejais, moterų teisės, kaip
pagrindinis žmogaus teisių aspektas, tapo JT Saugumo Tarybos diskusijų tema. Tai buvo
esminis etapas siekiant įgyvendinti pagal tarptautinę teisę privalomą reikalavimą užtikrinti
moterų dalyvavimą sprendimų priėmimo lygmeniu taikos procesuose ir saugumo politikoje.

Tuometinis Generalinis Sekretorius Kofi Annan 2005 m. primygtinai pareikalavo parengti
nacionalinius rezoliucijos Nr. 1325 įgyvendinimo veiksmų planus. Jau girdėjome, kad iki
šiol tai padarė tik 20 valstybių, įskaitant ne tik tokias Europos šalis, kaip Švedija ir Jungtinė
Karalystė, bet ir tokias Afrikos šalis, kaip Liberija ir Dramblio Kaulo Krantas. Manau, kad
visos ES valstybės narės turėtų pasitvirtinti tokius planus. Tai taip pat taikytina tokioms
šalims, kaip Vokietija, iš kurios atvykau ir kuri iki šiol atsisako sudaryti veiksmų planą.

Lyčių aspektas tarptautiniu lygmeniu aiškiai tapo svarbesnis. Buvo paskirtas naujas ES
specialusis įgaliotinis, atsakingas už kovą su lytine prievarta, ir įsteigta JT lyčių lygybės
institucija. Tačiau turime žinoti, kad visos šios priemonės daugiausia yra ankstyvuose
etapuose. Kalbama apie paramos teikimą moterims ir mergaitėms, tapusioms lytinės
prievartos aukomis. Privalome stiprinti jau vykdomas rezoliucijas ir pagalbos programas.
Tačiau taip pat kalbama apie pažeidėjų nustatymo ir patraukimo baudžiamojon
atsakomybėn rėmimą, kuris turi būti susietas su vietos teismų sistemos reforma.

O. Chastelio žinia baronienės C. Ashton vardu apie 2 mln. EUR skyrimą šiai rezoliucijai
paremti yra labai teigiama. Norėčiau išaiškinti, kaip svarbu įtraukti vietos moterų teisių
NVO, kad pinigai patektų ten, kur jų iš tiesų reikia.

Eva-Britt Svensson,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (SV) Pone pirmininke, per karus ir
konfliktinėse situacijose moterys ir vaikai yra aukos. Šiose situacijose smurtas,
prievartavimas, kankinimas ir lytinė prievarta yra prieš moteris ir vaikos naudojami ginklai.
Dabar moterys pripažintos aukomis, nes iš tiesų jos yra aukos. Be kita ko, jos buvo
pripažintos aukomis dėl M. Wallström paskyrimo į JT specialiosios įgaliotinės pareigas.
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Tačiau moterys yra ne tik aukos; jos yra svarbios taikos ir saugumo veiklos, kuria siekiama
užkirsti kelią konfliktams, veikėjos. Jų dalyvavimas veikloje, kuria siekiama kurti taiką ir
demokratiją po karų ir konfliktų, yra būtinas. Jos atlieka aktyvų vaidmenį atkuriant šalis.
Nepaisant to, kad nuo JT rezoliucijos priėmimo praėjo dešimt metų, moterys dar tik yra
pripažintos smurto aukomis. Jos ignoruojamos atliekant svarbų atkūrimo darbą, skirtą
taikai ir demokratijai kurti. Nepaisant to, kad dabar žinome, kokį svarbų vaidmenį moterys
atlieka šioje veikloje, būtent vyrai turi visą įtaką šiems sprendimams. Laikas pripažinti
moterų gebėjimus, įskaitant susijusius su taikos ir saugumo veikla. ES privalo pareikalauti,
kad į lyčių aspektą būtų atsižvelgiama teikiant pagalbą ir subsidijas, skirtas atstatymo
darbui.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Jaroslav Paška,    EFD frakcijos vardu. – (SK) Ponia pirmininke, JT Saugumo Tarybos
rezoliucija Nr. 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo yra vienas naujausių rimtų dokumentų,
kuriame visos pasaulio tautos skelbia apie savo pagarbą teisingesniam lytiniam gyvenimui.

Kiekviena rezoliucijos nuostata turi didžią prasmę, taip pat ja reaguojama į problemas,
kurios vyrų ir moterų santykiuose dažnai gyvenime iškyla, kai krizių atvejais moterys ir
vaikai dažnai tampa prievartos, nežaboto smurto ir neteisingumo aukomis. Pažangios
civilizuotos šalys sutinka su įsipareigojimais, atsirandančiais dėl JT Saugumo Tarybos
rezoliucijos Nr. 1325, ir stengiasi įvairiomis priemonėmis sukurti kuo didesnę erdvę jiems
taikyti nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose, dalyvaujančiose sureguliuojant konfliktus
ir organizuojant taikos procesus.

Tačiau išlieka rimtų problemų dėl moterų ir vaikų žmogaus teisių laikymosi daugelyje
besivystančiojo pasaulio šalių, ypač Centrinėje Afrikoje ir keliose Azijos dalyse. Barbariškų
karinių režimų veiksmai grindžiami kitokia vertybių skale nei civilizuoto pasaulio
pripažįstamoji, o civilių gyventojų, moterų ir vaikų žmogiškasis orumas žmogžudžių
gaujoms nieko nereiškia.

Mano nuomone, tai yra sritis, kuria turėtume kuo greičiau pasidomėti ir kuriai turėtume
skirti didesnį dėmesį. Todėl ES politikoje taip pat reikia imtis priemonių siekiant labiau ir
intensyviau paspausti tuos režimus, kurie negerbia savo piliečių ir gyventojų pagrindinių
žmogaus teisių.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, manau, kad mes visi
galėtume lengvai atsakyti į klausimą, kuri didelė žmonių grupė neprileidžiama prie
sprendimų priėmimo arba tik minimaliai dalyvauja juos priimant, nors kartu turi prisiimti
labai didelę dalį atsakomybės už politinių, ekonominių ir finansinių sprendimų pasekmes.
Taip, kolegos nariai, kalbu apie moteris ne tik dėl ginkluotų konfliktų, kurie yra šiandienos
posėdžio tema, bet ir dėl ekonomikos, nes, šiaip ar taip, ypač didele dalimi būtent moterys
turi maitinti savo šeimas ir būtent moterys kenčia dėl skurdo kartu su savo vaikais. Man
pagrindinė šios JT deklaracijos žinia yra tai, kad moterims turėtų būti suteikta daug daugiau
galimybių priimant sprendimus, kad jos galėtų tapti savo likimų kalvėmis, o ne aukomis.

Kokiais būdais ginkluoti konfliktai paveikia moteris? Panagrinėkime Gazos pavyzdį. Net
dabar yra moterų, slaugančių ir prižiūrinčių tuos, kurie buvo sužeisti dėl Izraelio Valstybės
žiaurumo, yra moterų, slaugančių ir prižiūrinčių savo vaikus, kurie dėl to tapo neįgalūs, ir
yra moterų, labai kenčiančių dėl bombardavimo padarinių ir infrastruktūros sugriovimo
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bei kelių ir mokyklų subombardavimo. Turėtume tai prisiminti atsižvelgdami į kančias,
kurias moterims tenka patirti per ginkluotus konfliktus.

Philippe Juvin (PPE).   – (FR) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, smurto prieš moteris
vartojimas konflikto zonose yra apgalvota taktika. Prievartavimas yra plačiai paplitęs,
sistemingas ir organizuotas įprotis. Tai karo ginklas. Žinoma, privalome pasmerkti šį
smurtą.

Tačiau pasmerkimas neturi apsiriboti tiktai deklaracijomis, kitaip jis taptų tik šūkiu. Turime
rasti veikimo būdų. Todėl, ponios ir ponai, prašau jūsų apsvarstyti tris veiksmų kryptis.

Pirma veiksmų kryptis: manau, kad turėtume būti įsitikinę, jog Europos Sąjungai reikia
propaguoti vietos moterų organizacijas visose tose konfliktų situacijose, į kurias ji įsikiša.
Pagarba pagrindiniams laisvės ir teisingumo principams didės, jeigu ji bus siejama su
moterimis. Jeigu kur nors pasaulyje moterims bus suteikiamos teisės, bus propaguojama
pagarba žmogaus orumui ir lygybės bei brolybės vertybės – kurios yra ir ES vertybės.

Antra veiksmų kryptis: kai mes, europiečiai, teikiame pagalbą, kad padėtume atkurti šalis,
mano manymu, turėtume apsvarstyti, ar iškelti reikalavimą toje vietoje esančiai valdančiajai
valdžiai ir vietos valdžios institucijoms – kurioms padedame – nustatyti kvotas, skirtas
moterų dalyvavimui sprendimų priėmimo lygmeniu užtikrinti. Pvz., turiu omenyje
Palestinos savivaldą, kuriai padedame ir kurią finansuojame beveik tik mes. Padėtis
Artimuosiuose Rytuose galėtų tik pagerėti, jeigu pareikalautume, kad Palestinos savivalda
nustatytų normas, kuriomis moterims būtų suteikta galimybė užimti aukštas politines
pareigas.

Galiausiai trečia veiksmų kryptis: jei įsikišame civilinėmis, politinėmis arba karinėmis
priemonėmis, mano manymu, turime įsipareigoti moterims suteikti reikšmingą ir tinkamą
vaidmenį savo kariuomenėse ir veikiančiose delegacijose. Tai tik padės mums tapti
veiksmingesniems ir, kaip teigiama daugelyje pranešimų, tai tikriausiai reikš, kad gyventojai
labiau nori mums priimti.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, dabar jau yra praėję
10 metų nuo tada, kai pirmą kartą savo istorijoje Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė
rezoliuciją, kurioje atkreipiamas dėmesys į ypatingą kovų zonose gyvenančių moterų
padėtį ir jų vaidmenį sureguliuojant konfliktus. Tačiau šiandien, praėjus 10 metų nuo šios
rezoliucijos priėmimo, tokiose karų draskomose šalyse, kaip Kongas, iki šiol
išprievartaujama tūkstančiai moterų. Aš pats griežtai kritikavau nebaudžiamumą, kuriuo
daugelį metų naudojosi šių žiaurumų kaltininkai.

Maža to, šie barbariški veiksmai vykdomi net tada, kai vietoje kartais arba net dažnai yra
Jungtinių Tautų pajėgos. Manau, kad mums labai reikia politinių užmojų ir atitinkamų
lėšų. Visų pirma norėčiau pabrėžti būtinybę mokyti vietoje dirbančius Europos ir
tarptautinių organizacijų darbuotojus bei ugdyti kenčiančių gyventojų sąmoningumą.

Turime kiekvieną priversti suprasti, kad jei bus atsižvelgiama į lyties aspektus, visose srityse
bus teigiamų poslinkių. Turime nutraukti nebaudžiamumą, kuriuo pernelyg dažnai
naudojasi tie, kurie smurtauja prieš moteris, ir, atsižvelgdami į tai, nustatyti tinkamą skundų
nagrinėjimo tvarką. Taip pat turime padidinti finansinius išteklius, kuriuos Europos
institucijos turi veiklai lyčių ir žmogaus teisių klausimams, visų pirma siekiant įgyvendinti
mechanizmus ir įvertinti Europos Sąjungos pasiektą pažangą.
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Pabrėžiu, kad, kaip sakė O. Chastel, pastangų iš tiesų buvo dedama, ypač keičiantis geriausios
praktikos pavyzdžiais ir dalyvaujant specialiose darbo grupėse. Be to, dabar 10 valstybių
narių turi nacionalinius veiksmų planus. Tikiuosi, kad dar 17 valstybių narių netrukus
turės savo planus.

Galiausiai norėčiau pabrėžti, kad turiu daug vilčių dėl būsimos Išorės veiksmų tarnybos.
Tikiuosi, kad moterys ir vyrai joje dalyvaus lygiomis dalimis, visų pirma vietose. Niekada
neturime pamiršti svarbaus moterų vaidmens sprendžiant konfliktus arba būtinybės
užmegzti ryšius, kurie būtų grindžiami tarptautinių institucijų pajėgų ir vietos gyventojų
pasitikėjimu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Ponia pirmininke, karų ir konfliktų poveikį moterims
ir vaikams nepaprastai svarbu pabrėžti tokiu kritiniu metu, kaip šis, kai tęsiasi karai Irake
ir Afganistane, kurstomi žiaurūs konfliktai, pvz., Izraelio okupuotose Palestinos teritorijose
arba Maroko okupuotoje Vakarų Sacharoje, didėja nelygybė, dėl neoliberalios politikos
didėja skurdas ir kyla naujų grėsmių, kaip atsitiko šį savaitgalį, jei kalbėsime apie NATO
aukščiausiojo lygio susitikimą ir jos naujos strategijos patvirtinimą. Reaguojant į tai praėjusį
sekmadienį Lisabonos gatvėse vyko taiki demonstracija, organizuota vykdant kampaniją
„Taip taikai ir ne NATO“, kurioje dalyvauja daugiau nei 100 organizacijų. Žygiavo dešimtys
tūkstančių žmonių, kurie prašė taikos ir socialinio teisingumo, būtino dėl saugumo, ir
šaukė bei reikalavo išformuoti NATO, branduolinio nusiginklavimo ir pagarbos žmogaus
teisėms ginant taiką.

Visuotiniame streike, kuris rytoj turi įvykti Portugalijoje, vyrai ir moterys vėl protestuos
prieš antisocialinės politikos priemones. Jos paveikia kiekvieną, tačiau visų pirma jomis
diskriminuojamos moterys. Protestuotojai reikalaus naujos politikos, pagal kurią būtų
gerbiamas darbuotojų orumas ir propaguojama vystymosi ir socialinė pažanga, kuri yra
būtina taikos sąlyga.

Eduard Kukan (PPE).   – (SK) Ponia pirmininke, aš taip pat norėčiau pabrėžti istorinę
Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 reikšmę taikai ir saugumo politikai. Tai buvo
pirmas kartas, kai JT pabrėžė moterų apsaugos ir jų visateisio dalyvavimo kuriant taiką,
palaikant taiką ir užkertant kelią konfliktams svarbą.

Reikia pasakyti, jog per pastaruosius 10 metų buvo dedamos didžiulės pastangos, kad šis
tikslas būtų pasiektas. Tačiau smurtas prieš moteris vis dar dažnai yra svarbi konfliktų
charakteristika. Maža to, per konfliktus ir po jų nerimą kėlė tai, kad dažnų ir sistemingų
smurto prieš moteris atvejų padaugėjo.

Nepateiksiu jokių konkrečių skaičių, tačiau tikrai verta paminėti šiurpius įvykius Kongo
Demokratinėje Respublikoje, Darfūre, Ruandoje, Liberijoje, Siera Leonėje ir Bosnijoje. Aš
asmeniškai susitikau ir kalbėjausi su moterimis, kurios yra per karą buvusioje Jugoslavijoje
patirto smurto aukos. Jų pasakojimai šiurpūs. Jos buvo prievartaujamos, kankinamos ir
žeminamos. Daugelis jų liko atstumtos net pasibaigus konfliktui.

Taigi netgi konflikto nutraukimas negarantuos smurto prieš moteris pabaigos. Turėtume
to niekada nepamiršti.

Pagrindinis rezoliucijos Nr. 1325 tikslas – moterų apsauga ir galimybių sudarymas joms
dalyvauti kuriant taiką ir saugumą. Deja, daugeliu atvejų tai dar reikia padaryti. Tvirtai
tikiu, jog yra reali galimybė, kad galėtume kažką pakeisti. Tačiau reikalinga visų politinė
valia, jeigu ketiname sudaryti tikras sąlygas. Taip pat matau galimybę atliekant šią užduotį
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teigiamai prisidėti vyriausiajai įgaliotinei baronienei C. Ashton ir Europos išorės veiksmų
tarnybai, kuri galėtų labai sustiprinti ES vaidmenį įgyvendinant šią svarbią rezoliuciją.

Sabine Lösing (GUE/NGL).   – (DE) Ponia pirmininke, karai ir jų padariniai ir toliau
neproporcingai skaudžiai paveikia moteris ir vaikus. Tačiau moterų teisėmis neturi būti
piktnaudžiaujama siekiant suteikti teisėtumo karinėms intervencijoms. Kongo Demokratinės
Respublikos pavyzdys rodo, kad karinės priemonės nepadeda ginti moterų teisių, jų saugoti
arba įgyvendinti. Deja, yra visiškai priešingai. Šiandien moterų padėtis Afganistane dėl
karo yra blogesnė nei kada nors anksčiau. Rezoliucijoje Nr. 1325 duotą pažadą galima iš
tiesų ištesėti tik vengiant konfliktų ir per karą ir konfliktinėse situacijose imantis tik civilinių
priemonių. Todėl manau, kad visiškai nepriimtina iškraipyti šią rezoliuciją siekiant padidinti
į karą įtrauktų moterų skaičių. Raginu ES principingai liautis teikti paramą, įskaitant pagalbą
įranga ir mokymu, režimams ir karinėms pajėgoms, kurios siunčia vaikus kareivius į
ginkluotus konfliktus, pažeidinėja žmogaus teises arba sistemingai vykdo seksualinės
prievartos veiksmus.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Ponia pirmininke, Saugumo Tarybos rezoliucijos ir vystymosi
rėmimo planai jau buvo minėti, kartu pabrėžiant pasiektą pažangą, tačiau tikrovėje moterys
tebėra pagrindinės ginkluotų konfliktų aukos. Jos yra aukos, o ne sprendimų priėmėjos.
Moterys turėtų dalyvauti visame konfliktų prevencijos ir sureguliavimo procese. Jeigu
aukštas politikos formavimo, įskaitant ekonominių sprendimų priėmimą, pareigas eitų
daugiau moterų, pasaulyje tikrai būtų daugiau taikos ir saugumo, o mes visi turėtume
daugiau naudos iš didesnio augimo ir geresnių gyvenimo sąlygų. Todėl mums taip pat
reikia, kad daugiau moterų dalyvautų priimat sprendimus visas lygiais. Kaip jau čia buvo
sakyta, moterys turėtų dalyvauti visame šiame procese ir būti jo dalyvės; procesui neturėtų
vadovauti tik vyrai.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Ponia pirmininke, kalbėdami apie moteris, esančias
konfliktų zonose, turime atsižvelgti į tai, kad, nepaisant didesnių pastangų ir gerų požymių,
pvz., buvusios Komisijos narės M. Wallström paskyrimo JT Generalinio Sekretoriaus
specialiąja įgaliotine seksualinio smurto per ginkluotus konfliktus reikalams, taip pat
neseniai įvykusio „JT moterys“ sukūrimo, šioje srityje vis dar reikia tolesnių veiksmų,
didesnio sąmoningumo ir praktinių politinių veiksmų.

Norėčiau itin pabrėžti tai, kad parlamentarų, ES ir JT valstybių narių vyriausybių, institucijų
ir pilietinės visuomenės partnerystės itin svarbios formuojant paramą sutartiems
tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi, susijusio su Tūkstantmečio vystymosi
tikslais, klausimais veiksmų programos uždaviniams ir tikslams.

Lyčių lygybės srityje turime prisiimti bendrą įsipareigojimą pasistūmėti šiuo klausimu į
priekį, užtikrinti geresnį atstovavimą moterims dedant pastangas išvengti karo, atkurti
taiką ir panaikinti pokonfliktines situacijas, atsižvelgti į tai, kad moterys gali atlikti svarbų
vaidmenį palaikant taiką, jeigu jos tinkamai remiamos ir iš tikrųjų įtraukiamos.

Baigdama norėčiau pabrėžti, kad ES turi atlikti svarbų vaidmenį spartinant šio tikslo rasti
teisingą ir ilgalaikį sprendimą įgyvendinimą. Dirbti kartu siekiant išspręsti moterų padėties
konfliktų zonose klausimą užkertant kelią karui ir palaikant tarptautinę taiką bei saugumą
yra mūsų tiesioginė pareiga ir svarbus politinis vaidmuo.

Diane Dodds (NI).   – Ponia pirmininke, noriu pritarti rezoliucijai Nr. 1325. Atkreipiu
dėmesį į padėtį Šiaurės Airijoje, kurioje yra labai aktyvus moterų sektorius, kuris buvo jėga,
kovojanti dėl gerovės šalyje.
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Prieš atvykdama į šį parlamentą aš buvau Vakarų Belfasto atstovė Šiaurės Airijos asamblėjoje
ir rajono atstovė Belfasto vietos vyriausybėje. Tai yra rajonai, daugiau nei 30 metų niokoti
dėl Airijos respublikonų per teroristines kampanijas atliekamų smurto veiksmų ir
bendruomenės vidaus smurto.

Per tą laiką tokios grupės, kaip Moterų centras, buvo darni jėga, didinanti bendruomenės
pajėgumą ir stiprinanti ryšius su kitomis moterų grupėmis, priklausančiomis kitoms
bendruomenėms. Tai buvo paprastos moterys, kurios pačios įrodė galinčios būti lyderėmis
ir sektinu pavyzdžiu kitoms šalims bei bendruomenėms, susidūrusioms su terorizmu ir
smurtu.

Šiandien tokios grupės, kaip Šankilo moterų centras, Foilio moterų tinklas ir Mokymas
moterims, ne tik atkakliai siekia gerinti Šiaurės Airijos bendruomenės santykius, bet ir
suteikia moterims galimybę dalyvauti darbo rinkoje pasinaudojant švietimu ir mokymu.
Kolegos, tai kelias į priekį.

Norica Nicolai (ALDE).   – (RO) Ponia pirmininke, tikiuosi, kad ši diskusija, kurioje
šiandien dalyvaujame, bus ne tik proga paminėti rezoliucijos Nr. 1325 metines, bet ir nauja
pradžia ir naujas požiūris į šį klausimą, kuris iš esmės išlieka tokių pat formų, kurios privertė
priimti rezoliuciją Nr. 1325.

Nemanau, kad pakanka deklaracijų, ypač deklaracijų, kuriose perteikiamas kitoks tikrovės
vaizdas. Manau, kad reikalingi veiksmai ir kad kurti pirminį elgesio kodeksą, kuris būtų
taikomas tiek per konfliktus, tiek per pokonfliktines operacijas, nors turime tokią
konvenciją, kaip Ženevos konvencija, kurioje smerkiamas smurtinis elgesys per konfliktus,
pagal esamą saugumo politiką yra Europos Sąjungos užduotis. Manau, kad toks elgesio
kodeksas duotų papildomos naudos Europos Sąjungai ir būtų žingsnis sprendžiant šią
problemą.

Kiti dalyvavimo aspektai neabejotinai turi būti remiami teikiant pastovią finansinę pagalbą,
grindžiamą mūsų plėtros projektų strategija.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Ponia pirmininke, minime 10-ąsias JT rezoliucijos
Nr. 1325 metines, todėl beveik kasdien pranešama apie kitas rezoliucijas ir deklaracijas,
kuriomis siekiama padėti moterims. Tačiau man kyla abejonių, ar pakankamai stebime jų
vykdymą.

Parengiama vis daugiau dokumentų, tačiau moterų padėtis gerėja tik labai lėtai. Mūsų
pareiga – dirbti, kad būtų laikomasi visų moterų teisių ir jos būtų apsaugotos, idant moteris
būtų galima visiškai integruoti į visuomenę, nepaisant jų padėties, kilmės arba statuso.

Jų vaidmuo prasideda šeimoje ne tik dėl to, kad jos nepakeičiamos auklėdamos vaikus
gerbti žmogiškąjį visų orumą, bet ir dėl to, kad tai taip pat yra moterys, kurios, sužinojusios
apie grėsmę savo šeimoms, įsitraukė į karinių konfliktų prevenciją ir sureguliavimą. Tačiau
kol moterys nesijaus saugios savo šeimose ir savo šalyse, bus neįmanoma kalbėti apie taiką
net tose šalyse, kuriose nėra karo.

Olivier Chastel,    einantis Tarybos Pirmininko pareigas. – (FR) Ponia pirmininke, ponios ir
ponai, dėl labai daug punktų aiškiai sutinku su Parlamentu. Kaip galėčiau nesutikti visų
pirma su P. Juvino ir M. Tarabello raginimais sukurti Europos išorės veiksmų tarnybą, kuri
būtų didžiulė galimybė stiprinti ES moterų, taikos ir saugumo politiką? Tarnybos steigimo
metu turi būti pripažintas nuolatinis uždavinys užtikrinti didesnį atstovavimą moterims
visais lygiais, įskaitant personalo padalinius, ir ypač aukščiausiu lygiu.
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Baronienė C. Ashton labai akivaizdžiai dirba šiuo klausimu. Ji žengė keletą žingsnių šia
kryptimi, pvz., paskirdama R. Marsden – pirmą ES specialiąją įgaliotinę Sudane moterį.
Rugsėjo mėn. ji paskyrė 29 žmones į aukštas pareigas delegacijose, įskaitant septynias
delegacijų vadoves moteris, o tai, nei daugiau nei mažiau, yra 50 proc. moterų skaičiaus
šiuo lygiu padidėjimas.

Kartu, kai ES deda didžiules pastangas siekdama padidinti savo gebėjimus, susijusius su
moterų dalyvavimu, taika ir saugumu, manome, kad taip pat svarbu imtis veiksmų siekiant
ugdyti sąmoningumą kitose organizacijose ir šalyse. Tai sutampa su konkrečia mokymo
veikla. Daugelis jūsų taip pat kalbėjote šiuo klausimu. Pagal Europos demokratijos ir
žmogaus teisių rėmimo priemonę Europos Sąjunga remia Jungtines Tautas joms
įgyvendinant rezoliucijas dėl moterų, taikos ir saugumo, ypač nukentėjusiose šalyse ir
regionuose, pvz., Pakistane, Afganistane, Gruzijoje, Armėnijoje, Azerbaidžane ir Ferganos
slėnyje, kuris apima Uzbekistaną, Kirgiziją ir Tadžikistaną.

Galiausiai Europos Sąjunga tebetiki didesnio atsakomybės delegavimo tarptautiniu lygiu
svarba. Europos Sąjunga laikosi nuomonės, kad Saugumo Taryba turėtų įsteigti darbo
grupę, kuri išnagrinėtų pažangą, pasiektą įgyvendinant rezoliuciją Nr. 1325, ir pateiktų
Tarybai rekomendacijas, kaip būtų galima įgyvendinti uždavinius ir pašalinti esamus
trūkumus bei paspartinti šios rezoliucijos įgyvendinimą.

Todėl Europos Sąjunga paragino Saugumo Tarybą padvigubinti savo pastangas kovojant
su nebaudžiamumu. Reikėtų nustatyti kryptingas ir pažangias priemones prieš bet kurią
konflikto šalį, kuri atsakinga už sunkius moterų teisių pažeidimus.

Esu tikras, kad Europos Parlamentas toliau rems Europos Sąjungos ir jos valstybių narių
pastangas šioje srityje.

Pirmininkė.   – Šiuo klausimu iš įvairių frakcijų gavau šešis pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Diskusija baigta.

Balsavimas vyks lapkričio 25 d., ketvirtadienį, 12.00 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Corina Creţu (S&D),    raštu. – (RO) Visomis atkakliai dėtomis pastangomis – rezoliucijomis
ir nacionaliniais bei tarptautiniais planais, skirtais moterų apsaugos lygiui konflikto zonose
pakelti, – nepavyko pašalinti šio barbariško ginklo, kurio dažnai griebiamasi šiuolaikiniame
kare – lytinės prievartos. Atvirkščiai, nebaudžiamumas sudaro sąlygas palankias plisti šiai
praktikai, visiškai prieštaraujančiai mūsų vertybėms. Ne sykį kartu su kitais pasisakiau prieš
Konge, Liberijoje ir kitose konfliktų zonose, ypač Afrikoje, vykdytus masinius
išprievartavimus. Tūkstančiai moterų tampa seksualinio išnaudojimo ir smurto aukomis,
taip pat pasmerkiamos ateityje prisiimti socialinę gėdą ir tokių baisių ligų, kaip ŽIV, naštą.

Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena, kurią minime lapkričio 25 d., mums
taip pat turi priminti, kad moterys yra šeiminio smurto, kurio dažnumas kelia nerimą,
santuokinio prievartavimo, seksualinio prievartavimo ir prekybos žmonėmis aukos.
Smurtas lyties pagrindų, ar būtų vartojamas namuose, ar ginkluotų konfliktų zonose, yra
vienas šiurkščiausių žmogaus teisių pažeidimų, todėl jam turi būti priešinamasi ir už jį
būtų atitinkamai baudžiama.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE),    raštu. – (PL) Bėgant metams tradicinis taikos misijų
vaidmuo pasikeitė. Dabar jos ne tik stebi paliaubų susitarimų laikymąsi ir užtikrina, kad
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būtų paisoma sienų tarp valstybių. Šiuo metu misijos yra įsitraukusios į daugelį vadinamųjų
negriežtų veiklos krypčių – propaguoja žmogaus teises ir demokratiją daugeliu būdų, remia
rinkimų organizavimą ir atkuria teisinę valstybę. 10-ųjų rezoliucijos Nr. 1325 priėmimo
metinių proga dėmesį reikėtų skirti ypatingam moterų vaidmeniui šiuose procesuose.
Daugeliu atvejų jos yra daug labiau linkusios atlikti taikos misijų užduotis. Be kita ko, čia
kalbu apie darbą su seksualiai motyvuoto smurto ir lytine diskriminacija paremto smurto
aukomis. Moterys dirba moterų kalėjimuose, padeda socialinės reintegracijos klausimais
ir veda daugelio rūšių mokymą. Kalbame apie moterų dalyvavimo politikoje ir versle
aktyvinimą. Nė vienoje šių sričių kol kas nebuvo įmanoma pasiekti lygių galimybių. Todėl
būtina sugrįžti prie šių klausimų ir atidžiai pasižiūrėti, kokiu būdu įgyvendinami priimti
teisės aktai, kad per 15-ąsias arba 20-ąsias rezoliucijos Nr. 1325 priėmimo metines būtų
galima pasakyti, kad visos jos nuostatos buvo įgyvendintos.

5. Valstybės pagalba nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti
(diskusijos)

Pirmininkė.   – Kitas klausimas – Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu pateiktas
B. Rapkay pranešimas dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui
palengvinti (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010 /0220(NLE)) (Α7-0324/2010).

Bernhard Rapkay,    pranešėjas. – (DE) Ponia pirmininke, pone J. Almunia, ponios ir ponai,
pirmiausia norėčiau pasveikinti jus, pone J. Almunia, su jūsų pareigomis. Jūsų pristatytas
poveikio vertinimas yra labai geras. Jis pagrįstas faktais, jis yra įtikinamas ir jame pateikiama
reikalo esmė.

Gaila, kad kiti Komisijos narių kolegijos nariai šio poveikio vertinimo neskaitė, nes jei būtų
jį skaitę, nebūtų galėję pateikti šio pasiūlymo, kuris visiškai neturi nieko bendro su šiuo
poveikio vertinimu. Norėčiau žinoti, kaip Komisijos narių kolegija, pvz., pasirinko metus.
Šiame poveikio vertinime apie tai visiškai neužsimenama. Vienintelis dalykas, kurį būtų
galima paaiškinti, yra tai, kad 2014 m. yra tiksliai viduryje tarp 2010 ir 2018 m. Štai kaip
turi būti.

Tačiau gali būti, kad jie taip pat nesuprato turinio. Nė vienas argumentas už šį pasiūlymą
negali būti vertinamas rimtai, nes šie argumentai neteisingi. Yra argumentas, kad 2002 m.
patvirtinta valstybės pagalbos schema, kurios galiojimas baigiasi, buvo anglių kasybai
skirtas laipsniško pagalbos atsisakymo susitarimas. Žinoma, tai yra visiškai neteisinga. Tai
buvo naujas susitarimas. Tą žinau, nes 2002 m. buvau čia ir buvau Parlamento pranešėjas.
Tai yra tada, kai po 50 metų nustojo galioti Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB)
steigimo sutartis ir reikėjo naujo susitarimo ne tik pagalbos, bet ir kitais klausimais.

Jeigu tai būtų buvęs laipsniško atsisakymo susitarimas, kas būtų atsitikę, pvz., EAPB turtui?
Tai nebuvo laipsniško atsisakymo susitarimas; tai buvo naujas susitarimas. Tuo metu dėl
įtikinamų priežasčių susitarėme dėl aštuonerių metų laikotarpio dėl šio naujo susitarimo,
kuriam pasibaigus vėl išnagrinėtume šį klausimą. Todėl šis argumentas neteisingas.

Antras pateiktas argumentas – tvarumo klausimas. Mes visi esame už tai ir žinome, kad,
žinoma, dėl anglies išmetamas didelis išmetamųjų anglies dioksido dujų kiekis. Tačiau
Komisijos priimtu sprendimu neįmanoma panaikinti mokslo dėsnių. Kas atsitiks po to?
Vietos anglys bus pakeistos importuotomis anglimis. Tai bus vienintelis dalykas, kuris
atsitiks. Importuotos anglys išskiria tą patį išmetamųjų anglies dioksido dujų kiekį, kaip ir
vietos anglys. Paprasčiausiai problema yra ta, kad jei nebeturėsime atskaitos taškų,
nebegalėsime jais naudotis kurdami naujas moderniausias kasybos ir jėgainių technologijas.
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Šioje srityje Europa yra lyderė ir turi eksporto pranašumą. Nemanau, kad turėtume tiesiog
to atsisakyti.

Trečias argumentas yra tas, kad pagalba yra žalinga ir kad pinigus būtų geriau išleisti kitiems
dalykams. Neįmanoma ką nors pasakyti prieš šį argumentą arba prieš radikalų rinkos
požiūrį. Negalite priešintis ideologijai faktais. Tačiau teiginį, kad tai būtų per brangu, reikėtų
vertinti atsižvelgiant į tai, ką iš tiesų reikštų, jei kasyba būtų staiga nutraukta ir jei 2014 m.
ji staiga būtų sustabdyta. Dėl to padidėtų kovos su nedarbu išlaidos ir visų pirma išlaidos,
susijusios su ilgalaikiu kasyklų uždarymu. Tai yra labai komplikuotas ir sudėtingas
klausimas. Anglių kasimui artėjant prie pabaigos ilgalaikių kasyklų uždarymo išlaidos būtų
patiriamos daugelį metų ir net dešimtmečių. Šios išlaidos turi būti apmokamos iš valstybės
iždo. Tačiau kai kurios valstybės narės turi veikiančias sistemas, kuriomis užtikrinama,
kad valstybė nebūtų atsakinga už šias išlaidas. Todėl šis argumentas taip pat nėra įtikinamas.
Todėl rekomenduoju jums kuo greičiau dar kartą apie tai pagalvoti ir atkreipti dėmesį į tai,
kas parašyta poveikio vertinime. Kitaip rezultatas bus regioniniai bei socialiniai ir politiniai
iškraipymai, kurių nenorime. Todėl pasiūlymas dėl 2018 m. yra labai protingas.

Joaquín Almunia,    Komisijos pirmininko pavaduotojas. – (ES) Ponia pirmininke, labai dėkoju
B. Rapkay už jo pranešimą, pateiktą Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto
vardu.

Komisija su dideliu susidomėjimu atidžiai išnagrinėjo tiek pranešimą, tiek šiai diskusijai
pasiūlytus pakeitimus, taip pat atsižvelgėme į tai, kad pranešime konkrečiai remiamas
galutinio nekonkurencingų kasyklų uždarymo termino pratęsimas iki 2018 m.

Komisija taip pat žino, kad per pastarąsias diskusijas, vykusias Nuolatinių atstovų komitete
(COREPER), dauguma pritarė 2018 m. terminui, kaip buvo siūloma B. Rapkay pranešime.

Kai parengėme pasiūlymą dėl reglamento ir išnagrinėjome šią padėtį, mes Komisijoje,
žinoma, visiškai supratome socialinį ir regioninį kasyklų uždarymo poveikį tam tikriems
ES regionams. Tačiau rengdami šį reglamentą taip pat atsižvelgėme į tai, kad kai kurios
kasyklos yra nekonkurencingos, todėl iki šiol išliko tik dėl nuolatinių viešųjų lėšų injekcijų
ir viešųjų subsidijų. Todėl savo pasiūlyme dėl reglamento leidome valstybėms narėms skirti
papildomą pagalbą veiklai, tačiau šiuo atveju ją skirti konkrečiu tikslu laipsniškai palengvinti
nekonkurencingų kasyklų uždarymą.

Noriu pakalbėti apie tris klausimus, kurie nagrinėjami šiame pranešime.

Pirma, tai pasiūlymas skirti pagalbą veiklai arba investicijas siekiant padaryti kasyklas
konkurencingas. Panaši nuostata jau yra ankstesniame reglamente dėl pagalbos šiam
sektoriui. Tačiau ankstesniu reglamentu iš esmės nepavyko pasiekti trokštamų rezultatų,
todėl, užuot paskatinus anglių kasyklas siekti pelningumo, juo iš dalies buvo padaryta
moralinė žala.

Kasyklos buvo subsidijuojamos veltui tikintis pasiekti pelningumą. Dabar turime kovoti
su pasekmėmis: mums reikia pratęsti šios specialios sistemos, taikomos anglių gamybai,
galiojimą, nes minimos kasyklos nei pasiekė pelningumą, nei buvo uždarytos.

Bet kuriuo atveju kasykloms, kurios turi patikimas pelningumo prognozes, valstybės
pagalbos nereikia, nes reikalingą kapitalą jos gali gauti iš kapitalo arba finansų rinkų.

Antra, norėčiau paaiškinti, kodėl savo pasiūlyme laikomės nuomonės, kad būtina turėti
planą, kaip kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai. Šis klausimas minimas mūsų pasiūlymo
3 straipsnio 1 dalyje.
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Valstybės pagalba iškreipiama konkurencija. Todėl sutartyje yra nuostatos dėl jos
paskelbimo daugeliu atvejų nesuderinama. Pagalba veiklai gali būti leidžiama tik tada, kai
tikėtina, kad ji turės teigiamą poveikį. Mūsų reglamente siūlomas planas, skirtas neigiamam
anglių vartojimo poveikiui aplinkai sušvelninti siekiant kompensuoti neigiamą pagalbos
poveikį.

Galiausiai mano trečias klausimas yra apie tai, kad tada, kai skiriant pagalbą veiklai ketinama
prisidėti prie perėjimo prie nekonkurencingų kasyklų uždarymo, tampa akivaizdu, kad šis
uždarymas turi būti laipsniškas ir negali įvykti tik tada, kai sueis galutinis terminas. Šis
laipsniškumas turi būti aiškiai nustatytas uždarymo plane, taip pat plane turi būti numatyta
mažėjanti šios pagalbos proporcija pereinamuoju laikotarpiu.

Todėl mūsų pasiūlyme nustatomas linijinis pagalbos mažinimas procentu, kuriuo aiškiai
siekiama panaikinti pagalbą pereinamojo laikotarpio pabaigoje.

Visa tai išdėstęs, norėčiau dar kartą padėkoti B. Rapkay ir visiems kitiems, kurie prisidėjo
prie mūsų svarstomo pranešimo. Mes atsižvelgsime į pranešime pateiktą Parlamento
poziciją, taip pat tęsiame diskusijas Taryboje, žinoma, konsultuodamiesi su Tarybai
pirmininkaujančia Belgija. Atsižvelgdama į Parlamento poziciją ir remdamasi tuo, kokia
pasirodys Tarybos pozicija, Komisija, žinoma, per kitas kelias savaites pateiks savo
nuomonę.

Herbert Reul,    Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonės referentas. – (DE)
Ponia pirmininke, pone J. Almunia, ponios ir ponai, niekas neginčija, kad anglys yra svarbi
mūsų energijos išteklių dalis. Taip pat neginčijama, kad kasybos pramonė turi būti
konkurencinga ir kad subsidijavimas nėra teisingas metodas.

Dabar kyla klausimas, ar 2014 arba 2018 m. yra tinkamas terminas. B. Rapkay pateikė
keletą protingų argumentų, kurių nekartosiu. Tik turiu vieną klausimą Komisijai. Visuose
Parlamento komitetuose, kurie buvo įtraukti, yra daugumos pritarimas, kad
konkurencingumą reikia padaryti kriterijumi. Kai kalbame apie galutinį terminą,
paprasčiausiai turime užtikrinti, kad būtų reikiamas lankstumas siekiant valstybėms narėms
sudaryti sąlygas išlaikyti kontroliuojamo dydžio naštą, tenkančią žmonėms, darbo vietoms
ir ekonominėms struktūroms. Vienintelis argumentas, kuris buvo paminėtas ir kuris, be
kita ko, prieštarauja Komisijos poveikio vertinimo ataskaitai, kurioje iš pradžių, atrodė,
esama už 2018 m., buvo tas, kad šiuo atveju savo vaidmenį galėtų atlikti aplinkos politikos
argumentai. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad klimatui nėra jokio skirtumo, ar deginame
importuotas, ar vietos anglis. Prašau Komisijos nario apsvarstyti, jei Parlamentas ir Taryba
gali pateikti naujų tokių argumentų, ar šis ketverių metų terminas galėtų priversti Komisiją
būti šiek tiek lankstesnę. Būtent taip suprantu ką tik pateiktą užuominą, kad Komisija
svarsto šį klausimą, ir už tai esu dėkingas.

Jan Březina,    Regioninės plėtros komiteto nuomonės referentas. – (CS) Ponia pirmininke, REGI
komiteto vardu pritariame Komisijos pasiūlymui, nes rekomendavome tam tikrus
pakeitimus. Taip pat rekomendavome pailginti galutinį nekonkurencingų kasyklų uždarymo
terminą. Nepadarius šio pakeitimo kiltų pavojus, kad kasyklų uždarymo poveikį patyrę
ištisi regionai nuskurstų ir susidurtų su didelėmis socialinėmis problemomis.

Be kita ko, taip pat pasiūlėme pakoreguoti sanglaudos lėšų naudojimą tokį poveikį
patyrusiems regionams. Komitetas taip pat mano, kad nekonkurencingų kasyklų uždarymas
nėra vienintelis priimtinas valstybės pagalbos naudojimo tokioms kasykloms būdas, nes
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ji taip pat turėtų būti naudojama vystymuisi, orientuotam į konkurencingumo siekimą,
palengvinti.

Jeigu kasykla iki tam tikros datos tampa konkurencinga, tai tikrai yra pageidaujama
aplinkybė, kuri atitinka ir atitinkamo regiono, ir galiausiai visos Europos Sąjungos interesus.
Anglimis kūrenamų elektrinių reikšmė, be kita ko, paremta tuo, kad jos praktiškai yra
vienintelės elektrinės, galinčios reaguoti tučtuojau ir lanksčiai didindamos gamybą, kai
staiga padidėja elektros energijos paklausa, nepaisant kitų veiksnių. Jeigu didesnis Europos
Sąjungos energetinis saugumas turi būti ne vien tuščias šūkis, negalime apsieiti be stabilių
ir konkurencingų anglių kasyklų ir anglių pramonės.

Werner Langen,    PPE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, visų pirma norėčiau
paraginti J. Almunia laikytis savo pirminio 2018 m. pasiūlymo. Šis pasiūlymas buvo
tinkamai pamatuotas ir paremtas ekonominės, regioninės, socialinės ir energetikos politikos
pagrindais.

Nesuprantu, kodėl Komisijos narių kolegija pateikė aplinkos apsaugos argumentus, kurie
yra visiškai netinkami. Kaip sakė ankstesnieji kalbėtojai, nėra jokio skirtumo, ar deginame
importuotas anglis, ar anglis, kurias patys kasame ir subsidijuojame. Mūsų klimato pėdsakai
abiem atvejais daugiausia yra tokie pat. Iš esmės tikriausiai yra daug blogiau anglis
importuoti, nes čia jos turi būti vežamos iš Kanados, Austrijos arba kitų pasaulio regionų.
Štai kodėl šis pagrindimas yra klaidingas. Noriu padėkoti B. Rapkay už tai, kad šį pasiūlymą
rengė glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų)
frakcija. Manau, kad jis susijęs su Tarybos reglamentu. Lisabonos sutartyje yra spraga, kuri
reiškia, kad konkurencijos įstatymu paremti reglamentai nėra Parlamento bendrų sprendimų
priėmimo procedūros dalis. Taigi, to, procesas, į kurį neįeina tinkamas vertinimas, vis dar
grindžiamas 1965 m. Reglamentu Nr. 17. Todėl dabar mums reikia – bent tiek, kiek tai
siejasi su mūsų pareiškimu, – aiškios daugumos balsų, kad anglių, kurios yra vienas
svarbiausių mums Europoje vis dar prieinamų energijos šaltinių, sektorius ateityje išliktų
konkurencingas.

Mūsų frakcija B. Rapkay pranešimą visokeriopai parems. Norime paraginti J. Almunia
paskatinti Komisiją pateikti naują pasiūlymą dėl 2018 m., ir norime iš dalies pakeisti du
patvirtinto pranešimo punktus. Vienas jų susijęs su klausimu, kokiu būdu turi būti
laipsniškai mažinama pagalba. Laikomės nuomonės, kad per šį aštuonerių metų laikotarpį
šis klausimas turėtų būti paliktas valstybėms narėms.

Antras punktas susijęs su tuo, kad visas reglamentas bus laipsniškai panaikintas 2030 m.
Tai taip pat yra etapas, kuris buvo pasiektas Tarybos diskusijose dėl šio reglamento. Tik
tada, kai Parlamentas priims aiškų sprendimą, palankų 2018 m., bus galima atlikti
atitinkamą socialinių, politinių, energijos politikos, ekonominių ir regioninių priežasčių
vertinimą.

Olle Ludvigsson,    S&D frakcijos vardu. – (SV) Ponia pirmininke, tai nėra paprastas
klausimas. Todėl mums, esantiems Parlamente, svarbu nustatyti gerai apgalvotą poziciją.
Yra du pagrindiniai aspektai, į kuriuos būtina atsižvelgti. Viena vertus, neišmintinga ateityje
toliau dirbtinai laikyti veikiančią šią nekonkurencingą kasybos rūšį. Dėl priežasčių, susijusių
tiek su aplinka, tiek su konkurencija, netausu naudoti viešojo subsidijavimo programas
siekiant užtikrinti, kad būtų tęsiama nepelninga angliakasyba. Todėl būtų logiška, kad
subsidijų šiai veiklai dabar būtų laipsniškai atsisakoma.
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Kita vertus, subsidijų panaikinimas turės didžiulį poveikį ne tik dešimtims tūkstančių
angliakasių, kurie bus priversti ieškotis naujų darbo vietų, bet ir jų šeimoms bei visiems
kitiems, kurie priklauso nuo kasybos. Poveikį patyrusiuose regionuose gyvenantiems
žmonėms bus labai sunku prisitaikyti. Pasverti šiuos du aspektus nėra lengva. Vis dėlto
manau, kad Komisija savo pasiūlyme rado tinkamą pusiausvyrą. Subsidijų bus atsisakoma,
tačiau šis atsisakymas bus rūpestingai kontroliuojamas atsižvelgiant tiek į darbo vietas,
tiek į aplinką.

Nutraukus subsidijavimą atitinkami regionai patirs didžiulį nuosmukį, tačiau kartu
pasiūlyme numatoma galimybė taikyti visapusiškas socialines ir aplinkos apsaugos
priemones siekiant užtikrinti, kad šis regioninis prisitaikymo procesas būtų kuo
veiksmingesnis. Nepaprastai svarbu, kad nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos
visiškai išnaudotų visas šias galimybes. Didžiulės investicijos į veikiančias darbo rinkos
iniciatyvas ir visapusiškos aplinkos atkūrimo priemonės yra būtinos, kad galutinis rezultatas
šiems regionams būtų priimtinas.

Iki šiol diskusijose daugiausia dėmesio skirta trims klausimams. Pirma, buvo pateiktas
argumentas, kad anglių kasyklos, kurios tampa konkurencingos per uždarymo laikotarpį,
turėtų turėti galimybę toliau veikti. Mano nuomone, įtraukti šią galimybę būtų klaidinga,
nes pagalba, kurią reikėtų skirti, turi būti naudojama tinkamai ir grindžiama galutiniu
uždarymu. Antra, buvo apsvarstyta galutinė pagalbos uždarymui data. Šiuo klausimu
svarbu pažymėti, kad dabartinis reglamentas galiojo nuo 2002 m. ir kad visi žinojo, jog
konkurencijos taisyklių išimtys nustos galioti šiais metais. Todėl čia nebuvo nieko labai
stebėtino. Galiu būti labai lankstus, kai kalbama apie tikslius metus. Trečia, Parlamento
pozicijoje buvo išsiskyrusios nuomonės dėl aplinkos apsaugos ir tvarumo aspektų. Manau,
kad šie aspektai turėtų būti kuo aiškesni ir kad jie neabejotinai turėtų būti ryškesni nei tie,
kurie yra Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto parengtame tekste. Labai svarbu, kad
šiuo klausimu parodome tinkamą ženklą.

Sophia in 't Veld,    ALDE frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, turiu pasakyti, kad esu labai
sujaudinta naujo PPE ir S&D frakcijų romano, tačiau manau, kad dėl intymaus ir meilaus
B. Rapkey ir W. Lange’s apsikabinimo Europa liko tvirtai ištikima praeičiai.

Kalbame apie septintą specialaus valstybės pagalbos režimo pratęsimą. Pats B. Rapkey
nurodė, kad 2002 m. jis buvo pranešėjas. Kas mums duos garantiją, kad neketiname
2018 m. dalyvauti tokioje pat diskusijoje? Kadangi priežastys, kurios buvo pagrįstos
2002 m. ir kurios tebėra pagrįstos šiandien, vis dar bus pagrįstos 2018 m. Todėl mano
frakcija besąlygiškai pritaria šiai Komisijos pozicijai. Reikalavome atskiro balsavimo dėl
25 ir 27 pakeitimų ir raginome visus kolegas, priklausiančius dviem didelėms frakcijoms,
balsuoti prieš šiuos pakeitimus ir pritarti Komisijos pozicijai, kad iki 2014 m. reikia
laipsniškai atsisakyti paramos.

Žinau, kad įvairiuose komitetuose vyko balsavimai, tačiau taip pat žinau, kad dviejose
didelėse frakcijose yra daug kolegų, kurie dabartinėje padėtyje jaučiasi labai nepatogiai.
Manau, jie turėtų suvokti, kad turi visas pasaulyje žinomas teises balsuoti pagal savo sąžinę,
nes iš tiesų tai sprendžia ne Europos Parlamentas. Taigi, jie turėtų balsuoti taip, kad pareikštų
savo nuomonę.

Mes nesiderame; mes neprivalome eiti į kompromisą. Galime pasiųsti labai stiprų politinį
signalą palaikydami Komisiją, todėl manau, kad šis Europos Parlamentas turėtų veikti kaip
atsvara labai stipriam politiniam valstybių narių Komisijai daromam spaudimui ir parodyti,
kad šis Parlamentas žvelgia į ateitį, o ne į praeitį.
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Philippe Lamberts,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, ponios ir ponai,
Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas neprieštarauja, kad investuojamos viešosios
lėšos, jeigu jos veikia kaip transformacijos, kurią turi pereiti mūsų visuomenė, mūsų
pramonė ir mūsų ekonomika, kad taptų sąžiningesnės ir visų pirma tvaresnės, skatinimo
priemonė. Turime nepamiršti, kad pagalba, skiriama nekonkurencingoms anglių kasykloms,
prieštarauja šiems tikslams. Ja remiama pramonė, kuri nėra tvari nei ekonominiu, – kitaip
jai nereikėtų subsidijų, – nei ekologiniu požiūriu.

Kaip ką tik pabrėžė S. in ’t Veld, jau keletą dešimtmečių anglių pramonė prašo pratęsti šį
pereinamąjį laikotarpį ir tam nesimato pabaigos. Lygiai taip pat, mano kolegos nariai iš
Vokietijos, jau keletą dešimtmečių daugelis Europos šalių stengėsi atsisakyti šios netvarios
pramonės. Tai pasakytina apie mano šalį Prancūziją ir tai taip pat pasakytina apie daugelį
kitų šalių. Todėl pritariame Komisijos pasiūlymui ir atitinkamai pasiūlymui dėl subsidijų
naudojimo taip, kad su tuo susiję darbuotojai galėtų būti padoriai ir oriai perkelti.

Tačiau spaudžiama to, ką šiandien išgirdote, Komisija yra pasirengusi gana negarbingai
atsitraukti, pone J. Almunia, be visų kitų spaudžiama jūsų kolegos G. Oettingerio, kurio
elgesys šiuo klausimu buvo ne Komisijos narių kolegijos nario, atsakingo už bendrojo
intereso gynimą, o oficialaus vienos konkrečios šalies, Vokietijos, specifinių sektorinių
interesų atstovo elgesys. Maža to, jis to neslepia!

Taigi, norėčiau jums pasakyti, kad tol, kol Europos Sąjunga ir valstybės narės atiduos visą
energiją praeities pramonės sektoriams remti viešaisiais pinigais, kurių – tikiuosi, kad
Airijos krizė mums primins apie tai, – yra nepaprastai mažai, tol, kol remsime šiais viešaisiais
pinigais XIX amžiaus pramonės sektorius, Europai nesudarysime sąlygų imtis lyderės
vaidmens XXI amžiaus pramonės sektoriuose. Tuo tarpu pasaulis keičiasi ir keičiasi greitai.

Konrad Szymański,    ECR frakcijos vardu. – (PL) Ponia pirmininke, Europos Komisijos
pateiktas pranešimas akivaizdžiai buvo parašytas remiantis klimato politikos diktatu ir
neatsižvelgiant į socialines pasekmes – ypač pasekmes energijos srityje – tokiose šalyse,
kaip Vokietija, Ispanija ir Lenkija. Turime nepamiršti, kad pasaulio anglių rinka keičiasi
mūsų akyse. Didėja anglių paklausa ir anglių kaina. Todėl kasyklos, kuriuos šiandien nėra
pelningos, ateityje galbūt bus pelningos.

Anglių atsisakymas sudaro labai rimtų problemų energetiniam saugumui tokiose šalyse,
kaip Lenkija, kuri iš anglių pasigamina iki 95 proc. savo elektros energijos. Anglių
atsisakymas tokiomis aplinkybėmis gali būti siejamas tik su viena alternatyva – dar didesniu
priklausomumu nuo dujų, kurios importuojamos tik iš vienos krypties. Todėl prieš
nuspręsdami tokiais atvejais daryti politinį spaudimą atsisakyti anglių turėtume užtikrinti
dujų tiekimo įvairinimą ir saugumą, nes šiuo metu jos yra vienintelė reali alternatyva šiuo
tikslu naudojančių anglis šalių energijos sektoriui.

Tokios yra priežastys, dėl kurių pritarsiu Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pateiktiems kompromisams, kurių
paisydami siūlėme reglamentu suteikti galimybę iš nacionalinių biudžetų – kurie, šiaip ar
taip, nėra ES biudžetai, – remti kasyklas tose šalyse, kuriose tai yra būtina, ir kompromisui,
kurio paisant siūloma, kad reglamentas galėtų galioti iki 2030 m. Manau, kad pirminiai
Europos Komisijos pasiūlymai buvo gerokai arčiau būtent šios pozicijos. Tik galutiniame
etape Europos Komisija nusprendė pasiūlyti nerealų 2014 m. galutinį terminą.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, mums ne tik leistina toliau remti anglių
pramonę, bet ir, mano nuomone, tai daryti yra neabejotinai būtina. Privalome toliau teikti
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paramą ne tik iki 2014 m., bet ir vėliau. Mūsų pareiga apsaugoti Europos Sąjungos piliečius
nuo daugelio neigiamų globalizacijos padarinių. Tam taip pat priskiriamas ilgalaikio
perkvalifikavimo siūlymas pramonėje dirbantiems darbuotojams, kurie nėra visiškai
konkurencingi pasaulio rinkoje, siekiant jiems sudaryti sąlygas susirasti kitą darbą.

Jums nereikia būti ekspertu, kad suprastumėte, jog kasybos pramonėje reikalingi
specializuoti darbuotojai. Daugelis šachtininkų visą gyvenimą dirba kasyklose. Todėl, mano
nuomone, mums reikia pakankamai laiko, kad galėtume jiems visiems pasiūlyti naujas
darbo vietas. Suteikti seniems šachtininkams galimybę persikvalifikuoti gali nebebūti
išmintinga. Turime suteikti galimybę kasybos regionams pamažu tapti mažiau
priklausomiems nuo kasybos pramonės labai nepakenkiant jų gerovei. Šie regionai vis dar
turi didelį ekonominį potencialą, jeigu jiems sutiekiama galimybė pertvarkyti jų ekonomiką.
Ryškus anglių kasybai skiriamų subsidijų sumažinimas per pastaruosius metus buvo sunkus
išbandymas daugeliui kasybos regionų. Daug rajonų dėl savo tvirtų ryšių su kasybos
pramone nesugebėjo pakankamai greitai reaguoti į ekonominių sąlygų pokyčius.
Rezultatas – didesnis skurdas. Taip neturi būti. Daug Europos regionų galime apsaugoti
nuo didelės ekonominės ir socialinės žalos, todėl privalome balsuoti už šiuos reglamentus.

Gunnar Hökmark (PPE).   – (SV) Ponia pirmininke, kai kalbama apie valstybės pagalbą
anglių pramonei, laikausi nuomonės, kad turėtume padaryti viską, ką galime, kad Europos
ekonomiką padarytume kuo konkurencingesnę, ir tai turėtume daryti daugelyje įvairių
sričių. Kalbėdami apie automobilių pramonę, inžinerijos pramonę ir medicinos pramonę
turime turėti tikslą. Norėdami, kad mums pasisektų, turime pertvarkyti savo ekonomiką,
kad ji galėtų atitikti šiuolaikinės konkurencijos ir pasaulio ekonomikos poreikius.

Atsižvelgdamas į tai rimtai abejoju dėl ketinimo dabar pratęsti valstybės subsidijų teikimą
nepelningoms anglių kasykloms. Tai reikš, kad valstybės lygiu investuosime pinigus į
įmones, kurios yra nepelningos, kurios nesugeba išlaikyti darbo vietų, apie kurias kalbame,
ir kurios nepadės gerinti aplinkos. Tai taip pat reikš, jog pertvarka, kurios mums reikia,
kad taptume tikrai konkurencingi, bus lėtesnė. Tai reikš, kad nebus vystymosi kitose srityse
ir kad kelerių metų laikotarpiu žmonės vis dar dirbs pramonės sektoriuose, kurie nesuteikia
ilgalaikio saugumo ir galimybės užsidirbti pragyvenimui, o tie regionai, apie kuriuos
kalbame, vis dar liks priklausomi nuo anglių kasybos nepelningose anglių kasyklose.

Šiomis aplinkybėmis manau, kad turėtume pritarti Komisijos pasiūlymui, todėl balsuosime
už jį.

Wolf Klinz (ALDE).   – (DE) Ponia pirmininke, pone J. Almunia, dabar mums reikia
kantriai kęsti, o ne ilginti agoniją. Štai kas ateina į galvą, kai galvoju apie šiandien svarstomą
klausimą. Pritariu Komisijos pasiūlymui iki 2014 m. laipsniškai panaikinti valstybės pagalbą
kasykloms, kurios iki šios datos netaps konkurencingos. Kiekvienos anglių kasybos
pramonės darbo vietos kaina yra daug aukštesnė nei vidutinė. Šie pinigai išleidžiami ne
tvariam ir konkurencingam ateities užimtumui kurti. Todėl manau, kad teisinga iki 2014 m.
laipsniškai atsisakyti valstybės subsidijų nekonkurencingoms kasykloms. Pinigus, kurie
atsilaisvina, turime investuoti į mokslinius tyrimus bei švietimą ir mokymą. Tai yra
vienintelis būdas, kuriuo galime išlaikyti savo technologinę pažangą ir išlikti konkurencingi
visoje pasaulio ekonomikoje.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Ponia pirmininke, manau, kad tiek kasyklų uždarymo
pasiūlymas, tiek pasiūlymas mažinti subsidijas būtų per daug ankstyvas ir kad jie turėtų
nepageidaujamą socialinį ir ekonominį bei regioninį poveikį.
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Turime nepamiršti, kad Europos kasybos sektorius suteikia apytikriai 100 000 darbo
vietų – 42 000 anglių kasybos sektoriuje ir 55 000 su ja susijusiuose sektoriuose – ir kad
tam tikri Europos regionai ekonomiškai yra visiškai priklausomi nuo šio sektoriaus. Daug
šių regionų žmonių dirba kasyklose arba turi darbą, susijusį su šiuo sektoriumi.

Šios priemonės galėtų turėti tokių neigiamų pasekmių, kad bendruomenės liktų visiškame
skurde. Todėl būtina skubiai paskelbti darbuotojų, kuriems kasyklų uždarymo planai turėjo
poveikį, perkvalifikavimo strategiją.

Kartu reikalinga speciali parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų siekiant suteikti
savitarpio pagalbą regionams, kurie kenčia dėl šių priemonių. Be to, kasyklų darbuotojai
ir jų šeimos gali prarasti pasitikėjimą politiniu procesu, per kurį priimami tokie sprendimai,
kurie juos paveikia tiesiogiai, jeigu priimami netinkamu metu.

Lygiai taip pat mums reikia sutelkti savo dėmesį į retai gyvenamus regionus, kurie socialiniu
ir ekonominiu požiūriu kenčia labiausiai. Nemanau, kad 2014 m. yra realus galutinis
kasyklų uždarymo terminas. Kita vertus, 2020 m. terminas, kurį konkrečiai pasiūlė
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas, nesulaukė pakankamai teigiamų
atsiliepimų. Būtent todėl manau, kad pasirinkdami 2018 m. galime rasti bendrą pagrindą.

Noriu paminėti kitą nuomonę, t. y. kad anglių pramonė yra neatskiriama Europos politikos
dalis ir nuosavas ES šaltinis, užtikrinantis energijos tiekimo saugumą. Todėl reikalingas
pereinamasis laikotarpis, kuriuo šioms kasykloms ir toms kasykloms, kurios galėtų tapti
konkurencingos, būtų sudarytos sąlygos laipsniškai tapti konkurencingesnėms siekiant
užtikrinti naudojimąsi Europos anglimis ir išvengti neigiamo socialinio ir ekonominio
poveikio.

Ivo Strejček (ECR).   – (CS) Ponia pirmininke, mano nuomone, nėra jokio ginčo dėl to,
kad subsidijomis, teikiamomis tam tikriems ekonomikos segmentams, iškraipoma ir
griaunama ekonominė konkurencija, todėl valstybės pagalba žala normaliam rinkos
veikimui daroma ne tik trumpuoju, bet ir ilguoju laikotarpiu.

Šiuo atveju kalbame apie regionus, kuriuos paveiks arba gali paveikti didžiulis nedarbas,
tačiau, kita vertus, mums reikia nepamiršti regionų, kurie jau išgyveno šio ekonomikos
sektoriaus pertvarką ir kurie iškentė didžiulį nedarbą ir jį įveikė. Todėl per šiandienos
balsavimą ECR pritaria visiems pasiūlymas, dėl kurių atskiros valstybės narės turės
pakankamai laiko įgyvendinti plataus masto darbuotojų perkvalifikavimą, organizuoti
neigiamo poveikio aplinkai, susijusio su anglių gavyba, pašalinimą ir išnaudoti galimybę
laiku atremti visus socialinius sukrėtimus.

Salvador Garriga Polledo (PPE).   – (ES) Ponia pirmininke, Komisijos nary, gaila, kad
Parlamentas teturi teisę vien į tai, kad su juo būtų konsultuojamasi, o kalbame apie
180 tūkst. Europos šeimų ateitį ir apie puikų Europos Sąjungos vietinį energijos išteklių.

Subsidijos nėra bendrasis kelias į konkurencingumą, tačiau strategiškai būtina subsidijomis
pasiekti, kad Europos anglys būtų konkurencingos, visų pirma todėl, kad 60 proc. Europos
energijos yra importuojama, o didžiąją likusiųjų 40 proc. dalį sudaro branduolinė energija
– ir to nepalaiko šio Parlamento dauguma – o antra, dėl kainų augimo: Europos anglių
kaina vis labiau artėja prie tarptautinės anglių kainos.

Be to, norėčiau Jūsų paklausti: kas yra konkurencingos anglys? Užduokite sau klausimą,
ar visos anglys, kurias Europos Sąjunga importuoja, apima ir anglių kasyklų socialines bei
saugos sąnaudas, kurios yra įskaičiuojamos į Europos anglių kainą? Ar būtent tokio modelio
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daugelis jūsų norite Europai? Ar pritariate produktų, kurie neatitinka Europos Sąjungos
pirmenybės principų ir neapima socialinių teisių, importui ne iš žemyno? Ar nenorite
taikyti tokios pat idėjos Europos anglims?

Kuo ilgesnis šis laikotarpis, tuo geriau, kad galėtume pritaikyti jau įdiegtas Europos Sąjungoje
švarias deginimo ir saugojimo technologijas. Jeigu uždarysime Europos anglių kasyklas,
be Europos anglių nebeliks paskatų toliau mažinti išmetamuosius teršalus iš šiluminių
elektrinių, kurios ir toliau degins importuotas anglis, o dėl to susidarys CO2. Ką pasirenkate:
kad CO2 mus pasiektų iš ne Europos Sąjungos ar kad būtų galima CO2 apdoroti ir saugoti
panaudojant mūsų pačių europines technologijas?

Nemanau, kad galimybės naudoti ES anglis atsisakymas, kaip jūs tai darote, yra liberalizmas:
manau, kad tai – veidmainystė.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Ponia pirmininke, anglys – tai svarbi Europos
Sąjungos energijos rūšių derinio dalis. Anglių kasybos sektorius suteikia 280 tūkst. darbo
vietų Europos Sąjungoje, visų pirma vienos pramonės šakos teritorijose. Būtent todėl
svarbu, kad Europos Sąjunga tiektų kuo didesnę reikalavimus atitinkančių anglių dalį iš
vietos produkcijos, be abejo, už konkurencingą kainą, vadovaudamasi supaprastinta anglių
gavybos ir apdorojimo tvarka.

Jeigu nebus suteikta valstybės pagalba, gamybos lygis sumažės 20 proc. ir dėl to 100 tūkst.
žmonių neteks darbo. Valstybės pagalba antracito pramonei būtina nekonkurencingoms
kasykloms. Jos yra nekonkurencingos dėl savo pasenusios techninės įrangos. Su valstybės
pagalba šie įrenginiai galėtų būti atnaujinti taip užtikrinant darbo vietas.

Atsižvelgdami į Europos Komisijos siūlymą, palaikome idėją atidėti anglių kasyklų
uždarymo terminą. Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas balsavo už
2020 m., taigi kartu su kitais EP politinių frakcijų nariais palaikysime pranešėjo B. Rapkay
sėkmingai pasiektą kompromisą.

Pasisakome už tai, kad būtų išbrauktas 3 straipsnio 1 dalies h punktas, visų pirma dėl
nurodyto procento laipsniškai mažinti teikiamą pagalbą, kad valstybėms narėms,
planuojančioms teikti valstybės pagalbą nekonkurencingoms anglių kasykloms, būtų
suteikta kuo daugiau lankstumo.

Vis dėlto, manau, kad valstybės narės taip pat turėtų pateikti anglių kasyklų regionų,
kuriuose dažnai tėra viena pramonės šaka, ekonominės ir socialinės plėtros planus. Tokių
plėtros planų tikslas turėtų būti darbo vietų kūrimas, investavimas į energijos vartojimo
efektyvumą ir energijos gamybą, panaudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius.

Sveikinu pranešėją B. Rapkay parengus šį pranešimą ir atlikus šį darbą.

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).   – (DE) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, visų pirma
norėčiau pasveikinti J. Almunią, kad Komisijoje įvyko atviros diskusijos. Dėl rimtų priežasčių
jūs ir Komisijos pirmininkas J. M. Barroso dalyvavote Komisijos narių kolegijos diskusijoje
turėdami omenyje visiškai kitus metus. Džiaugiuosi, kad Komisija gali taip atvirai aptarti
klausimus, atsižvelgdama į reguliavimo perspektyvą, o paskui visiškai pakeisti savo
sprendimą. Tai kelia susižavėjimą ir yra nuostabu. Gerai, kad dabar palaikote naująjį
sprendimą.

Yra keletas palankių priežasčių tam, kad būtų priimtas šis sprendimas. Vis dėlto valstybės
narės, kurioms jis turi įtakos, rengė planus. Jie parengti ir tegaliu pasakyti, kad džiaugiuosi,
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jog yra išbraukta nuostata dėl peržiūros, kurioje buvo nurodyta, kad dar kartą nuo 2012 m.
ir vėl turėsime spręsti sudėtingą uždavinį didžiausioje valstybėje narėje, kuriai ši problema
yra opi, kitaip tariant Vokietijoje. Tai reiškia, kad jūsų diskusijos Komisijos narių kolegijoje
buvo taip pat sėkmingos. Žinau, kad 2018 m. galiausiai pasibels į duris. Taip pat džiaugiuosi,
kad galima saugiai planuoti anglių kasybos pramonės ateitį ir už tai atitinkamai balsuosiu.
Vis dėlto matau, kad čia laimi reguliavimo politika.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE)  . – (RO) Ponia pirmininke, jau išklausiau savo kolegų
nuomonę apie tai, kokios svarbios anglys yra Europos ūkio energetikos saugumui.

Norėčiau pateikti kitą argumentą. Kai kuriose šalyse, įskaitant Rumuniją, per sausros metus
– o jų vis daugėja – mažėja hidroelektrinių ir branduolinės energijos gamyba. Vienintelis
šaltinis, kuriuo mano ir kitos šalys galėjo iš karto pasinaudoti energetikos gamybai padidinti,
buvo anglys.

Nemažai kasyklų yra nepelningos, tačiau joms taikomos restruktūrizacijos programos,
kurios bus įgyvendinamos ir po 2014 m. Būdamas liberalas, esu prieš tai, kad komercinėms
įmonėms būtų skiriamos subsidijos, tačiau ne tokioms įmonėms, kurios turi aiškias
restruktūrizavimo programas. Todėl paremsiu pakeitimą, kuriuo siūloma taikyti ilgesnį
pereinamąjį laikotarpį, per kurį būtų nutrauktos nepelningoms anglių kasykloms skiriamos
subsidijos.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Ponia pirmininke, nors subsidijuojamos anglys
tesudaro nedidelę Europos Sąjungos elektros gamybos dalį, skubus ir sinchroninis antracito
kasyklų uždarymas turės didžiulės socialinės įtakos tam tikrose Europos teritorijose. Šiuo
atveju kalbame apie daugybę šioje pramonės šakoje dirbančių žmonių, kurie negalės iš
karto įsidarbinti kituose sektoriuose ir tai sukels nedarbą bei taps mažiau palankių vietovių
atsiradimo priežastimi.

Matau, kad reikia nedelsiant imtis priemonių ir panaudojant ES lėšas perkvalifikuoti šiuos
žmones. Iki tol būtina pratęsti terminą, bent iki 2018 m., kol gamybos padaliniams uždaryti
galės būti skirta valstybės pagalba.

Be to, manau, kad atitinkamos valstybės narės turėtų pačios nustatyti valstybės pagalbos
sumažinimo lygį po tam tikro laikotarpio ir šioms valstybėms narėms neturėtų būti
primestos minimalios ribos.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, pone J. Almunia, ponios ir ponai, norėčiau
pasakyti keletą dalykų savo draugams liberalams ir visų pirma S. in ’t Veld. Konkurencija
nebus iškraipyta, nes anglis deginančios jėgainės ir toliau veiks panaudodamos
importuojamas anglis, taigi dėl to padidės jų anglies pėdsakas. Kitaip tariant, šis argumentas,
kad ir kaip jį vertintumėte, neturi prasmės.

Be to, tokios veiklos negalima tęsti po 2018 m., pavyzdžiui, Vokietijoje, nes pagal sutartį,
kuri taikoma ne tik valstybei, bet ir kitiems dalyviams, viskas turi būti užbaigta 2018 m.,
kad ilgalaikių kasyklų uždarymo sąnaudų nereikėtų padengti valstybei. Ilgalaikės sąnaudos,
kurios per keletą amžių pasieks daug milijonų, bus dengiamos iš fondo lėšų. Jeigu fondas
žlugtų, valstybei tai kainuotų didžiulius pinigus neapibrėžtą laikotarpį.

Sukūrus tokią aiškią koncepciją su aiškia pabaiga, svarbu tai pripažinti, o ne mėginti sukurti
teorines rinkos apibrėžtis, kurios visiškai nesusiję su sutarties realybe.
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Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti pranešėjui,
viešėjusiam mano Astūrijos regione, kuriame susiformavo Ispanijos bei Europos ištakos
ir kuris dėl savo anglių ir žmonių yra šiuolaikinės visuomenės priešakyje.

Anglių kasybos regionai ir toliau turi tęsti savo pagirtinus gaivinimo veiksmus ir nesusidurti
su Europos Sąjungos daromomis kliūtimis. Priešingai – ji turėtų juos drąsinti. Mums reikia
panaikinti vietos anglių kasybos išnykimo grėsmę, taigi turėtume suteikti galimybę šiam
strateginiam sektoriui tinkamai išgyventi. Taip pat turime padėti šiam sektoriui per pagrįstą
laikotarpį tapti konkurencingam, kad vėliau nereikėtų įmonėms taikyti sankcijų. Svarbiausia,
turime kuo greičiau pasiekti, kad gavyba būtų netarši.

Didelės investicijos į švarias anglis turi visų pirma būti naudingos pačiai Europai ir jos
anglių kasybos teritorijoms. Absurdiška, kai tie, kurie priešinasi Europos anglims, gina ir
toleruoja iš kitų pasaulio kraštų atgabenamas anglis, kurios yra išgaunamos, darant didesnį
poveikį aplinkai, nesilaikant saugumo reikalavimų ir mokant nekonkurencingas algas.
Tokia padėtis bus diskriminacinė mūsų pačių teritorijai ir tiesiog netoleruotina, kad ji
susiklostytų. Išsaugokime mūsų anglių kasybos sektorių, pasinaudodami naujomis
technologijomis.

María Muñiz De Urquiza (S&D).   – (ES) Ponia pirmininke, konkurencingumas yra
svarbu, tačiau jis negali būti vienintelis kriterijus. Mūsų energetinė nepriklausomybė reiškia,
kad tik anglys kaip vietos iškastinio kuro išteklius gali mums užtikrinti saugų tiekimą ir
kad ekonominė bei socialinė anglių kasybos svarba keliuose Europos regionuose reiškia,
jog kasyklų uždarymas neturi būti laikytinas neišvengiamybe, nesvarbu, 2014 m. ar 2018 m.

Jeigu ir toliau būsime priklausomi nuo anglių kaip energijos ištekliaus, 2018 m. turėsime
užtikrinti energijos tiekimą teikdami pagalbą – jei kasyklos nekonkurencingos – arba be
jos – jeigu jos konkurencingos.

Turime atsižvelgti ne tik į ekonominį anglių konkurencingumą, bet taip pat ir į
konkurencingumą užimtumo ir aplinkosaugos požiūriu. Europos anglys yra saugios, ir
tai turime turėti omenyje, visų pirma tuomet, kai už Europos ribų nelaimingi atsitikimai
kasyklose – įprastas reiškinys. Be to, Europos anglys yra tokios, kurios gali būti švarios.

Todėl B. Rapkay pranešimo pakeitimuose prašome neribotai pratęsti pagalbą dėl išlaidų,
susijusių su CO2 surinkimu ir su kitomis technologijomis, kurias taikant anglys yra
deginamos.

Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).   – (CS) Ponia pirmininke, ši priemonė patvirtina seną
posakį, kad finansininkas valstybę laiko kaip ta virvė, ant kurios yra pakartas žmogus.
Norėčiau pasakyti tris dalykus. Pirma, manau, kad pinigai turėtų būti panaudoti
konkurencingoms kasykloms, kurioms kyla grėsmė ir kurios sudaro 5 proc. visų Europos
Sąjungos kasyklų. Taip pat turėtume užkirsti kelią subsidijuojamų anglių iš užsienio
importui. Trečia, mes turėtume neleisti kištis lobistams. Norėčiau paminėti vieną Rusijos
Federacijos pavyzdį, kai dėl naftos lobizmo buvo uždarytos anglių kasyklos Vorkutos
regione ir tai sukėlė tragiškus socialinius padarinius. Tai neturėtų įvykti ES.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).   – (ES) Ponia pirmininke, norėdami
sušvelninti socialinį ir energetinį poveikį ir užtikrinti saugias energijos atsargas per plenarinį
posėdį pateikėme tris pakeitimus, kuriais siekiame šių tikslų: pirma, kad per metus teikiamos
pagalbos kiekis mažėtų, tačiau nebūtų numatyta procentinė riba arba riba kiekvienai
įmonei. Šiuo atžvilgiu esame dėkingi W. Langenui už jo poziciją dėl nustatyto dydžio
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standartų panaikinimo ir kad kiekviena valstybė narė galėtų spręsti atsižvelgdama į savo
interesus.

Antrasis tikslas – kad išimtines sąnaudas apimanti pagalba būtų pratęsta iki 2030 m. Tokie
pasiūlymai padės sumažinti daugelio ES valstybių, įskaitant Ispaniją, energetinę
priklausomybę. Jie užtikrintų vietos gamybos pratęsimą ir išsaugotų tūkstančius darbo
vietų, nuo kurių yra labai priklausomi didžiuliai Ispanijos ir visos Europos regionai.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Ponia pirmininke, visų pirma norėčiau padėkoti B. Rapkay už
jo dideles pastangas.

Taip pat manau, kad labai svarbu, jog pereinamasis laikotarpis būtų kuo ilgesnis – tęstųsi
iki 2018 m., kaip buvo pasiūlyta. Siūliau dar ilgesnį nekonkurencingų anglių kasyklų
uždarymo laikotarpį arba galbūt siekiant kai kurias iš jų padaryti konkurencingas, nes
didžioji gyventojų dauguma kalnakasybos teritorijose užsiima šia veikla.

Būtina parengti profesinio perkvalifikavimo ir socialinio bei ekonominio gaivinimo planus.
Dėl anglių kasyklų uždarymo prieš įgyvendinant šiuos planus atsiras labai rimtų socialinių
problemų. Daug laiko reikia profesinio perkvalifikavimo planams įgyvendinti ir ekologiškam
šių teritorijų išvalymui. Visų pirma per dabartinę krizę ir atsižvelgiant į socialinę, ekonominę
ir aplinkosaugos svarbą Europos Sąjungai, galėtume taip pat panaudoti Europos
struktūrinius fondus.

Iuliu Winkler (PPE)  . – (RO) Ponia pirmininke, mūsų kolegos šiame Parlamente minėjo,
kad šios diskusijos nuolat kyla Europos Parlamente. Iš tikrųjų tai pasikartojančios diskusijos,
tačiau jos kyla skirtingomis ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis nei anksčiau.

Išgyvename visuotinį nuosmukį, o Europos Sąjungoje – krizę. Niekas netiki, kad jau išlipome
iš šios krizės, nes daugelis valstybių narių vis dar susiduria su nuosmukio realybe. Tokiomis
aplinkybėmis nemanau, kad mes – šiame Parlamente – turime prisidėti prie šios padėties,
dar 100 tūkst. bedarbių padidindami dabartines Europos Sąjungoje esančių bedarbių gretas.

Antra, aptariame naująją Europos energetikos strategiją – kitą aplinkos veiksnį. Manau,
kad mūsų požiūris į šią naująją strategiją turėtų būti susijęs ne su siekiu didinti
priklausomybę nuo angliavandenilio šaltinio, o padidinti ekonominę nepriklausomybę.

Galiausiai, buvo minėta XXI amžiaus ekonomika. Iš tikrųjų manau, kad mes turime daryti
įtaką šiai ekonomikai, tačiau kartu privalome sutelkti dėmesį į esamo potencialo įvairinimą.
Taigi už tai dėkoju pranešėjui B. Rapkay.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, atsižvelgiant į
ypatingą mūsų šiandien aptariamo reglamento pobūdį, nepamirškime, kad yra Europos
Sąjungos valstybių narių, kurių energijos gamyba daugiausia priklauso nuo anglių. Todėl
reikia taip įgyvendinti siūlomus reglamento pakeitimus, kad pokyčių sparta būtų pritaikyta
prie piliečių ir socialinių struktūrų galimybių juos įsisavinti. Palankiai vertinu pasiektą
kompromisą. Atsižvelgiant į anglių reikšmę užtikrinant energetinį saugumą būtina
stabilizuoti jų gavybą reikiamu lygmeniu. Anglių kaip kuro reikšmė energetinei pusiausvyrai
palaikyti ir toliau bus labai svarbi energetikos sektoriui, siekiant stabilizuoti Europos
energetinį saugumą. Tikiuosi, kad Taryba pritars mūsų susirūpinimui ir įsiklausys į Europos
Parlamento priimtą poziciją.

Jens Geier (S&D).   – (DE) Ponia pirmininke, pone J. Almunia, ponios ir ponai, norėčiau
trumpai aptarti du dalykus. Vienas iš jų susijęs su konkurencingumu, ir šis klausimas yra
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keliamas daugelyje pranešimo vietų. Norėčiau paprašyti jūsų prisiminti, apie kokį avarijų
kasyklose skaičių girdime iš žiniasklaidos. Jos atsitinka dėl to, kad kasyklos ir visų pirma
anglių kasyklos yra visame pasaulyje, tačiau, deja, saugos standartai kitose vietose yra labai
žemi, palyginti su Vokietijos ar kitų Europos valstybių kasyklomis. Gali atrodyti, kad padėtį
perdedu, tačiau nesu geros nuomonės apie konkurencingumą, kuris įgyjamas kalnakasių
gyvybės sąskaita. Vis dėlto pažvelgęs į ankstyvojo pasitraukimo iš anglių gavybos padarinius
pramoninei politikai norėčiau pasakyti, kad Europos kasybos įrangos pramonė yra
konkurencinga. Norėčiau pakviesti visus žmones, manančius, kad anglių kasyba – tai
praeities pramonės šaka, ir visų pirma W. Klinzą, apsilankyti kasykloje. Netrukus įsitikinsite,
kad anglių kasyboje taikomi aukštųjų technologijų sprendimai, klausimas susijęs su tuo,
ar norime, kad ši pramonės šaka ir toliau būtų pelninga. Žinau, kad to nenori Liberalų ir
demokratų aljanso už Europą frakcija. Bijau, kad anglių kasybos mašinų pramonė paseks
anglių gamybos pavyzdžiu ir išsikels iš Europos.

Joaquín Almunia,    Komisijos pirmininko pavaduotojas. – (ES) Ponia pirmininke, pakartosiu
tai, ką sakiau savo įžanginėje kalboje: kartu su Komisija labai gerai įsidėmėsime visus jūsų
čia pateiktus argumentus, taip pat labai gerai įsidėmėsime Europos Parlamento poziciją,
kai B. Rapkay pranešimas bus priimtas.

Manau, kad turime atskirti du dalykus – ir tai praktiškai atsispindėjo visose kalbose – anglis
kaip pirminį energijos išteklių ir reglamentą dėl valstybės pagalbos nekonkurencingoms
anglių kasykloms, o tai jau visai kitas klausimas.

Pasiūlymas, apie kurį šiandien diskutuojame ir kurį Taryba aptars per ateinančias keletą
savaičių, susijęs su antruoju klausimu, kitaip tariant, su nekonkurencingomis anglių
kasyklomis, o ne su anglių naudojimu, ir tai jau atskira diskusija, kuri jau buvo ir kurią, be
abejo, tęsime Europoje.

Laikomės pozicijos, kad reikia per nustatytą laikotarpį užbaigti nekonkurencingų anglių
kasyklų veiklą, kuriai nuolat reikia valstybės subsidijų. Ši pozicija yra aiški ir ji išdėstoma
ne pirmą kartą. Kaip kai kurie iš jūsų prisiminėte, ji buvo reiškiama jau labai seniai. Problema
yra ta, kad mūsų per tą laiką nustatytų terminų ne visi laikėsi. Mūsų pasiūlymo tikslas –
užtikrinti, kad šių terminų būtų laikomasi visiems laikams.

Atėjo laikas, kai priešingai negu anksčiau vykusiose diskusijose mes atsižvelgiame būtent
į pagalbą anglių gavybai. Turime atsižvelgti į dar du dalykus. Pirmasis – klimato kaitos
iššūkis, apie kurį diskutavome ne vieną kartą ir dėl kurio Europos Sąjunga numatė labai
konkrečius tikslus. Antrasis – krizės poveikis ir dėl jos valstybių biudžetams ir
nacionaliniams biudžetams tenkanti skolinimosi našta, nes šiuo atveju dar didesnis svoris
tenka valstybės finansams.

Vis dėlto tai ne vieninteliai klausimai, į kuriuos turėtų būti atsižvelgta. Taip pat turime
turėti omenyje – ir tai jūs padarėte praktiškai visose savo kalbose – kad turėtų būti nustatytas
terminas, kada turi būti nutraukta valstybės pagalba nekonkurencingomis sąlygomis
veikiančiai anglių gavybai.

Aptariame šį klausimą ir Parlamente išklausėme skirtingas pozicijas. Taryboje taip pat
vyksta diskusijos, taigi palauksime gruodžio pradžioje rengiamo Tarybos susitikimo, kad
sužinotume Tarybos poziciją. Be abejo, diskusijos vyko ir dar vyks Komisijoje.

Kaip žinote – apie tai pirmiau užsiminė W. Langen – tai – Tarybos reglamentas. Parlamento
nuomonė labai svarbi, tačiau sutartyje yra nustatyta, kad sprendžiant valstybės pagalbos
klausimus priimamas Tarybos reglamentas. Taryba parengs savo poziciją. Šiuo metu – per
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paskutinį Nuolatinių atstovų komiteto susitikimą – dauguma pasisakė už 2018 m. terminą
visam laikui atsisakyti šios pagalbos, ir šis terminas yra ilgesnis nei Komisijos pasiūlytas.
Vis dėlto pagal mūsų taisykles yra nustatyta, kad jeigu Taryba vienbalsiai nenusprendžia,
Komisijos pasiūlymo negalima teisiškai keisti.

Kad ir kokį sprendimą Taryba priimtų, praktiškai nėra abejonių, kad jis nebus vienbalsis,
tačiau Komisija ketina labai dėmesingai įsiklausyti į Tarybos poziciją, kaip dėmesingai jį
įsiklauso į Parlamento argumentus ir įsiklausys į jo poziciją balsavimo metu. Komisija
priims savo galutinę poziciją atitinkamų Tarybos pozicijų analizės pagrindu, vadovaudamasi
sutartyje nustatytomis savo, taip pat Parlamento išimtinėmis teisėmis ir atsižvelgdama į
diskusijas apie B. Rapkay pranešimą.

Vis dėlto turiu pasakyti, kad Komisija nepritaria argumentams už neribotą pagalbą
nekonkurencingai anglių gavybai ir norėtų jums priminti, kad jeigu nebūtų naujo Komisijos
pasiūlymo pagrindu parengto Anglių reglamento, nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliotų
bendroji valstybės pagalbos sistema, kuri yra gerokai griežtesnė už Komisijos pasiūlymą,
po Tarybos diskusijų parengtą pasiūlymą arba už Parlamento nuomonę.

Bernhard Rapkay,    pranešėjas. – (DE) Ponia pirmininke, pone J. Almunia, būtent tai
problema. Esate teisus patvirtindamas W. Langenui, kad tai – Tarybos reglamentas. Vis
dėlto jis taip pat priklauso nuo to, ar Komisija išklausys Taryboje ir čia, Parlamente, pateiktus
argumentus. Privalote atsisakyti šio labai griežto pasiūlymo, kaip tai padarėte, kad galima
būtų laikytis pagrįsto ir demokratinio požiūrio, kuris reiškia daugumos sprendimą ir pagal
kurį nereikia sprendimo priimti vienbalsiai.

Kitą pastabą norėčiau pateikti J. Chatzimarkakiui. Jūsų minėtoji peržiūros nuostata šiuo
atveju yra visiškai neaktuali. Vokietijoje vykusių ginčų tikslas tebuvo išgelbėti ūkio reikalų
ministro reputaciją, nieko daugiau. Dabar norėčiau aptarti J. Almunios išreikštą
susirūpinimą. Pone J. Almunia, niekas iš čia esančių neabejoja ir net pačiame pranešime
nėra kvestionuojama, kad tai – laipsniško panaikinimo susitarimas. Kitas klausimas, ar jis
pagrįstas energetikos politikos ar technologine prasme. Tai, ką pasakė J. Geier, – visiškai
teisinga, tačiau to nekvestionuojame. Vienintelis klausimas – ar tai turėtume padaryti
pakankamai staigiai 2014 m., ar tai gali būti atlikta nuosaikiau, būtent pereinamojo
laikotarpio susitarimais 2018 m. O šiaip mes nieko nekvestionuojame. Padėtis nėra tokia,
kaip ją apibūdino, pvz., P. Lamberts, perskaitęs savo kalbą, o paskui išėjęs. Jis turėjo čia
pasilikti, nes galėjo kažką sužinoti. Nėra taip, kad esama visiškai nieko nepadariusių valstybių
narių. To negalima pasakyti apie Ispaniją, Lenkiją, Rumuniją ar Vokietiją. 1990 m. daugiau
nei 200 tūkst. žmonių dirbo kalnakasybos pramonėje Vokietijoje. Dabar, po 20 metų, jų
yra apie 20 tūkst. Tai reiškia 90 proc. sumažėjimą ir tai, kad išliko tik 10 proc. darbo vietų.
Nuo 2002 m. iki dabar, šio reglamento, kuris tebegalioja, laikotarpiu, buvo uždaryta daug
antracito kasyklų. Nesielkime taip, tarytum nieko neįvyko.

Klausimas kyla dėl to, ar mums reikia pagrįsto pereinamojo laikotarpio, kad pasiektume
tikslą nepadarydami socialinės ir politinės žalos. Tegaliu pasakyti, kad taip, mums jo reikia.
Šis ketverių metų laikotarpis neturėtų būti problema, nes jo bet kuriuo atveju niekas
nekvestionuoja. Prašau tai perduoti Komisijai.

Pirmininkė.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks rytoj, 11.30 val.

(Posėdis kelioms minutėms sustabdytas.)
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Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    raštu. – (RO) Rengiant šį dokumentą pranešėjui pavyko
svarbus dalykas – rasti atsakymą į du klausimus: vieną dėl aplinkos, o kitą dėl socialinės
apsaugos. Rumunijos nuomone, o manau, kad taip galvoja ir Vokietija, Lenkija, Ispanija
ar Vengrija, anglių kasybos pramonė apima svarbią vietos ekonomikos dalį. Anglių kasyklų
uždarymas gali turėti didelę socialinę įtaką ir prisidėti prie nedarbo augimo, padidinti
gyventojų skaičiaus mažėjimą regionuose, kuriuose tėra viena pramonės šaka – anglių
kasyba. Taigi anglių kasyklų uždarymas turės didelę įtaką energetikos sektoriui. Žinau, kad
visi šie argumentai yra už ir prieš šią priemonę. Vis dėlto dabartinės realybės akivaizdoje
prieiname prie vienos išvados: pratęsti nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymo terminą,
siekiant jas paremti ir kartu ieškant perspektyvių alternatyvų tiems, kurie dirba šiame
sektoriuje.

Adam Gierek (S&D),    raštu. – (PL) Europos Komisija mėgina – bet kokia kaina ir būdu,
kurio negalima paaiškinti ekonomikos logika – sumažinti anglių gavybą. Šios pastangos
dirbtinai atsirado dėl išaugusių anglis deginančių jėgainių energijos gamybos sąnaudų.
Kalbu apie išmetamųjų teršalų sąnaudas. Tokia politika kenkia ekonominiam šalių, kuriose
didžioji energijos dalis gaunama iš anglių, pagrindui. Iš tokios strategijos matyti, kad nėra
suprantamas poreikis turėti nuoseklią kuro ir energetikos politiką, pagal kurią pirmenybė
teikiama ekonominiam efektyvumui ir konkurencingumui. Iš jos taip pat matyti, kad nėra
vienos energetikos politikos, kuria būtų užtikrinamas energijos tiekimo saugumas, taip
pat nėra vienodais kriterijais paremtų taisyklių visai bendrajai rinkai, dėl kurios atsirastų
sąžininga konkurencija ir būtų išlaikytos minimalios socialinės sąnaudos. Šiandien
nagrinėjame šiurkštų šių principų pažeidimą.

Kyla klausimas dėl to, kokios pramonės reikia Europos Sąjungai – tokios pramonės, kuri
būtų naudinga Europos Sąjungai, ar viršvalstybinės, įmonių ir tokios, kuri investuotų savo
mokesčius į mokesčių rojų? Pirminėms pramonės šakoms ir energijos gamybai reikia
daugelio metų investicijų ir kapitalo koncentracijos, o tai reiškia, kad jos turi būti
subsidijuojamos. Be to, jų pelningumo neturi būti siekiama bet kuria kaina. Pigi energija
ir kuras yra būtini, kad antrinės pramonės šakos, įskaitant mašinų pramonę, būtų
konkurencingos. Taigi kalbame apie grynąjį pelningumą. Norėčiau pasakyti, kad Europos
Sąjungos ekonominės problemos krizės metu nėra tik nesąžiningų visuotinių finansinių
spekuliacijų rezultatas, jos taip pat atsirado ir dėl to, kad pačioje Europos Sąjungoje nėra
patikimos, vienodos ir sąžiningos pramonės politikos, visų pirma kuro ir energetikos
politikos.

Edit Herczog (S&D),    raštu. – (HU) Pateiksiu keletą argumentų prieš tokį greitą subsidijų
nutraukimą. Visų pirma paminėsiu socialinius ir ekonominius padarinius regioniniu mastu.
Svarbu, kad išleistume subsidijas taip, jog būtų lengviau tinkamai uždaryti kasyklas: kad
atitinkami darbuotojai būtų perkvalifikuoti ir perkelti į kitus darbo rinkos sektorius. Taip
pat būtinas tinkamas kasybos vietos aplinkos atkūrimas. Be šių dalykų, kyla rizika, kad ES
sutaupys mažiau pinigų nutraukdama subsidijų mokėjimą nei sumokės švelnindama žalos
padarinius. Reikia labai atidžiai apsvarstyti, ar apskritai naudinga uždaryti anglių kasyklas,
jeigu pasieksime tik tai, kad likusioms jėgainėms bus importuojamos anglys ne iš bendrosios
rinkos, užuot panaudojus vietos anglis.

Ar tikslinga uždaryti anglis, kurios yra vienas iš pigiausių elektros išteklių, deginančias
jėgaines, kai visame pasaulyje ima matytis nerimą keliantys energijos trūkumo ženklai?
Privalome taip pat pagalvoti apie didėjančią energijos paklausą Europos Sąjungoje, taip
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pat apie anglių vaidmenį energetinio saugumo srityje. Neturime leisti, kad tokios
infrastruktūros kaip Vengrijos Vėrtešo jėgainė ir Oroslanio kasykla būtų uždarytos be
rūpestingai parengtų ir išsamių planų. Šiais planais turi būti išspręsta darbuotojų padėtis,
kasybos vietos aplinkos atkūrimo klausimas ir juose, remiantis tinkamai pagrįstais poveikio
vertinimo rezultatais, turi būti parodyta, kad uždarymas – neišvengiamas ir kad tai geriausia
alternatyva teršalų kiekiui sumažinti. Ekologiškai tvaraus augimo programa neturi apimti
jokių priemonių, kurios sukeltų rimtų ekonominių ir socialinių problemų.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    raštu. – (FI) Europos Sąjungos mėginimas sumažinti anglių
panaudojimą – teisingas ir tinkamas. Kadangi ilgalaikis Europos ir žmonijos tikslas tapti
nepriklausomiems nuo iškastinio kuro, turime suprasti, kad anksčiau ar vėliau Europos
anglių kasykloms teks prisitaikyti prie pokyčių. Globalizacija reiškia, kad dėl anglių bus
jaučiamas didelis kainų spaudimas. Dėl šios priežasties gamyba persikels į šalis, kuriose
darbo jėga pigesnė, o tose ES teritorijose, kuriose išgaunamos anglys, ims mažėti darbo
vietų ir sekti pajamos, nes kasyklos nebegali reaguoti į konkurenciją. Nors toks pokytis
nepageidaujamas, valstybės valdžios įstaigų veiksmai negali prieštarauti pagrindiniams
rinkos ekonomikos principams. Nepelninga gamyba neturėtų būti amžinai prijungta prie
gyvybės palaikymo aparato. Privalome nepamiršti, kad tokio masto struktūriniai pokyčiai
neišvengiamai sukels rimtus ir dramatiškus socialinius padarinius. Kasyklų uždarymas
dažnai reiškia ir vietovės pagrindinio pragyvenimo šaltinio netekimą. Tai atspindi miestų
ir miestelių gebėjimą teikti gyventojams paslaugas ir visos bendruomenės sumažėjimą.
Visi yra suinteresuoti, kad tokie reikšmingi socialiniai pokyčiai, kurie yra susiję su laipsnišku
kasyklų uždarymu, vyktų esant tinkamai kontrolei ir per pakankamos trukmės pereinamąjį
laikotarpį. Vis dėlto artimiausiu metu anglys neišvengiamai atliks vieną pagrindinių
vaidmenų mūsų gyvenime. Jų tebereikės, pvz., plieno pramonėje, todėl palankiai nuteikia
tyrimai apie jų panaudojimą kaip polimerų žaliavą. Be to, pasiektas labai geras ekonominės
naudos santykis bendros šiluminės ir elektros energijos gamybos panaudojant anglis
sąlygomis. Todėl neturėtume pasikliauti iliuzija, kad anglių kasyklų uždarymas – tai tam
tikra politinė pabaiga. Ateityje pelninga anglių kasybos pramonė turėtų būti galimybė –
taip pat ir ES.

Veronica Lope Fontagné (PPE),    raštu. – (ES) Yra įvairių priežasčių, dėl ko reikėtų pagalbos
anglių gavybai: strateginių, regioninio tvarumo požiūriu ir socialinių.

Dėl strateginių priežasčių, turime atsižvelgti į tai, kad rinka greitai kinta. Todėl anglių
atsisakymas nesant perspektyvios alternatyvos nebūtų tinkamas. Aplinkosaugos argumentas
taip pat nėra aktualus, nes importuojamos anglys yra ne mažiau taršios nei vietos anglys.
Be to, neturėtume pamiršti, kad daugeliu atvejų kasyklose, iš kurių importuojame anglis,
neužtikrinamos socialinės teisės.

Dėl regioninio tvarumo, kasyklos paprastai yra retai apgyvendintose teritorijose, kurių
išlaikymas visiškai priklauso nuo šios pramonės šakos, ir mes rizikuojame paversti savo
žemes dykynėmis.

Paskutinė ir svarbiausia priežastis – kad pasekmes pajus daugiau kaip 180 tūkst. šeimų.
Ispanijoje, mano Aragono regione, esame atsinaujinančiųjų energijos išteklių pionieriai ir
mūsų energetinė nepriklausomybė sudaro beveik 60 proc. Vieninteliai ištekliai, kuriuos
galime saugoti, – anglys ir mums reikia daugiau laiko, kad pagerintume savo technologijas
ir pritaikytume jas anglių kasyboje, taip paversdami savo vietos anglis į švarias, tvarias
anglis.

(Posėdis sustabdytas 11.05 val. dėl balsuoti skirto laiko ir atnaujintas 11.30 val.)
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Sirpa Pietikäinen (PPE),    raštu. – (FI) Nepaisant gražių kalbų apie klimatą, priėmusi šį
pranešimą Europa ir toliau laikysis įsikibusi savo juodos kaip anglys praeities. Pagal strategiją
„Europa 2020“ ES norėtų skubiai persikelti į mažataršę ateitį, paremtą atsinaujinančiaisiais
energijos ištekliais. Vis dėlto, jeigu ateityje Parlamentas leis valstybėms narės švaistyti
milijardus anglių kasykloms, tai tebus žodžiai.

Dabartinės pagalbos taisyklės turėjo baigti galioti gruodžio mėn., tačiau pagal Komisijos
pasiūlymus ji bus pratęsta iki 2014 m. Juodą kaip anglis tamsą dar sutirština tai, kad
Parlamentas nori, jog pagalbos taisyklių galiojimas būtų pratęstas net iki 2018 m. Prieš
dvejus metus ES valstybių narių teikiama pagalba antracito pramonei siekė net 2,9 mlrd.
EUR. Tai tik parodo, kad iškastiniam kurui teikiama gerokai didesnė parama nei
atsinaujinantiesiems energijos ištekliams ir tai daroma nepaisant to, kad siekdami savo
kovos su klimato kaita tikslų turėtume įgyvendinti visiškai priešingą politiką.

PIRMININKAVO: STAVROS LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

6. Balsuoti skirtas laikas

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – balsavimas.

6.1. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas: 2009 m. lapkričio mėn. potvyniai
Airijoje (A7-0328/2010, Reimer Böge) (balsavimas)

6.2. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas (Šiaurės
Brabantas ir Pietų Olandija, 18 skyrius, Nyderlandai) (A7-0318/2010, Barbara Matera)
(balsavimas)

- Prieš balsavimą:

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Pone pirmininke, pagalbos Nyderlandams iš Europos
solidarumo fondo lėšų klausimas, laimei, vis dar šiandienos darbotvarkėje, bet jei būtų
buvę leista spręsti mano kolegai, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos
nariui J. Dauliui, šiandien nebūtų buvęs surengtas šis balsavimas ir Nyderlandai būtų
nubausti už tai, jog nepritarė, kad 6 proc. būtų padidintas ES biudžetas ir įvesti europiniai
mokesčiai. Nyderlandų Laisvės partijos (PVV) delegacijai visiškai nepriimtina, kad J. Daul
galėjo net svarstyti tokią mintį. Tai didelis Nyderlandų, kaip valstybės narės, įžeidimas.

Pirmininkas.   – Būtent šį klausimą svarstėme vakar ir diskusija dėl jo baigta.

Joseph Daul (PPE).   – (FR) Pone pirmininke, ponios ir ponai, per pastarąją Pirmininkų
sueigą nusprendėme įtraukti B. Materos pranešimą į šios dienos darbotvarkę. Niekas
nepageidavo, kad pranešimas nebūtų įtrauktas į darbotvarkę. Todėl pirmininko, pateiktas
klausimas yra toks: ar, turėdami reikalų su tokiais individais kaip šis, galėsime atvirai
diskutuoti, kaip esame įpratę per pastaruosius penkerius metus? Šį klausimą ketinu iškelti
ketvirtadienį ryte. Be to, jei Europos konservatoriai ir reformuotojai ir toliau leis šiam
asmeniui dalyvauti Pirmininkų sueigoje, mes ketiname keisti savo darbo metodus Tai
viskas, ką norėjau pasakyti.

Barbara Matera,    pranešėja. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, šiandien esame
raginami balsuoti dėl paramos paketo Nyderlandams, paprašiusiems skirti Europos
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prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų, kurių bendra suma sudaro
10,5 mln. EUR.

Šios vidaus lėšos vis dar gali būti perkeltos į Europos Sąjungos biudžetą įprasta tvarka.
Tačiau dėl nesugebėjimo patvirtinti 2011 m. biudžetą kyla grėsmė, kad būsimieji pagalbos
prašymai, kurių skaičius nuolat didėja, negalės būti įvykdomi. Jei nuo sausio mėnesio
įsigalios laikinųjų dvyliktųjų dalių sistema, iš esmės bus neįmanoma atlikti pervedimų ir
imtis būtiniausių mokėjimų.

Šiomis ypatingomis aplinkybėmis, kai visa Europa patiria ekonominių sunkumų,
Parlamentas tikisi didesnio valstybių narių, kurios priešinasi, kad Taryboje būtų patvirtintos
Lisabonos sutarties prerogatyvas atitinkančios griežtos biudžeto taupymo priemonės,
atsakomybės jausmo.

6.3. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas (Drentė,
18 skyrius, Nyderlandai) (A7-0321/2010, Barbara Matera) (balsavimas)

6.4. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas
(Limburgas, 18 skyrius, Nyderlandai) (A7-0323/2010, Barbara Matera) (balsavimas)

6.5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas
(Gelderlandas ir Overeiselis, 18 skyrius, Nyderlandai) (A7-0322/2010, Barbara
Matera) (balsavimas)

6.6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas (Šiaurės
Olandija ir Utrechtas, 18 skyrius, Nyderlandai) (A7-0319/2010, Barbara Matera)
(balsavimas)

6.7. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimas (Šiaurės
Olandija ir Pietų Olandija, 58 skyrius, Nyderlandai) (A7-0320/2010, Barbara Matera)
(balsavimas)

6.8. Pagalba, skiriama pagal Vokietijos alkoholio monopolijos sistemą (A7-0305/2010,
Paolo De Castro) (balsavimas)

6.9. Bemuitis režimas nurodytoms farmacinėms veikliosioms medžiagoms,
turinčioms Pasaulinės sveikatos organizacijos tarptautinį prekės ženklu neregistruotą
pavadinimą (INN), ir nurodytiems produktams, naudojamiems galutiniams farmacijos
produktams gaminti (A7-0316/2010, Vital Moreira) (balsavimas)

6.10. EB ir Ukrainos susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje
(A7-0306/2010, Herbert Reul) (balsavimas)

6.11. EB ir Farerų Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo
susitarimas (A7-0303/2010, Herbert Reul) (balsavimas)

6.12. EB ir Japonijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas
(A7-0302/2010, Herbert Reul) (balsavimas)

6.13. EB ir Jordanijos susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų
srityje (A7-0304/2010, Herbert Reul) (balsavimas)
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6.14. Europos Sąjungos ir Saliamono Salų žuvininkystės sektoriaus partnerystės
susitarimas (A7-0292/2010, Maria do Céu Patrão Neves) (balsavimas)

6.15. Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema ir nuostatos dėl minimalaus
standartinio tarifo taikymo trukmė (A7-0325/2010, David Casa) (balsavimas)

6.16. ECB 2009 m. metinė ataskaita (A7-0314/2010, Burkhard Balz) (balsavimas)

6.17. Civilinis ir karinis bendradarbiavimas bei civilinių ir karinių pajėgumų
tobulinimas (A7-0308/2010, Christian Ehler) (balsavimas)

6.18. Ilgalaikis Biskajos įlankos europinių ančiuvių išteklių ir jų žvejybos būdų
valdymo planas (A7-0299/2010, Izaskun Bilbao Barandica) (balsavimas)

- Prieš balsavimą:

Izaskun Bilbao Barandica,    pranešėja. – (ES) Pone pirmininke, norėčiau tik pranešti, kad
Žuvininkystės komitete balsavau prieš šį pranešimą, nes esu įsitikinusi, kad į jį nebuvo
įtraukti kai kurie bendradarbiaujant su sektoriaus atstovais parengti pakeitimai. Vis dėlto,
kadangi manau, kad sektoriui daug svarbiau turėti ilgalaikį ančiuvių žvejybos planą, ketinu
balsuoti „už“ ir, naudodamasi proga, paraginti tiek daug išlygų nustačiusią Tarybą susitaikyti
su Lisabonos sutartyje numatytomis Parlamento galiomis pagal bendro sprendimo
procedūrą ir paprašyti šiandien nustatyti derybų pradžios datą, nes jei nejudėsime į priekį
įgyvendindami šį planą, labiausiai nukentės žuvininkystės sektorius.

6.19. Daugiametis Vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių išteklių naudojimo ir
žvejybos planas (A7-0296/2010, Pat the Cope Gallagher) (balsavimas)

- Prieš balsavimą:

Pat the Cope Gallagher,    pranešėjas. – Pone pirmininke, pažymiu, kad socialistai dėl man
nesuprantamų priežasčių atsiėmė 29-ąjį pakeitimą, todėl siekdamas užtikrinti, kad dėl jo
būtų balsuojama, ALDE frakcijos vardu patvirtinu, kad perimame šį pakeitimą.

Manau, jog tai labai rimta, todėl prašyčiau Parlamento narius turėti omenyje, daugeliui
galbūt nevisiškai suvokiant mokslinius šio klausimo aspektus, kad jei nepritartume socialistų
pakeitimui ir patvirtintume PPE frakcijos pakeitimą, tai reikštų, kad prieštaraujame
mokslininkų rekomendacijoms ir tiems patiems ištekliams sukuriame du rajonus, kuriuose
nustatytas bendras leidžiamas sužvejoti kiekis.

Raginu balsuoti prieš PPE ir patvirtinti socialistų pranešimą dabar, kai socialistai atsiėmė
savo pakeitimą dėl kai kuriems Pietų Europos kolegoms galbūt geriau žinomų priežasčių.

Pirmininkas.   – Pone P. Gallagheri, kitaip tariant, jūs remiatės Darbo tvarkos taisyklių
156 straipsnio 5 dalimi ir perimate balsavimo sąraše nurodytą 29-ąjį pakeitimą, o tai
reiškia, kad turėsime dėl jo balsuoti.

6.20. Draudimas atrinkti geriausias žuvis ir paprastųjų upinių plekšnių ir paprastųjų
otų žvejybos Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose apribojimai (A7-0295/2010,
Marek Józef Gróbarczyk) (balsavimas)
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6.21. Svetimų ir nevietinių rūšių naudojimas akvakultūroje (A7-0184/2010, João
Ferreira) (balsavimas)

6.22. Valstybės pagalba nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti
(A7-0324/2010, Bernhard Rapkay) (balsavimas)

PIRMININKAVO: JERZY BUZEK
Pirmininkas

7. Iškilmingas posėdis - Gruzija

Pirmininkas.   – Pone Prezidente, ponios ir ponai, garbūs svečiai ir draugai. Norėčiau šiltai
sutikti Gruzijos Prezidentą Michailą Saakašvilį.

(Plojimai)

Tai ne pirmas Prezidento M. Saakašvilio apsilankymas Europos Parlamente. Jis buvo su
mumis prieš ketverius metus, taip pat lankėsi Briuselyje 2004 m., kai neseniai buvo išrinktas
Gruzijos Prezidentu. Ši diena – ypatinga, nes šiandien, lapkričio 23 d., yra septintosios
Rožių revoliucijos metinės, kai be kraujo praliejimo įvyko lūžis, atnešęs permainų ne tik
Gruzijoje, bet ir visame Pietų Kaukazo regione. Pone Prezidente, maždaug 60 metų Europos
Sąjunga eina ta kryptimi, kurią dabar pasirinko ir Gruzija, – siekia ilgalaikės taikos, gerovės
ir nevaržomos laisvės. Prezidentas M. Saakašvili savo pirminį išsilavinimą įgijo Kijeve.
Vėliau jis studijavo Europos ir Amerikos universitetuose ir visuomet buvo susijęs su
Strasbūru – čia jis studijavo, čia jam buvo suteikti laipsniai, taip pat čia, kiek man žinoma,
čia sutiko savo būsimą žmoną. Taigi M. Saakašviliui ši vieta – ypatinga.

Pastarieji septyneri metai Gruzijai nebuvo lengvi. Buvo pažeistas Gruzijos teritorijos
vientisumas. Norėčiau priminti, kad šių metų gegužės mėnesį priėmėme rezoliuciją, kurioje
Rusija raginama laikytis paliaubų sąlygų ir išvesti savo pajėgas iš Gruzijos teritorijos.

(Plojimai)

Prieš ketverius metus M. Saakašvili šiuose rūmuose pareiškė, kad gruzinai – ne tik viena
seniausių Europos tautų, bet ir viena tų, kurioms labiausiai rūpi Europos integracija. Jie
vertina tai kaip tam tikrą požiūrį į tarptautinius reikalus, kuriems teikia pirmenybę. Esu
tikras, kad šiandien šis entuziazmas ne mažesnis nei prieš ketverius metus. Mes čia, Europos
Parlamente ir Europos Sąjungoje, didelę svarbą teikiame demokratizacijai. Demokratizacijos
ir demokratijos standartai labai aukšti, taip pat aukšti ir laisvosios rinkos standartai.
Žmogaus teisėms, teisinei valstybei ir spaudos laisvei užtikrinti reikia reformų –
konstitucinės sąrangos, rinkimų įstatymų ir teisingumo sistemos reformų. Ką tik kalbėjomės
apie tai su Gruzijos prezidentu ir sutarėme, kad tai nelengvas, bet labai svarbus procesas,
jei ketiname tapti panašūs ir siekiame sklandžiai dirbti kartu.

Taip pat džiaugiuosi, kad Gruzija greitai įveikė ekonomikos krizę. Europos Sąjunga prie
to taip pat prisidėjo – ištiesėme savo pagalbos ranką. Šiuo metu Gruzija vėl grįžo į spartaus
ekonomikos augimo kelią. Europos Sąjunga trokšta, kad Gruzija būtų stabili ir sparčiai
vystytųsi, taip pat to linkime visam Pietų Kaukazo regionui. Gruzija galėtų būti puikus
pavyzdys, kaip pereiti prie demokratijos ir laisvosios rinkos sistemos, kurioje visiškai
apsaugotos žmogaus teisės ir galioja teisinės valstybės principai. Todėl tai, ką M. Saakašvili
mums šiandien ketina pasiūlyti ir pasakyti, yra taip svarbu. Džiaugiamės, kad esate su
mumis, ir norėtume išklausyti jūsų kalbą. Žodis suteikiamas jums, pone Prezidente.
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(Plojimai)

Michail Saakašvili,    Gruzijos prezidentas. – Pone Pirmininke, esu labai sujaudintas didžiulės
garbės, šiuo kvietimu parodytos mano šaliai, todėl norėčiau padėkoti jums ir visoms
politinėms frakcijoms už šią išskirtinę galimybę. Pone Pirmininke, kaip pažymėjome savo
pirminiame pokalbyje, pastarąjį kartą lankiausi čia prieš ketverius metus, taigi – kaip
olimpinėse žaidynėse. Grįžau po ketverių metų. Tikiuosi, šį kartą pasirodysiu geriau nei
praėjusį.

Atvykau čia perduoti vilties žinią ir iškilmingai pasižadėti. Atvykau čia patvirtinti, kad
mano regione įmanoma taika – ir tik tvirta taika, ir mums reikia, kad Europa padėtų ją
pasiekti.

Šimtmečius Kaukazo kalnai yra geopolitinė mįslė ir žavintis paradoksas: regionas, kurio
asmenybės ir sielos yra laisvos, bet piliečiai – engiami; kuriame gyvuoja tolerantiškos
kultūros, bet jas dirbtinai atskyrė vyriausybės; kuriame žmonės niekada nenustojo jaustis
tikrais europiečiais, bet imperijų sumūrytos sienos pavertė Europą tolimu miražu; kuriame
vyrai ir moterys trokšta taikos, bet karai tapo neišvengiami.

Atvykau čia jums pasakyti, kad privalome padaryti galą tiems laikams, kad
bendradarbiavimas turi pakeisti varžymąsi ir kad derybos turi triumfuoti prieš karo retoriką.

Visuose neramumų krečiamuose pasaulio kampeliuose Europos Parlamentas yra vilties
simbolis. Tai akivaizdus įrodymas, kad galima įveikti net ir žiauriausius konfliktus ir kad
taika verta bet kokios politinės rizikos.

Šios vietos taip pat nebūtų, jei tarp griuvėsių, gaubiami mirties ir pagrįsto keršto troškimo,
drąsūs vadovai nebūtų nusprendę baigti šimtmečius trukusių karų pradėdami plačiausių
užmojų ir labiausiai intriguojantį mūsų laikų politinį eksperimentą – Europos suvienijimą.
Šis Parlamentas, suskirstytas ne pagal tautybes, bet pagal politines frakcijas, reiškia 1849 m.
tarptautiniame Paryžiaus taikos kongrese Victoro Hugo taip iškalbingai pristatytos vizijos
išsipildymą.

Leiskite pacituoti didįjį poetą jo gimtąja kalba:

, Gruzijos prezidentas. –(FR) Išauš diena, kai visi jūs, visos žemyno tautos, neprarasdami
savitumo ir šlovingo išskirtinumo, susijungsite į didesnę sąjungą ir taip įkūnysite Europos
brolybę.

Išauš diena, kai vieninteliais mūšio laukais liks atviros prekybos rinkos ir idėjoms imlūs
protai.

Išauš diena, kai patrankų sviedinius ir bombas pakeis balsavimai, visuotinė rinkimų teisė
ir gerbiamas Didžiojo nepriklausomo senato, kuris Europai taps tuo pačiu, kas Jungtinei
Karalystei yra Parlamentas, Vokietijai – Vormso reichstagas, o Prancūzijai – Įstatymų
leidžiamasis susirinkimas, sprendimas.

, Gruzijos prezidentas. –Daugelis V. Hugo amžininkų laikė jį, net ir sakant šią kalbą,
neatsikračiusiu vaikiškų svajonių svajotoju. Istorijai prireikė daugiau nei šimto metų ir
dviejų pasaulinių karų, kad išgirstų jo balsą.

Ponios ir ponai, atėjo metas pakartoti V. Hugo balsą bei išgirsti jį ir mano regione. Pribrendo
laikas, kad jo raginimas siekti broliškų santykių nustelbtų patrankų trenksmą ir neapykantos
šūksnius. Pribrendo laikas Europos taikai išplisti ir Kaukaze.
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(Plojimai)

Ir mums, politiniams vadovams, tenka atsakomybė imtis drąsių iniciatyvų, kad tai būtų
įgyvendinta.

Ponios ir ponai, lygiai prieš septynerius metus kartu su Rožių revoliucija prasidėjo nauja
senos tautos – mano mylimos Gruzijos – kelionė Europos šeimos link. 2003 m. lapkričio
23 d. šimtai tūkstančių skirtingos regioninės, religinės ir socialinės kilmės piliečių taikiai
užėmė gatves ir Parlamentą. Nebuvo išdaužta nė vieno pastato lango, nepavogta nė vieno
daikto. Žmonės ne tik nuvertė korumpuotą atsilikusį režimą, bet ir išjudino procesą, kurį
Londono ekonomistai prieš kelias savaites pavadino protų revoliucija.

Kai kurie jūsų šioje šiame Parlamente gerai žino, kad po išlaisvinančio SSRS žlugimo buvo
du būdai atsikratyti komunistų režimo – europinis ir nacionalistinis: teisinės valstybės ir
valdymo esant visuotinei baimei. Kitaip tariant: Václavo Havelo ir Slobodano Miloševićiaus.

Pasibaigus partijos tironijai, atskirtis, korupcija, valdymo vertikalė, biurokratija, cinizmas
ir autoritarizmas – šie sovietinės visuomenės ramsčiai liko nepajudinti. Prieš septynerius
metus Gruzija oficialiai buvo nepriklausoma valstybė, bet vis dar priklausė šiam baimės ir
neapykantos pasauliui. Sovietinio mentaliteto ribos nebuvo išnykusios, o Sovietų Sąjunga
vis dar gyvavo žmonių mintyse ir sielose. Tik protų revoliucija mūsų visuomenėms galėjo
atnešti europines permainas.

Šią žinią regionui atnešėme mes, gruzinai. Tai žinia, kuri sukėlė didžiulį prieš mus nukreiptą
imperijos besiilginčių jėgų pyktį, bet pavertė Gruziją regiono reformų laboratorija. Rožių
revoliucijai vadovavome būdami studentų organizacijų, opozicinių partijų ir pilietinės
visuomenės grupių nariai, visi turėdami vieną svajonę: neveiksnią, neįsivaizduojamo masto
korupcijos ir nusikalstamumo suluošintą posovietinę šalį paversti europinės demokratijos
valstybe.

Ponios ir ponai, Sovietų Sąjungoje vyravo teisės valdyti principas. Kiekviename visuomenės
laiptelyje ir kiekvienoje srityje žmonės buvo dirbtinai priešinami tarpusavyje. Kiekvienoje
respublikoje skirtingos religinės, socialinės ir etninės grupės buvo paverstos nuolatinėmis
varžovėmis, o politika buvo suvokiama kaip manipuliavimo, bauginimo ir neapykantos
menas. Tuo galima paaiškinti, kodėl buvę komunistų vadovai taip lengvai virto nacionalistais
– tiek Balkanuose, tiek Kaukaze, taip pat Rytų Europoje ir Rusijoje. Prieš septynerius metus
Gruzija vis dar buvo susiskaidžiusi į izoliuotas, viena kitos bijančias bendruomenes. Kai
kurie ekstremistai naudojosi valstybės silpnumu, kad atstumtų mažumas.

Todėl mūsų pirmoji užduotis buvo aprėpti kultūrų įvairovę ir skirtumus. Visose srityse,
pradedant aukštuoju mokslu ir baigiant teisėsaugos institucijomis, parengėme aktyvių
veiksmų programą. Sovietų Sąjungai buvo būdingas dar vienas bruožas – visiška
centralizacija. Prieš septynerius metus Gruzija vis dar buvo visiškai centralizuotai valdoma
iš sostinės, todėl pradėjome įgyvendinti plataus masto decentralizacijos programą,
investavome į regionų plėtros infrastruktūrą, ypač daug galių suteikėme vietos valdžios
institucijoms. Šių veiksmų rezultatas – kažkada buvę apleisti regionai tapo puikiausiais
mūsų vystymosi pavyzdžiais.

Iki Rožių revoliucijos visus pagrindinius regionų politikos principus nustatydavo
prezidentas. Kai kiti, panaikindami visų regionų autonomiją, bandė atkurti garsiąją valdžios
vertikalę, mes sistemingai perdavėme valdžią išrinktoms regionų valdymo struktūroms.
Įgyvendinant šią politiką, pirmą kartą – pastarąjį gegužės mėn. – buvo surengti pirmieji
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tiesioginiai sostinės Tbilisio mero rinkimai ir priimtas sprendimas perkelti Konstitucinį
Teismą į Batumio miestą, o Parlamentą – į antrą pagal dydį Kutaisio miestą Gruzijos centre.

Svarbiausi Sovietų Sąjungos bruožai buvo kontrolė ir korupcija, taip pat pernelyg išpūstas
ir neveiksmingas valstybės aparatas. Todėl pirmasis mūsų žingsnis buvo panaikinti KGB
ir atleisti visas policijos pajėgas...

(Plojimai)

... taip pat muitinės pareigūnus, mokesčių inspektorius ir tuo pat metu savo ekonomiką
bei švietimo sistemą padaryti atvirą.

Viziją, kuria remiantis buvo įgyvendinami visi šie žingsniai, įkūnijo vienintelis simbolis.
Ant kiekvieno oficialaus pastato šalia kabančios Gruzijos vėliavos iškėlėme po Europos
vėliavą. Taip pasielgėme norėdami parodyti, kur savo reformomis ketiname nuvesti Gruziją.

Žinoma, mūsų taiki revoliucija neįvyko be nesėkmių ir trūkumų. Žinoma, padarėme klaidų,
bet kaip apie Prancūzijos revoliuciją rašė didysis Europos kosmopolitizmo kūrėjas ir vienas
mano mėgstamiausių filosofų Immanuel Kant: „Negali būti pasirengęs tapti laisvas, kol iš
tiesų toks netapai.“ Ponios ir ponai, I. Kant turėjo omenyje, kad jokia knyga negali išmokyti
valdyti – ar net elgtis – laisvės sąlygomis. To išmokti galima tik iš savo paties sėkmių ir
nesėkmių.

Patyrėme nesėkmių ir iš jų pasimokėme, bet taip pat sulaukėme ir netikėtos sėkmės. Pasaulio
bankas neseniai įvertino Gruziją kaip šalį, kuri per pastaruosius penkerius metus sparčiausiai
pasaulyje vykdė ekonomikos reformas ir dabar užima dvyliktąją vietą pasaulyje ir pirmąją
– Vidurio ir Rytų Europoje ir tikrai – posovietinėje erdvėje pagal verslo sąlygų palankumą.
Kitados buvusi posovietinės mafijos epicentru, Gruzija, remiantis ERPB ir „Transparency
International“ duomenimis, nuo 2004 m. iki 2009 m. pasiekė daugiau pažangos kovodama
su korupcija nei bet kuri kita pasaulio valstybė. Iš tiesų, TI reitingo sąraše Gruzija pakilo
maždaug 70 pozicijų, kai Rusija, koks sutapimas, per panašų laikotarpį nukrito apie 70
pozicijų. Susitikome kažkur per vidurį, tačiau neprisimenu, kad jie būtų pasisveikinę, bet
taip jau įvyko.

Šie reitingai man svarbūs dėl to, kad jais atspindimos ir atkuriamos mano šalyje įvykusios
socialinės ir moralinės permainos – mano minėta protų revoliucija. Gruzijos piliečiai
nebelaiko savo valstybės ir šalies posovietine. Jie suvokia, vertina ir kritikuoja ją kaip
Europos demokratiją. Šie pokyčiai apima daug daugiau nei Rožių revoliucijai vadovavusius
lyderius ar partijas. Jie niekam nepriklauso ir niekas negali jų užgniaužti – nei mes patys,
nei kas nors kitas.

Dėl šios revoliucijos mūsų pasaulio dalyje įvyko neįtikėtinas dalykas: institucijos ilgainiui
tapo populiaresnės už politikos veikėjus. Ką tik įvykdėme plataus masto policijos reformą
ir, remiantis naujausios mūsų užsakytos Gallup instituto apklausos duomenimis,
pasitikėjimo policija reitingas siekia 86 proc. – kai įprastai šis rodiklis būdavo 5 proc. Tas
pats pasakytina apie Prezidentūrą, Parlamentą ir kitas šalies institucijas: yra visiškai
priešingai, palyginti su tuo, kas buvo anksčiau. Tuo akivaizdžiai patvirtinama, kad
institucijos daug populiaresnės už vadovus ir kad šalis juda teisinga linkme.

Reikia dar daug ką nuveikti. Akivaizdu, kad labiau nei bet kada esame nusiteikę toliau
žengti reformų keliu. Suprantame, kad demokratija reiškia nuolatinį darbą.

Žinoma, alternatyvus mūsų demokratijos modelis nebuvo visiems priimtinas. Jis sulaukė
įnirtingo revizionistinių jėgų, kurios SSRS žlugimą tebelaiko didžiausia XX amžiaus
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katastrofa, pasipriešinimo. 2006 m. jos paskelbė mano tautai visapusišką embargą. Prieš
tai – 2005 m. buvo pradėtas taikyti visuotinis energijos embargas. Jie deportuodavo mūsų
piliečius, iki 2008 m. kelis kartus bombardavo mūsų teritoriją ir galiausiai 2008 m. į ją
įsiveržė. Dabar, kai aš kalbu, šios jėgos vis dar yra okupavusios 20 proc. Gruzijos teritorijos,
akivaizdžiai pažeisdamos tarptautinę teisę ir rugpjūčio 12 d. paliaubų susitarimą, pasiektą
mano gero draugo ir puikaus Europos lyderio Prancūzijos prezidento Nicolas Sarkozy,
kuris tuo metu pirmininkavo Europos Sąjungai, tarpininkavimo pastangomis.

Dabar, kai aš kalbu, Gruzijoje vis dar yra iki 500 000 šalies viduje perkeltų asmenų ir
pabėgėlių, negalinčių grįžti namo, nes kai kurie žmonės, paskatinti seno imperialistinio
mąstymo, nusprendė pasitikti XXI amžių rengdami etninio valymo kampanijas ir
pastatydami naują Berlyno sieną, padalijusią mano šalį.

Kaip mes reagavome į šią agresiją? Pirmiausia, visiškai įgyvendinome paliaubų susitarimą
ir net viršijome savo įsipareigojimus, kaip dingstimi nepasinaudodami Rusijos atsisakymu
vykdyti susitarimo sąlygas. Pastarąjį rugpjūčio mėn. Europos Sąjungos stebėjimo misijos
vadovas vokietis Hansjörg Haber viešai gyrė Gruzijos santūrumą ir mūsų įsipareigojimų
strategiją, įvertindamas ją kaip konstruktyvų vienašališkumą. Tankams ir raketoms esant
50 km nuo sostinės, daugeliui vyriausybių būtų tinkamiausias laikas verkšlenti, kad jos
pateko į apsiaustį ir nėra laiko taikai, o demokratija – tai prabanga, kurios negalima sau
leisti, ir imti žlugdyti opoziciją bei raginti užtikrinti vadinamąją visuomenės vienybę. Mes
elgėmės visiškai priešingai. Šiomis aplinkybėmis mes su įremtu į smilkinį šautuvo vamzdžiu
kuriame demokratiją.

Priešais geležinę uždangą, kurią okupacinės pajėgos pastatė aplink Abchazijos regioną,
mažame Anaklijos pajūrio mieste, kuris prieš kelerius metus dar buvo smurto purtoma
niekieno žemė, mums kalbant statomas naujas gražių viešbučių ir smėlio paplūdimių
turizmo kurortas. Kai kas siūlo sustoti ir palaukti, kol padėtis susinormalizuos, pradėti
statyti tik tuomet, kai pamatas taps tvirtesnis, mažiau drebantis ir ne toks pavojingas. Mūsų
filosofija – visiškai priešinga. Mes statome pastatus ne tam, kad jie stovėtų ant tvirtų ir
patikimų pamatų, o tam, kad statydami galiausiai sutvirtintume pačius pamatus.

Anaklijoje naujasis plėtros etapas prasidėjo 2005 m., po to, kai ji jau du kartus buvo
sugriauta per 1993 ir 1998 m. konfliktą. 2008 m. miestelis dar kartą buvo visiškai
nuniokotas. Visus naujus pastatus, įskaitant diskotekas, kavines, jaunimo nakvynės namus
ir kitus viešbučius, sudegino įsiveržusi Rusijos kariuomenė. Po kelių savaičių čia vėl buvo
pradėti statybos darbai.

Didis poetas ir žinomas rusų disidentas Aleksandras Galičius, vienas iš aštuonių didvyrių,
1968 m. demonstravusių Raudonojoje aikštėje prieš invaziją į Prahą, ištarė šiuos išmintingus
žodžius: „Отечество в опасности! Наши танки на чужой земле!“, kurie reiškia „tėvynei kilo
pavojus, mūsų tankai įsiveržė į svetimą šalį“. Jis parašė dar vieną puikų posmą apie Gruziją,
kurį taip pat norėčiau pacituoti rusiškai: „Прекрасная и гордая страна! Ты отвечаешь шуткой
на злословье!“, o apytiksliai būtų galima išversti taip: „Puiki ir išdidi šalie, drabstymąsi
purvais tu priimi su šypsena.“

(Plojimai)

Kai lankiausi Anaklijoje, mačiau tiek pat besilinksminančių diskotekose kaip bet kur kitur
Europoje, ten jaunimas šoko taip kaip Ibisoje ar Sen Tropeze. Vienintelis skirtumas buvo
tas, kad disko klubas „18“, kuriame lankėmės, buvo paskutinis paplūdimyje. Lygiai už
penkių metrų nuo jo stovi siena, už kurios dislokuota okupacinė kariuomenė, o toliau
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maždaug 100 km plyti tamsa ir tuštuma. Leiskite paklausti: kas gali būti absurdiškiau už
naująją Berlyno sieną smėlėtame subtropiniame Juodosios jūros paplūdimyje?

Trumpai tariant, suvokiame, kad taika – aukščiausias mūsų siekis, ir esame įsitikinę, kad
jai nėra alternatyvos. Keldami grėsmę taikai, sudarytume pavojų viskam, ko pasiekėme ir
ką norime pasiekti per artimiausius metus.

Atvykau čia norėdamas paskelbti apie naująjį mūsų konstruktyvaus vienašališkumo politikos
žingsnį. Čia esu, kad imčiausi iniciatyvos, kuria, tikiuosi, su jūsų pagalba būtų sumažinta
įtampa ir sudarytos sąlygos pradėti rimtas derybas. Prieš atvykdamas ilgai mąsčiau. Taip
pat tariausi su mūsų draugais – Amerikos ir Europos sąjungininkais, regiono gyventojais.
Dabar galiu pareikšti, kad Gruzijos vyriausybė jau laiko save saistoma rugpjūčio 12 d.
paliaubų susitarimo ir kad visada žinojo, jog per paliaubas, be jokių abejonių, draudžiama
naudoti jėgą.

Bet mes, siekdami įrodyti, kad Gruzija visiškai įsipareigojusi taikiai išspręsti savo konfliktą
su Rusijos Federacija, šiandien vienašališkai imamės iniciatyvos paskelbdami, jog Gruzija
niekada nenaudos jėgos, kad išstumtų Rusijos okupantus ir atgautų okupuotų teritorijų
kontrolę. Siekdama panaikinti okupaciją ir suvienyti savo teritoriją Gruzija naudosis tik
taikiomis priemonėmis.

Net jei Rusijos Federacija nesutiktų atitraukti okupacines pajėgas, net jeigu jos įgaliojimus
turintys kovotojai vis labiau pažeidinėtų žmogaus teises, Gruzija pasilieka tik teisę į savigyną,
jei įvyktų naujas puolimas ar invazija į 80 proc. Gruzijos vyriausybės kontroliuojamos
šalies teritorijos.

Atitinkamus laiškus išsiųsiu JT Generaliniam Sekretoriui, ESBO Generaliniam Sekretoriui
ir Europos Sąjungos vadovams, aiškiai pareikšdamas, kad, siekdami atgauti visos mūsų
neteisėtai padalintos šalies kontrolę, įsipareigojame nenaudoti jėgos nei prieš okupacines
pajėgas, nei prieš jų įgaliotinius – net jei pagal JT chartiją ir turėtume tokią teisę.

Jūsų akivaizdoje mano duodamas pažadas pagal tarptautinę teisę reiškia vienašališką
valstybės deklaraciją. Iš dalies okupuotai ir 500 000 šalies viduje perkeltų asmenų bei
pabėgėlių turinčiai valstybei tikrai nėra lengva imtis tokios iniciatyvos. Mes taip vykdome
ir plėtojame savo konstruktyvaus vienašališkumo politiką. Aš esu pasirengęs pradėti rimtą
visapusišką dialogą su savo Rusijos kolega.

Žinoma, ir toliau dalyvausime Ženevos derybose, tikėdamiesi, kad šiandienos pažadas
įtikins Rusiją nustoti blokuoti šias diskusijas. Bet mums reikia, kad prasidėtų politinis
dialogas. Kad tai įvyktų, tarptautinė bendruomenė privalo aiškiai pareikšti Rusijos vadovams,
jog dabartinė padėtis yra neteisėta ir netvari.

Siekiant priversti juos tartis dėl kompromiso, labai svarbu aiškiai apibrėžti tikrąją esamą
padėtį. Būtent todėl prašome, kad Rusijos karinių struktūrų dalies didinimas pagal
tarptautinę teisę pripažįstamų Gruzijos sienų ribose būtų įvertintas kaip neteisėta suverenios
teritorijos okupacija. Daugelis Europos valstybių, taip pat Jungtinės Amerikos Valstijos tą
jau padarė. Nes jei tai nėra karinė okupacija, tai kas tuomet tai yra? Gal tai – karinis turizmas,
kai neteisėtai dislokuojama dešimtys tūkstančių prieš jus nukreiptų kareivių, raketų bei
tankų ir atimama dalis jūsų gyvenamos teritorijos?

Brutalios kampanijos, per kurias šimtai tūkstančių Gruzijos piliečių buvo išvaryta iš
okupuotų teritorijų, taip pat turėtų būti įvertintos kaip neteisėti etninio valymo veiksmai.
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Jei nesugebėsime pasmerkti šio etninio valymo, kodėl okupantai išvis turėtų svarstyti net
galimybę leisti jiems grįžti į savo namus, miestus ir kaimus?

Ponios ir ponai, taip kaip pirmąja karo auka visuomet tampa tiesa, taip ji visada yra ir pats
tvirčiausias taikos pamatas. Mūsų konstruktyvusis vienašališkumas ir mano ką tik duotas
pažadas nepadarys laukiamo poveikio, jei mūsų draugai Europoje garsiai neskelbs tiesos.
Jei jūs neskelbsite tiesos, tuomet kas tai padarys? Šiandien atvykau čia nuolankiai jums
pranešti, kad iš esmės mes – o gal ir visas regionas – esame priklausomi nuo jūsų.

Ponios ir ponai, pastaruoju istorijos laikotarpiu mūsų regione vyko per daug karų. Atėjo
metas – dar kartą perfrazuojant V. Hugo – patrankų sviedinius pakeisti susitikimais prie
apskritojo stalo. Mūsų regionas patyrė savo Varšuvą, savo Koventrį ir savo Oradūrą prie
Glano, todėl atėjo metas visiems kartu pasmerkti karą ir griovimus. Atėjo metas pareikšti,
jog privalome neleisti, kad kada nors pasikartotų Grozno, visiškai nuo žemės paviršiaus
ištrintos 400 000 gyventojų regiono sostinės, likimas. Atėjo metas pareikšti, kad daugiau
niekada neturime matyti tautiniu, tikėjimo ar kilmės pagrindu iš savo namų išvaromų ir
deportuojamų žmonių, kaip įvyko mano ir kitose regiono šalyse.

Esu pasirengęs bendradarbiauti su Rusijos vadovais siekiant užtikrinti, kad tai nepasikartotų,
kad būtų pašalinti karo padariniai ir sudarytos taikos sąlygos. Tokios sienos, kaip ta,
padalijusi Gruziją, bus nugriautos ne bombomis, o piliečių įsipareigojimu sukurti laisvą,
vieningą, demokratinę šalį ir tarptautinės bendruomenės įsipareigojimu stiprinti tarptautinę
teisę. Tai siekis, kurio niekada neatsisakysime. Niekuomet neatsisakysime savo siekio
suvienyti šalį ir taikiomis priemonėmis sukurti laisvą demokratinę valstybę.

Verta pažymėti, kad nė viena buvusi sovietinė respublika, nepaisydama didžiulio Maskvos
spaudimo ir daugkartinių grasinimų, nepripažino šio Gruzijos padalijimo. Didelei kai kurių
žmonių nuostabai ir pykčiui, tai – įrodymas, kad senieji laikai neabejotinai baigėsi. Tai –
įrodymas, kad sovietų laikais buvusios pavergtos tautos, įveikdamos visas kliūtis ir
problemas, tampa stipriomis nepriklausomomis, savo politiką vykdančiomis valstybėmis.
Trumpai tariant, niekas neketina grįžti į SSRS.

Ponios ir ponai, mūsų regionas pasirinko. Siekiant sustabdyti šį procesą, buvo pradėtas
karas, bet tankais istorijos vagos nenukreipsi atgal, tad atėjo metais taikiai išnykti ilgoms
ir skausmingoms imperializmo pagirioms. Todėl kreipiuosi į Rusijos vadovus ragindamas
juos pasirinkti ateitį. Laikydami kitas šalis partnerėmis, o ne vasalėmis, jie galėtų atlikti
svarbų teigiamą vaidmenį įgyvendinant permainas mūsų bendrame regione.

Visi – taip pat ir aš asmeniškai – norime, kad Rusija būtų partnerė, o ne priešė. Niekam už
mus nėra svarbiau, kad Rusija taptų šalimi, kuri tikrai veiktų išvien su kitomis tautomis,
gerbtų tarptautinę teisę ir – tai dažnai tarpusavyje susiję – laikytųsi pagrindinių žmogaus
teisių. Todėl visa širdimi pritariu Europos ir Amerikos vadovų pastangoms užmegzti su
Rusija konstruktyvesnius santykius. Mūsų konfliktas neatšaldė žmonių tarpusavio jausmų;
noriu pasakyti Rusijos žmonėms, kad jie visuomet laukiami Gruzijoje kaip partneriai,
turistai, studentai, verslininkai, žurnalistai ar paprasčiausiai – draugai, bet ne kaip okupacinės
pajėgos.

(Garsūs plojimai iš salės)

Ponios ir ponai, norėčiau baigti šią kalbą pacituodamas pirmosios Gruzijos Respublikos
Prezidentą Nojų Žordaniją. Galbūt žinote, kad Gruzija buvo pirmoji Europoje, 1918 m.
pasiskelbusi socialdemokratine respublika, ir mes tuo labai didžiuojamės. Tvirtos moterų
ir kitos socialinės teisės buvo įrašytos į mūsų konstituciją. Likus kelioms dienoms iki
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Raudonosios armijos įsiveržimo į Gruziją, N. Žordanija taip paaiškino mūsų europinį
pasirinkimą: „Ko galime pasisemti iš Europos tautų kultūros šaltinio? Daugiau nei
2 000 metų tautinės kultūros, demokratinės sistemos ir įprastos gerovės.“

Rusija pasiūlė mums galimybę grįžti atgal ir – karinę sąjungą. Atsakėme Rusijai, kad einame
į Europą ir norime, jog ji ten keliautų kartu su mumis. Šiandien kitas Gruzijos prezidentas
kreipiasi į jus su ta pačia žavėjimosi Europos idėjomis ir vertybėmis žinia. Istorija retai tai
pačiai tautai du kartus suteikia tą pačią galimybę. Šiandien atvykau čia jums pranešti, jog
mes pasinaudosime šia galimybe ir padarysime viską, kas įmanoma, kad užtikrintume savo
su Europa siejamą likimą.

Pirmininkas.   – Prezidente M. Saakašvili, jūsų šios dienos pranešimas buvo labai svarbus
mums visiems, drauge jis buvo labai svarbus būsimajam ESBO viršūnių susitikimui, kuris
po savaitės, gruodžio 1–2 d., vyks Astanoje, Kazachstane. Pirmiausia ši kalba buvo ypač
svarbi visam jūsų regionui – Kaukazui, tiek Pietų, tiek Šiaurės Kaukazui. Visą laiką žinojome,
kad esate drąsus žmogus, – dabar matome, kad esate dar ir išmintingas. Drąsa ir išmintis
visada turėtų žengti greta.

PIRMININKAVO: STAVROS LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

8. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)

8.1. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos veikla 2009 m. (A7-0315/2010,
Eva Joly) (balsavimas)

8.2. Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų plano aspektai, susiję su civiline,
komercine, šeimos ir tarptautine privatine teise (A7-0252/2010, Luigi Berlinguer)
(balsavimas)

- Prieš balsavimą:

Luigi Berlinguer,    pranešėjas. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, dėl darbotvarkės
pakeitimų, kuriuos vakar patvirtino šis Parlamentas, pirmiausia norėčiau pareikšti savo
pritarimą aplinkybei, kad Teisės reikalų komitete buvo vienbalsiai patvirtintas pranešimo
projektas, dėl kurio šiandien balsuojame.

Svarbi aplinkybė, kad Parlamentas neabejotinai sutaria dėl Europos teisinės erdvės kūrimo.
Stokholmo programoje numatoma, kad kuriant piliečių, o ne vien politinių jėgų ar
institucijų atstovų Europą labai svarbus turėtų tapti kasdieninis gyvenimas. Programoje
numatoma išspręsti kasdienines europiečių problemas, realiai sukuriant bendrą veiksmingą
darbo, prekių, paslaugų ir verslumo rinką, kurioje neliktų vidaus sienų ir biurokratinės
naštos, ir taip sustiprint bendrąjį paveldėjimo, sutarčių, vartotojų, mokėjimų įvykdymo
laikotarpių, šeimos, vaikų ir kitų teisių pagrindą.

Teisingumo sistemai, nacionalinei teismų sistemai, advokatams, buhalteriams bei
darbuotojams, dirbantiems skirtingose valstybėse ir kuriantiems Europą, teks pareiga ir
atsakomybė aiškinti mūsų žemyną vienijančius įstatymus. Mūsų praeitis paženklinta
skirtingų teismų ir teisės tradicijų – bendrosios teisės ir civilinės teisės – Prancūzijos ir
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Vokietijos sistemų skirtumų ir kartais – labai skirtingos istorijos. Gerbiame nacionalines
prerogatyvas ir subsidiarumo principą, bet suprantame, kad siekdami kurti Europą – laimei,
vis dar žengiame šiuo keliu – turime pasitelkti pažangųjį suderinamumą, kuris grindžiamas
Europoje puoselėjama puikia konstitucine pagrindinių teisių tradicija.

Pone pirmininke, veiksmų plane, kurį patvirtinsime, numatoma sukurti, sustiprinti, išplėtoti
ir paskleisti tvirtą Europos teisminę kultūrą, Europos teisinį mentalitetą. Todėl aš balsuosiu
„už“.

9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: David Casa (A7-0325/2010)

Daniel Hannan (ECR).   – Pone pirmininke, ar pasitikėtumėte ekonomikos ekspertu, kuris
neseniai pasakė štai ką: „Euras atnešė daugiau naudos stiprinant biudžetinę drausmę
Europoje nei daugkartiniai TVF ir EBPO raginimai.“ Arba: „Euras jau užtikrino didžiulį euro
zonos vidaus stabilumą.“ Arba tai: „Jei atsikratytume svaro sterlingų ir įsivestume eurą,
drauge atsikratytume su svaru susijusių krizių ir jo pervertinimo. Taip imtume tikrai
kontroliuoti savo ekonominę aplinką.“

Visų trijų citatų autoriai – buvę mūsų šio Parlamento kolegos Nick Clegg ir Chris Huhne,
dabar, nelaimei, – Jungtinės Karalystės vyriausybės ministrai. Antra vertus, tapo aišku, kad
mes, euro priešininkai, – nėra būdų pasakyti to kukliau – buvome visiškai teisūs. Visuomet
tvirtinome, kad pagal svarbiausių valstybių narių poreikius nustatytos ECB palūkanų
normos bus pragaištingos periferijai.

Nesitikiu jokios atgailos iš tų, kurie taip katastrofiškai prašovė pro šalį. Esu tikras, kad BBC
juos išsuks kaip nešališkus ekspertus, taip pat neabejoju, kad mes ir toliau būsime pristatomi
kaip kietosios linijos doktrinos atstovai. Patikėkite, nepiktdžiugiauju vien dėl to, kad man
taip patinka. Vienas mano draugas neseniai pasakė, kad nėra nieko labiau erzinančio už
išmintingą elgesį per nelaimingą atsitikimą. Bet prašau kitą kartą mūsų paklausyti.
Pasitelkiant bendrąją valiutą valstybės verčiamos vykdyti klaidingą pinigų politiką, dėl
kurios pagalbos lėšų gavėjai ir mokėtojai patiria pražūtingų padarinių.

Syed Kamall (ECR).   – Pone pirmininke, pritariu ką tik kolegos pareikštam susirūpinimui
dėl šios visuotinio derinimo manijos. Gilindamiesi į su bendrąja PVM baze susijusius
veiksmus, šiuose rūmuose išgirstume daug Parlamento narių, pasisakančių už vis didesnį
mokesčių derinimą, pamiršdami, kad iš tiesų mums reikia didesnės mokesčių konkurencijos
ES lygmeniu. Mums jos reikia ir pasauliniu lygmeniu, jei norime užtikrinti, kad svarstant
ekonomikos ir ekonominio konkurencingumo klausimus mūsų piliečių apmokestinimas
būtų siejamas ne su gamybos apimtimis ar pajėgumais, bet su siekiu iš tiesų užtikrinti, kad
savo šalyse turėtume pakankamai verslininkų ir naujovių diegėjų, o geriausias būdas to
pasiekti – mokesčių konkurencija.

Ši visuotinio derinimo manija davė mums bendrąją valiutą, kurią įvedant neatsižvelgiama
į nacionalinius ir ekonomikos ciklų skirtumus. Todėl nukenčia šalys; iš dalies dėl to kenčia
ir Airija; tad atėjo metas siekti konkurencingumo, o ne bendros mokesčių bazės.
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Pranešimas: Burkhard Balz (A7-0314/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, pranešime
analizuojama metinė ataskaita ir šių metų veikla. Ekonominei, finansinei ir – didėjančiu
mastu – politinei veiklai vis dar didelę įtaką daro tarptautinė finansų krizė.

Žinoma, įvykių Graikijoje ir kitose regiono šalyse priežastys – sudėtingos. Daugiausia
problemų kyla iš vidaus, dėl struktūrinių reformų trūkumo.

Nėra abejonių, Europos pinigų sąjunga neveikė taip, kaip buvo numatyta. Ne visada buvo
laikomasi Stabilumo ir augimo pakto principų, paaiškėjo, kad pradžioje nereikšmingi
atrodę pažeidimai, laikui bėgant, ėmė kelti rimtą grėsmę visam paktui.

Todėl privalome pasimokyti iš tokių aplinkybių. Reikia atkurti Europos pinigų sąjungos
pusiausvyrą, užtikrinti didesnį skaidrumą, veiksmingesnį krizės finansų rinkose valdymą
ir iš apačios atkurti visuomenės pasitikėjimą. Tai didžiulis iššūkis, bet drauge ir galimybė,
kuria privalome pasinaudoti.

Daniel Hannan (ECR).   – Pone pirmininke, matome, į kokią keblią padėtį dėl euro šiuo
metu pateko Airija. 2001 m. pradžioje Airijos ekonomistai ėmė skambinti pavojaus varpais
ragindami būtinai padidinti palūkanų normas, kad būtų pažabotas nepagrįstas augimo
bumas. Bet, žinoma, nebuvo jokių Airijos palūkanų normų, buvo tik Europos centrinis
bankas, kuris, tenkindamas svarbiausių valstybių narių poreikius, suteikdavo periferijos
valstybėms narėms dvigubą dozę to, ko joms mažiausiai reikėjo, – dirbtinai nupigintų
pinigų.

Airijos problemos tęsis tiek, kiek egzistuos bendroji valiuta. Įgyvendinant pagalbos planą,
ji išsilaikytų iki kito karto, kai prireiktų vykdyti kitokią, nei likusių nuo kitų euro zonos
valstybių, vykdomos pinigų politiką. Beprotiška, jog šiais laikais mano šalis, pati būdama
skolinga 850 mlrd. GBP, turi skolintis dar 7 mlrd.GBP, kad nusiųstų juos Airijai. Šie pinigai
bus ne tik nenaudingi, bet ir pridarys daug žalos, nes dėl jų Airija įstrigs dabartinių savo
nepriteklių spąstuose.

Norėdami padėti, savo draugams ir kaimynams galėtume pasiūlyti daug greitesnę ir
praktiškesnę pagalbą, laikinai priimdami juos į pinigų sąjungą, kurios valiuta – svaras
sterlingų, leisdami jiems konvertuoti savo paskolas į svarus ir sudarydami sąlygas per
eksportą sugrįžti į augimo kelią.

Pranešimas: Christian Ehler (A7-0308/2010)

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Pone pirmininke, norėčiau pabrėžti mokymų svarbą.
Visais kitais atžvilgiais šis pasiūlymas dėl rezoliucijos puikus, bet noriu pabrėžti, kad lyčių
lygybės požiūriu ES ir kitos šiose civilinių krizių valdymo operacijose dalyvaujančios šalys
galėtų nukreipti savo žvilgsnį į šiaurę ir pasimokyti iš Švedijos bei Suomijos, kaip reikia
rengti mokymus.

Taip pat norėčiau pabrėžti, jog labai svarbu, kad tikrai vyktų bendradarbiavimas ir būtų
atliekamos analizės bei tyrimai siekiant įvertinti šių operacijų sėkmę. Šiuo metu sistema
vis dar turi trūkumų.

Pranešimas: Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010)

Jim Higgins (PPE).   – Pone pirmininke, noriu paaiškinti priežastį, dėl kurios balsavau
prieš P. Gallagherio pranešimo 5 straipsnio 30-ąjį ir 31-ąjį pakeitimus: priežastis labai
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paprasta – taip nuo likusios rajono dalies būtų atskirtas Biskajos įlankos BLSK. Šis
pasiūlymas buvo grindžiamas tuo, kad būtent tame regione plaukioja daug mažų vietinių
žvejybos laivų, kuriais vykdoma žvejyba nedaranti didelės įtakos tuose vandenyse esantiems
stauridžių ištekliams.

Mano nuomone, kiekviena pakrančių bendruomenė beveik kiekvienoje valstybėje galėtų
pasinaudoti tuo pačiu argumentu, kad apsaugotų savo žvejų interesus. Neatrodo, kad
Mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas siūlytų atskirti vandenų žuvų išteklius. Žuvys
– kintama rūšis, jos migruoja, todėl toks atskyrimas neatitinka Lisabonos sutarties nuostatų.

Nereikėtų gaišti rengiant ilgalaikį Šiaurės Atlanto išteklių valdymo planą. Jei laikomės
bendros žuvininkystės politikos, ji turėtų būti bendra visiems, be išimčių ir išlygų, nes
ilgalaikiai jų padariniai bus gana rimti.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Pone pirmininke, balsavau už 30-ąjį ir 31-ąjį
pakeitimus, nes tiek paskirstant bendrą leidžiamą sužvejoti kiekį (BLSK) pagal zonas, tiek
nustatant BLSK apimtis reikia atsižvelgti į skirtingus žvejybos laivynų – nedidelių ir
pramoninių – ypatumus ir paskirtį, kad būtų išlaikytos jų iki šiol turėtos žvejybos galimybės.

Juos pakeitus galėtų pakisti žvejybos tvarka ir netgi kilti ginčų su vietinėmis žvejybos
įmonėmis, kurios, norėdamos aprūpinti gyventojus kokybiška žuvimi, daugiausia žvejoja
paprastąsias staurides.

Tiek paprastųjų stauridžių, tiek kitų žuvų populiacijų, kurioms taikoma bendroji
žuvininkystės politika, atveju reikia nustatyti skirtingus žvejybos zonų BLSK.

Pranešimas: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Pone pirmininke, mažėjančių žuvų išteklių problema
turi įtakos ne tik mums, europiečiams, bet ir viso pasaulio žvejams ir vartotojams. Tinkamų
žvejybos plotų stoka kelia grėsmę apsirūpinimo maistu saugumui. Tai taip pat gali sutrikdyti
vandens ekosistemų ir visos mūsų planetos aplinkos pusiausvyrą.

Klimato kaitos požiūriu kyla ypatinga grėsmė išnykti kai kurioms Baltijos jūros žuvų
rūšims, o Europos žuvininkystei skirtos teisėkūros klaidos nustatant žvejybos draudimus
dar labiau pablogina padėtį. Todėl taip svarbu tinkamai iš naujo apsvarstyti dabartinę
bendrąją žuvininkystės politiką, kuria būtų užtikrinama tausioji žvejyba mūsų regiono
vandenyse. Dėl šių priežasčių pritariu pranešimui.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Pone pirmininke, balsavau už šį pranešimą. Man taip pat
rūpi būtinybė užtikrinti, kad žuvų ištekliai būtų ilgalaikiai, o žvejyba, taip pat ir Baltijos
jūros regione, tikrai tausi. Daugiausia rūpesčių šiuo metu kelia mažėjantys žuvų ištekliai.
Čia, matyt, daugiausia dėmesio buvo skiriama paprastosioms upinėms plekšnėms ir
paprastiesiems otams ir tai akivaizdžiai buvo labiau techninio pobūdžio reforma, kurią
reikėjo įgyvendinti įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Kitaip tariant, buvo pritarta senajai
sistemai.

Dabar reikėtų išplėsti šios diskusijos aprėptį. Esu susirūpinęs dėl laukinių lašišų išteklių,
ypač Baltijos regione, ir manau, kad turėtume užtikrinti galimybę juos ten atkurti, taip pat
turėtume pradėti skirti deramą dėmesį, kad Baltijos jūroje būtų vykdoma tausioji žvejyba.
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Pranešimas: João Ferreira (A7-0184/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, Komisijos pasiūlymas
nereikalauti leidimo atliekant rūšių introdukciją ir perkėlimą uždaruose akvakultūros
objektuose turėtų būti siejamas su griežtesniu reikalavimų, kurių privaloma laikytis šiuose
objektuose, apibrėžimu. Todėl visiškai pritariau J. Ferreiros pranešimui.

Vis dėlto norėčiau naudodamasis proga pabrėžti, kad su vietinių rūšių puoselėjimu
susijusiems moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai skiriama nepakankamai deramos
paramos. Didesnė parama šiam sektoriui labai svarbi užtikrinant tvarų Europos žemės
ūkio vystymąsi. Tik tokiu būdu sugebėsime užtikrinti maisto gamybos ir tiekimo įvairovę,
garantuodami geresnę kokybę ir aplinkos apsaugą.

Pranešimas: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, bendroji rinka yra
vienas Europos Sąjungos ramsčių. Be abejonės, esant vienodoms bendrosioms sąlygoms,
įmonės galėtų gaminti ir parduoti savo gaminius bei paslaugas be valstybės paramos, bet
ne visi sektoriai ir sritys veikia lygiavertiškumo sąlygomis. Todėl šiuo atveju būtų garbinga
ištaisyti ekonomiškai nenaudingą padėtį ir leisti gamybos įmonėms likti rinkoje bei išlaikyti
užimtumo lygį, pvz., uždarius Sulcis įmonę 500 šeimų netektų darbo, pajamų ir orumo.

Svarstydami anglių gavybos padėtį privalome suvokti, kad kalbame apie vietoves, kuriose
nėra alternatyvos kasykloms, todėl reikėtų leisti naudoti tokias gamybos technologijas,
kurios užtikrintų konkurencingumą ir derėtų prie laisvosios rinkos bei aplinkos. Logiška,
kad siekiant institucijoms ir įmonėms užtikrinti galimybę nedelsiant imtis veiksmų kuriant
technologines, finansines ir aplinkosaugines suderinamumo sąlygas, kurios atitiktų mūsų
laukiančius iššūkius, būtina pratęsti laikotarpį iki 2018 m.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Pone pirmininke, kalbėdami apie valstybės paramą turime
nepamiršti, kad tam tikrais atvejais ji gali iškreipti konkurenciją.

Kalbant apie bendrąją rinką ir svarstant anglių kasyklų padėtį bei joms teikiamą paramą,
būtina pasakyti, kad Europoje reikėtų žvelgti į darnią su ekologija ateitį. Akmens anglys
šiuo metu yra viena daugiausia žalos darančių iškastinio kuro rūšių: dėl su jos naudojimu
susijusių įvairių išlakų poveikio per metus žūva šimtai tūkstančių gyvūnų. Dėl šios
priežasties tikiuosi, kad Europoje pasieksime tokią padėtį, kai galėsime laipsniškai mažinti
anglių, kaip energijos šaltinio, naudojimą ir pereiti prie atsinaujinančiųjų energijos šaltinių.
Suprantu, kad tai reikš tam tikrą pereinamąjį laikotarpį sritims, kuriose anglių gavyba
glaudžiai susijusi su užimtumu, bet iš esmės turėtume judėti atsinaujinančiosios energijos
technologijų kryptimi.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Pone pirmininke, nemanau, kad ES turėtų remti
aplinką teršiančias anglių kasyklas. Turėtume remti perėjimą prie atsinaujinančiosios
energijos ir jos gamybos. Negalime vienu metu spausti akceleratoriaus ir stabdžių pedalų.
Šiuo klausimu palaikau Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos poziciją, bet
suklydau per galutinį balsavimą. Oficialiai ištaisiau savo klaidą, tačiau norėjau ir čia apie
tai pranešti.

Bogusław Liberadzki (S&D).   – (PL) Pone pirmininke, kalbu, nes Lenkija – viena iš šalių,
susidūrusių su didžiausiomis problemomis dėl staigaus išlaidų anglių pramonei ir jos
gavybos potencialo mažinimo. Prieš dešimt metų ėmėmės įgyvendinti radikalią kasyklų
uždarymo programą, bet lenkiškas anglis pakeitė 10 mln. tonų iš Rusijos importuojamų
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anglių. Noriu patikinti, kad lenkiškų ir rusiškų anglių išmetamas CO2 kiekis yra vienodas.
Vis dėlto gerai, kad turime nacionalinę paramos programą, kuriai neprieštarauja Komisija.
Pritariau šiam pranešimui. Vis dėlto manau, kad privalome išlaikyti pusiausvyrą. Mūsų
tikslas nėra uždaryti kasyklas vien tam, kad jos būtų uždaromos; tikslas – užtikrinti
energetinį saugumą, todėl elgiamės su anglių kasyklomis kaip su verslo įmonėmis.

Pranešimas: Eva Joly (A7-0315/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, AKR ir ES jungtinė
parlamentinė asamblėja dėl savo puikios veiklos sugebėjo tapti svarbiausiu tarptautinio
Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimo subjektu.

Pasitvirtino, kad, siekiant tinkamai panaudoti lėšas, patenkinti žmonių poreikius ir
įgyvendinti Tūkstantmečio vystymosi tikslus, susijusius su sveikatos apsauga ir švietimu,
labai svarbu stiprinti parlamentinį bendradarbiavimo lygmenį.

Prieš kurį laiką Europos Komisija nustatė naują tvarką, pagal kurią su nacionaline ir
regionine strategija susiję dokumentai svarstomi tiek Europos, tiek nacionaliniuose
parlamentuose.

Balsavau už šį pranešimą, nes ketinu remti šio Parlamento iki šiol nuveiktą darbą ir atliekamą
vaidmenį, kuris dabar, kai prižiūrime derybas dėl ekonominės partnerystės susitarimų, yra
net svarbesnis .

2009 m. Europos Komisija kartu su AKR valstybėmis pateikė tam tikrus pasiūlymus antrą
kartą peržiūrėti partnerystės susitarimą. Tikiuosi, kad, būdami svarbiausia institucija,
skatinanti bendradarbiavimo ir demokratizacijos procesą likusioje pasaulio dalyje, galėsime
užtikrinti, kad šis susitarimas išliktų ir būtų plėtojamas.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau padėkoti
E. Joly už pranešimą.

Šiandien gyvename pasaulyje, kuriame žmonijos istorija, atrodo, keliauja skirtingais keliais.
Vienuose žemynuose dienos bėga maudantis inovacijų, technologijų ir objektyvios gerovės
spinduliuose, o kituose – žmonės leidžia laiką nuo sutemos iki aušros karštligiškai ieškodami
menkiausių galimybių, kaip išlikti.

2009 m. Jungtinė parlamentinė asamblėja aktyviai stengėsi užtikrinti, kad jos gausūs
pasiūlymai taptų rimtais įsipareigojimais ir siektinais tikslais. Europos Sąjunga parodė
ryžtą laiku, tikslingai ir koordinuotai imtis veiksmų padėti labiausiai nukentėjusioms, o
ypač skurdžiausioms ir pažeidžiamiausioms šalims.

Gruodžio 1 d. Kinšasoje vyks dvidešimtoji AKR ir ES plenarinė sesija. Per šią sesiją bus
svarstomas svarbus pranešimas dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Būdamas pranešėju
ir asamblėjos pirmininko pavaduotoju, visomis pastangomis sieksiu užtikrinti, kad
patvirtintos priemonės neliktų vien tuščiais žodžiais, bet taptų rimtu įsipareigojimu toliau
žengti teisingesnio pasaulio, pirmiausia – pasaulio be skurdo, kūrimo keliu.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, pasitvirtino, kad
AKR ir ES jungtinė parlamentinė asamblėja yra labai svarbi priemonė siekiant plėtoti atvirą
demokratinį dialogą, į kurį sėkmingai įtraukiami AKR nacionaliniai parlamentai, vietos
valdžia ir nevyriausybinės organizacijos.
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Pritariu bendrajam pranešimo požiūriui ir ypač naudingu laikau raginimą Komisijai teikti
daugiau informacijos AKR valstybių parlamentams. Labai svarbu aktyviai įtraukti šiuos
parlamentus į nacionalinių plėtros strategijų rengimą.

Reiškiu savo paramą E. Joly. Prieš imdami svarstyti tarptautinių finansinių sandorių
apmokestinimą, privalome įvertinti galimą šios priemonės poveikį.

Pranešimas: Luigi Berlinguer (A7-0252/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, Europos Vadovų
Tarybos praėjusių metų gruodžio mėnesį patvirtintos Stokholmo programos tikslas – per
artimiausius penkerius metus sukurti Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, siekiant
užtikrinti, kad piliečiai galėtų naudotis visomis savo pagrindinėmis teisėmis.

Todėl pagrindinis Europos Sąjungos teisės tikslas privalo būti siekis palengvinti piliečių
judumą ir užtikrinti, kad tie patys piliečiai galėtų kuo greičiau sukurtų Europos teisminę
erdvę.

Europos Komisijos siūlomame veiksmų plane numatomas su naujomis Lisabonos sutartyje
numatomomis galimybėmis susijęs priemonių rinkinys siekiant bendrojoje rinkoje suderinti
skirtingų teisminių tradicijų besilaikančių valstybių narių piliečių poreikius.

Balsavau už šį pranešimą, nes po būtinosios įžanginės dalies valstybės narės raginamos
aktyviai įgyvendinti jo nuostatas, pabrėžiant sektorius, kuriems privaloma teikti pirmenybę,
t. y. civilinius aspektus, ypač būtinybę oficialiesiems dokumentams ir sprendimams taikyti
tarpusavio pripažinimo principą, bendrąją principų sistemą, skolininkų turtą ir bendrą
teisėjų rengimą.

Dar kartą pabrėžiu savo įsitikinimą, kad Europos Parlamentas, atlikus išsamią nacionaliniu
lygmeniu galiojančių teisės sistemų analizę, privalo būti įtrauktas į šį derinimo procesą.
Šiuo metu teisės sistemų derinimas ir civilinės bei baudžiamosios teisės taikymo sritis
daugeliu klausimų yra susiję su diskusijomis dėl tarptautinės prekybos derybų ir tapę jų
sudedamąja dalimi, nes su šiuo derinimu siejama nemažai iki šiol neišspręstų teisinių
klausimų.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Pone pirmininke, Europos bendradarbiavimas kuriant
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę (LSTE) lieka kebliu klausimu, kurį būtina atidžiai
išnagrinėti. Siekiant Europos vidaus rinkoje užkirsti kelią nusikalstamumui ir įtvirtinti
teisingumą bei teisinį apibėžtumą, gali prireikti teisminių institucijų bendradarbiavimo.
Vis dėlto bendradarbiavimas kuriant LSTE struktūrą susijęs su galimu pavojumi, kad Europa
ims svarstyti nacionalinių įgaliojimų sričiai priskirtinus kausimus. L. Berlinguerio pranešimo
40 punkte pabrėžiamas abipusis santuokos ir šeimos teisės pripažinimas, nepateikiant
nuorodos į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalį. Šiame straipsnyje
teigiama, kad kiekviena valstybė narė turėtų išlikti savarankiška spręsdama tarpvalstybinio
pobūdžio šeimos teisės klausimus. Atsisakiau paremti šį pranešimą, nes jame akivaizdžiai
nebuvo laikomasi europinių principų ir todėl, kad buvo atmestas atitinkamas Europos
konservatorių ir reformuotojų frakcijos dalinis pakeitimas.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Pone pirmininke, balsuojant susilaikiau, nes nesu
įsitikinęs, ar šeimos teisės srityje laikomasi valstybių narių subsidiarumo. Europos Sąjunga
privalo besąlygiškai gerbti galių pasiskirstymą ES ir valstybių narių teisėkūroje. Dėl šios
priežasties visiškai pritariu požiūriui, kuriuo nuosekliai atsižvelgiama į įvairius teisinius
požiūrius ir konstitucinės teisės tradicijas, atsiradusias dėl skirtingų kiekvienos valstybės
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sąlygų, ypač srityse, susijusiose su pagrindinėmis atitinkamos visuomenės vertybėmis,
pvz., vertybėmis, kurias įkūnija šeimos teisės aktai.

Remiantis ES požiūriu, reikėtų siekti geriau suvokti ir patenkinti visų valstybių piliečių
poreikius, o ne kurti kažką panašaus į vienalytę visuomenę. Todėl labai svarbu priverstinai
neperžengti būtinųjų taikomos priemonės ribų, nes tai galėtų sukelti grėsmę valstybių
narių pagrindinėms vertybėms civilinės ir šeimos teisės srityse.

Pranešimas: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Pone pirmininke, norėčiau pasakyti, kad anglys – tai
visuomenės gerovei ir energetiniam saugumui labai svarbi žaliava. Nepaisant atliekamų
mokslinių tyrimų ir alternatyviosios energijos šaltinių paieškos, anglių paklausa ir toliau
didėja. Todėl akivaizdu, kad reikia dėti pastangas, siekiant užtikrinti galimybę nuolat
naudotis anglių atsargomis.

Vis dėlto, kai kasykla tampa nepelninga, tolesnė jos veikla naudojant valstybės paramą
iškraipo rinką, kelia grėsmę konkurencingumui ir dėl viso to atitinkamos šalies ekonomika
tampa nestabili. Todėl reikalingi tinkami teisės aktai, kuriais remiantis būtų galima deramai
ir saugiai uždaryti tokias kasyklas. Reglamento projekte užtikrinama galimybė įgyvendinti
šiuos tikslus, garantuojant energijos rinkos konkurencingumo išsaugojimą ir paramą
glaudžiai susijusių pramonės šakų plėtrai. Nereikia nė minėti, kad pritariau šiam pranešimui.

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Reimer Böge (A7-0328/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE),    raštu. – (FR) Balsavau už savo kolegos iš Vokietijos R. Böge
pranešimą dėl sprendimo iš Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų skirti 13 mln. EUR
padėti Airijai, kuri 2009 m. lapkričio mėn. nukentėjo nuo rimtų potvynių. Paramos suma
man atrodo juokinga (2,5 proc. bendrojo nustatyto 500 mln. EUR žalos dydžio) ir skiriama
labai pavėluotai. Siūlau savęs paklausti, ar vietoj skiriamų juokingų paramos sumų nevertėtų
dalies jų panaudoti Europos civilinės saugos pajėgoms finansuoti, kad galėtume padėti
valstybėms, ištiktoms nelaimių, su kuriomis jos nėra pasirengusios kovoti (gaisrų, potvynių,
stichinių nelaimių, tarpvalstybinių katastrofų ir t. t.), ar bendradarbiauti tarptautiniu mastu
įvykus rimtoms katastrofoms, pvz., kokia nutiko Haityje.

Liam Aylward (ALDE),    raštu. – (GA) Labai pritariu pranešimo nuostatoms dėl paramos
Komisijos sprendimui iš ES solidarumo fondo skirti Airijai 13,02 mln. EUR, kad būtų
atkurta infrastruktūra ir nukentėjusiose vietovėse įgyvendintos potvynių prevencijos
priemonės.

2009 m. lapkričio mėn. potvyniai Airijoje nukentėjusiose vietovėse padarė rimtos žalos
pastatams, ūkiams, verslui, infrastruktūrai, keliams ir vandens ištekliams. Šiais Komisijos
skiriamais pinigais bus galima apmokėti dalį krizės laikotarpiu patirtų išlaidų. Taip pat itin
svarbus šių pinigų panaudojimo mastas, investuojant juos į priemones, kuriomis
nukentėjusiose vietovėse būtų užkirstas kelias potvyniams.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už Solidarumo fondo lėšų skyrimą
Airijai. 2009 m. liūtys sukėlė didžiulius potvynius, kurie padarė daug žalos žemės ūkio
sektoriui, gyvenamiesiems pastatams ir verslui, kelių tinklui ir kitai infrastruktūrai. Parama
Airijai buvo patvirtina išimtine tvarka, kadangi potvynių sukeltos žalos dydis neatitiko
Solidarumo fondo reikalavimų. Keičiantis klimatui Europoje ir pasaulyje įvyksta vis daugiau
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gamtinių nelaimių, nusinešančių žmonių gyvybių ir sukeliančių didelių nuostolių. Todėl
Europos Sąjungai yra būtina sukurti priemones, kurios tokių nelaimių atvejais laiku suteiktų
reikalingą finansavimą. Europos Parlamentas savo rezoliucijoje kovo mėn. aiškiai išsakė
savo poziciją, kad, norint veiksmingiau spręsti gaivalinių nelaimių sukeltas problemas,
būtinas naujas Europos Sąjungos solidarumo fondo reglamentas. Manau, kad reglamento
peržiūra turi būti siekiama sukurti stipresnę ir lankstesnę priemonę, kurią taikant būtų
galima veiksmingiau reaguoti į naujus klimato kaitos iššūkius ir suteikti skubią pagalbą
nukentėjusiems nuo gamtinių nelaimių.

Gerard Batten, John Bufton, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark,
Trevor Colman ir Nigel Farage (EFD),    raštu. – Turint omenyje visos Europos Sąjungos
ir ypač Komisijos neteisėtą veiklą, nedemokratinę struktūrą, korupciją ir didybės manija
paremtą slaptą motyvaciją, mes, UKIP atstovai, negalime taikstytis su Komisijos, nesvarbu,
kokiu tikslu vykdomu, viešųjų lėšų monopolizavimu, todėl manome, kad bet kokie pinigai,
kuriuos ji skirs praėjusiais metais Airijoje įvykusio potvynio žalai atlyginti, nebus tinkamai
panaudoti ir tik užmaskuos būtinybę skirti paramą, kurią tinkamai išmokėtų ir paskirstytų
demokratiškai išrinktos vyriausybės.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    raštu. – (FR) Europos Sąjungos solidarumo fondo, skirto
padėti su gaivalinėmis nelaimėmis kovojančioms šalims, lėšos nuo jo įkūrimo prieš
aštuonerius metus buvo telkiamos 33 kartus. Fondo teikiama nauda pasiteisino, todėl,
mano nuomone, visiškai pagrįsta skirti jo lėšų 2009 m. lapkričio mėn. potvynių Airijoje,
kuriuos visi prisimena, padariniams likviduoti.

Slavi Binev (NI)  , raštu. – (BG) Norėčiau paaiškinti, kodėl balsavau už šį pasiūlymą. Be
jokios abejonės, manau, būtina parodyti, jog suprantame tokias kaip ši problemas, nes kas
nors panašaus gali nutikti bet kuriems iš mūsų. Taip elgdamiesi parodome savo vienybę
ir atjautą įvykus stichinei nelaimei. Esu tikras, kad mūsų parama bus panaudota pačiu
tinkamiausiu būdu ir bus naudinga šalinant Airijos potvynių padarinius.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    raštu. – (RO) Airijos prašymą suteikti paramą iš
Solidarumo fondo, kai 2009 m. lapkričio mėn. šalį nusiaubė dėl liūčių kilę didžiuliai
potvyniai, laikau svarbiu ir vertinu teigiamai. Potvyniai padarė didelę žalą žemės ūkio
sektoriui, gyvenamiesiems pastatams ir įmonėms, kelių tinklui ir kitai infrastruktūrai.

Mário David (PPE),    raštu. – (PT) Apskritai balsavau už šį pranešimą, turėdamas omenyje,
kad Airija pateikė prašymą suteikti pagalbą ir sutelkti Europos Sąjungos solidarumo fondo
lėšų, siekiant reaguoti į 2009 lapkričio mėn. didelių potvynių sukeltą nelaimę, ir
atsižvelgdamas į tai, kad šie potvyniai padarė daug žalos daugeliui namų, ūkių, kelių ir
vandentiekio tinklų, ir tikėdamas, kad naudodamasi fondo teikiama finansine parama
Airijos valdžia sugebės kompensuoti kai kurias išlaidas, patirtas reaguojant į nenumatytą
atvejį.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už tai, kad Airijai būtų skiriama Europos
Sąjungos solidarumo fondo lėšų dėl įvykusių potvynių, kurie padarė rimtos žalos žemės
ūkio sektoriui, gyvenamiesiems pastatams ir verslui, kelių ir kitai infrastruktūrai. Nors
bendroji žala mažesnė už įprastą, Airijos pateiktai paraiškai taikomas „ypatingos nelaimės
regione“ kriterijus, pagal kurį nustatomos Solidarumo fondo lėšų panaudojimo „esant
išskirtinėms aplinkybėms“ sąlygos. Pageidautume, kad Taryba nustotų blokuoti Parlamento
partvirtintą naująjį reglamentą dėl Solidarumo fondo naudojimo.
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Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Kaip minėjau anksčiau, manau, kad ES valstybių narių
solidarumas ir ypač Europos parama nuo nelaimių nukentėjusioms valstybėms yra aiškus
ženklas, kad Europos Sąjunga jau nebėra vien tik laisvosios prekybos zona. Tuo metu, kai
daugelis reiškia abejones mūsų bendro projekto tvirtumu, pasitelkdami specialiąsias
pagalbos priemones, pvz., Europos Sąjungos solidarumo fondą, parodome, kad net ir
tokiomis aplinkybėmis, kai žmogiškiesiems ir materialiesiems ištekliams keliami aukšti
reikalavimai, nelaimėje sugebame išlikti vieningi. 2009 m. lapkričio mėn. Airijoje vykę
potvyniai stipriai pakenkė ir padarė didelę žalą, kuri įvertinta daugiau nei 520 mln. EUR.
Todėl manau, kad fondo lėšų skyrimas siekiant padėti labiausiai nukentėjusiems nuo šios
gaivalinės nelaimės visiškai pagrįstas, ir noriu padėkoti Regioninės plėtros komiteto
pirmininkei už greitai parengtą nuomonę, taip išvengiant pernelyg ilgo delsimo taikant
parlamentinę procedūrą.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Šiuo pranešimu leidžiama mobilizuoti
Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) lėšas, siekiant padėti Airijai šalinti 2009 m.
smarkių liūčių ir potvynių sukeltos nelaimės padarinius. Šie potvyniai padarė didelės žalos
žemės ūkio sektoriui, gyvenamiesiems pastatams ir verslui, kelių ir kitai infrastruktūrai.
Nors bendra žalos suma mažesnė nei įprastinė riba, Airijos paraiškai taikomas „ypatingos
nelaimės regione“ kriterijus, pagal kurį nustatomos Solidarumo fondo lėšų panaudojimo
„esant išskirtinėms aplinkybėms“ sąlygos.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Pranešime pritariama Europos Sąjungos
solidarumo fondo (ESSF) lėšų sutelkimui, siekiant padėti Airijai įveikti 2009 metais liūčių
ir potvynių sukeltos nelaimės padarinius. Pastaraisiais metais ES valstybės narės nukentėjo
nuo daugelio nelaimių. Per pirmuosius šešerius ESSF gyvavimo metus Komisija iš 21 šalies
gavo 62 paraiškas suteikti finansinę paramą. Maždaug trečdalis jų buvo priskirta „ypatingų
nelaimių“ kategorijai. Daugeliu šių atvejų parama nebuvo skirta. Kitais atvejais įvykus
nelaimėms nebuvo teikiamos paraiškos pasinaudoti fondo lėšomis, nors daugeliu atvejų
žala žmonėms, aplinkai ir ekonomikai buvo rimta ir ilgalaikė.

Reikia pakeisti fondo mobilizavimo taisykles, kad būtų sudarytos galimybės lanksčiau ir
greičiau skirti lėšų, drauge nustatant platesnį rimtą žalą darančių nelaimių spektrą ir
sutrumpinant laikotarpį nuo nelaimės įvykio iki lėšų skyrimo. Dar svarbu pabrėžti, kad
pirmiausia būtina įsipareigoti siekti užkirsti kelią nelaimėms, įgyvendinant neseniai
Parlamento patvirtintas rekomendacijas.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    raštu. – (GA) Palankiai vertinu Europos Parlamento
sprendimą patenkinti Airijos paraišką suteikti ES solidarumo fondo paramą potvynio
padariniams šalinti. Airijos potvyniai padarė didelę žalą šalyje, ypač jos šiaurės vakaruose.
Airijai bus skirta 13 mln. EUR ES solidarumo fondo lėšų. Šie pinigai bus naudojami padengti
daliai išlaidų, kurias vietos valdžios institucijos patyrė kritiniu 2009 m. pabaigos laikotarpiu.

Bendra patirta žala įvertinta 520,9 mln. EUR ir – tikėkite arba ne – ši suma mažesnė už
nustatytą ribą, kada skiriama Solidarumo fondo lėšų. Vis dėlto Europos Komisija sutiko
skirti Airijai 13 mln. EUR, nes 2009 m. pabaigoje Airiją nusiaubusius potvynius Komisija
įvertino kaip ypatingą regiono nelaimę.

Seán Kelly (PPE),    raštu. – Džiaugiausi galėdamas paremti šį pasiūlymą ir norėčiau perduoti
savo šalies padėką už po 2009 m. lapkričio mėn. potvynių suteiktą solidarumo paramą.
Pastarąją savaitę dalyvavau dėl potvynio Airijoje surengtame susitikime, jame išgirdau
daug padėkos žodžių, kai paminėjau, kad šiandien Parlamente bus balsuojama dėl paramos
skyrimo.
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Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už Europos Sąjungos solidarumo fondo
lėšų skyrimą. Tiesą sakant, manau, kad fondas yra vertinga priemonė, kurią pasitelkusi
Europos Sąjunga gali pademonstruoti savo solidarumą su nuo stichinių nelaimių
nukentėjusių regionų gyventojais suteikdama jiems finansinę pagalbą, padedančią užtikrinti
galimybę sklandžiai grįžti prie įprastų gyvenimo sąlygų.

Per šiandienos balsavimą patvirtintą paraišką, susijusią su 2009 m. lapkričio mėn. smarkių
liūčių sukeltu potvyniu, pateikė Airija. Potvynis padarė didelės žalos žemės ūkio sektoriui,
gyvenamiesiems pastatams ir verslui, kelių tinklui ir kitai infrastruktūrai. Airijos valdžia
nelaimės padarytą žalą įvertino 520,9 mln. EUR.

Nors ji mažesnė už reglamente nustatytą ribą, Komisija svarstė paraišką remdamasi
„ypatingos nelaimės regione“ kriterijumi. Pagal šį kriterijų regionui gali būti skiriama fondo
parama, jei jis nukenčia daugiausia nuo gaivalinės nelaimės, darančios poveikį daugumai
gyventojų ir sukeliančios rimtus ilgalaikius padarinius regiono gyvenimo sąlygoms ir
ekonomikos stabilumui. Baigdamas pridurčiau, kad iš viso buvo skirta 13 022 500 EUR
fondo lėšų.

David Martin (S&D),    raštu. – Palankiai vertinu šį pranešimą, kuriame sutinkama skirti
ES lėšų padėti nukentėjusiems nuo potvynių Airijoje. Airija po 2009 m. lapkričio mėn.
didžiulį potvynį sukėlusių smarkių liūčių paprašė Europos Sąjungos solidarumo fondo
paramos. Potvynis padarė žalos žemės ūkio sektoriui, gyvenamiesiems pastatams, verslui,
kelių tinklui ir infrastruktūrai. Įvertinusi paraišką, Komisija pasiūlė iš viso skirti
13 022 500 EUR ES solidarumo fondo lėšų. Nebuvo atsižvelgta į aplinkybę, kad tai pirmoji
patvirtinta paraiška sutelkti fondo lėšų 2010 m. ir kad, skyrus numatytą sumą, iki 2010 m.
pabaigos mažiausiai 98 proc. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų liktų nepanaudota.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) ES tai solidarumo erdvė, kuriai priklauso ir Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF). Ši parama labai svarbi teikiant
pagalbą bedarbiams ir globaliame pasaulyje vykstančių perkėlimų aukoms. Naudojantis
mažesnių darbo sąnaudų teikiamais privalumais, vis daugiau įmonių perkeliama į tam
tikras šalis, ypač Kiniją ir Indiją, taip daromas žalingas poveikis šalims, kuriose gerbiamos
darbuotojų teisės. EGF paskirtis – padėti verslo įmonių perkėlimo aukomis tapusiems
darbuotojams, jis yra labai svarbi priemonė sudarant sąlygas jiems vėl būti įdarbintiems
ateityje. EGF parama yra pasinaudojusios kitos ES valstybės ir dabar būtų teisinga suteikti
šią pagalbą Airijai, pateikusiai paraišką gauti fondo paramą dėl 2009 m. lapkričio mėn.
potvynį sukėlusių smarkių liūčių. Potvynis padarė didelę žalą žemės ūkio sektoriui,
pastatams bei verslui, kelių tinklui ir kitai infrastruktūrai.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Pastaraisiais metais vis dažniau susiduriame su gamtos
nelaimėmis. Ypač smarkios liūtys dažnai sukeldavo potvynius, kurių sunkūs padariniai
padarydavo aplinkai žalos, kurią ištaisyti kainuoja didžiules pinigų sumas.

Europos Sąjungos solidarumo fondas pasitelkiamas siekiant ištaisyti žalą, kurią Airijoje
padarė 2009 m. potvyniai (žemės ūkio sektoriui, pastatams, verslui, kelių tinklui ir kitai
infrastruktūrai). Tiesioginė bendra nelaimės padaryta žala vertinama maždaug 520 mln.
EUR. 13 mln. EUR išmoka iš ES biudžeto padės vykdyti atkuriamuosius darbus. Balsavau
už tai, kad ši parama būtų suteikta.

Claudio Morganti (EFD),    raštu. – (IT) Komisija pasielgė teisingai iš Solidarumo fondo
skirdama 13 022 500 EUR ir kartu pateikdama taisomojo biudžeto projektą (TBP Nr.
8/2010) po to, kai Airija dėl 2009 m. lapkričio mėn. potvynių, padariusių nacionalinei
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infrastruktūrai didelę 520,9 mln. EUR vertinamą žalą, pateikė paraišką paramai gauti.
Privalome teikti pirmenybę nacionalinio masto nelaimėms ir katastrofoms, tad tikiuosi,
kad ateityje Europos Komisija greičiau ir nedelsdama imsis veiksmų.

Potvyniai Airijoje vyko 2009 m. lapkričio mėn., o Parlamentas iki šios dienos, nuo įvykio
praėjus daugiau nei metams, nepritarė paramos skyrimui. Neseniai nuo potvynio nukentėjo
Veneto regionas, labai tikiuosi, kad Komisija veiksmų imsis greičiau ir per tinkamesnį
laikotarpį, jei lyginsime su ankstesniais jos veiksmais.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už R. Böge pranešimą, nes manau, kad
Europos Sąjunga privalo suteikti pagalbą ir paramą nuo stichinių nelaimių ir katastrofų
nukentėjusiems regionams.

Manau, kad solidarumo sąvoka susijusi su idėjomis ir vertybėmis, kurios yra Europos
Sąjungos pagrindas. Tai viena svarbiausių vertybių, įkvėpusių Europos Sąjungai gyvybę ir,
laikui bėgant, užtikrinusių jos klestėjimą bei plėtrą. Dėl šios priežasties ši parama ne tik
pateisinama ir rimtai pagrįsta, bet ir, tiesą sakant, privaloma.

Todėl tikiuosi, kad tokia parama taip pat bus skiriama Italijos regionams, neseniai labai
nukentėjusiems nuo potvynių, parklupdžiusių ant kelių vietos ekonomiką.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. – (IT) Pritariu ir dėkoju R. Böge už pareikštą būtinybę,
remiantis 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 26 punktu, skirti Airijai
Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų. Minėtame susitarime per metus leidžiama sutelkti
iki 1 mlrd. EUR Solidarumo fondo lėšų. Tai pirmasis pasiūlymas skirti lėšų 2010 m.

Pritariu pranešėjui, atkreipiu dėmesį į jo rekomendacijas Komisijai ir, atsižvelgdamas į
sudėtingą Europos, ypač Airijos, ekonomikos padėtį, sutinku, kad privalome parodyti savo
solidarumą.

Baigdamas norėčiau pabrėžti, kad, turėdami omenyje ir Šiaurės Italijoje įvykusią nelaimę,
privalome nedelsdami imtis veiksmų, kad padėtume ir šiems nukentėjusiems regionams.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Pritarėme šiai rezoliucijai, paremtai
aplinkybe, kad Komisija, remdamasi 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo
(TIS) 26 punktu, siūlo skirti Airijai Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų. Pagal TIS
nuostatas, per metus leidžiama sutelkti iki 1 mlrd. EUR Solidarumo fondo lėšų. Tai pirmasis
pasiūlymas skirti Solidarumo fondo lėšų 2010 m.

Kartu su šiuo pasiūlymu Komisija pristatė taisomojo biudžeto projektą (2010 m. rugsėjo
24 d. TBP Nr. 8/2010), kad, kaip numatyta TIS 26 punkte, į 2010 m. biudžetą būtų įtraukti
atitinkami įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai. Airija paprašė fondo paramos po
2009 m. lapkričio mėn. didžiulį potvynį sukėlusių smarkių liūčių. Potvynis padarė didelės
žalos žemės ūkio sektoriui, gyvenamiesiems pastatams ir verslui, kelių tinklui ir kitai
infrastruktūrai.

Nuno Teixeira (PPE),    raštu. – (PT) Šiuo pasiūlymu mobilizuoti Europos Sąjungos
solidarumo fondo (ESSF) lėšų patvirtinama būtinybė suteikti pagalbą Airijai, nukentėjusiai
nuo 2009 m. lapkričio mėn. potvynio, kuris padarė didelės žalos žemės ūkio ir pramonės
sektoriams, infrastruktūrai, ypač kelių ir vandentiekio, ir gyvenamosioms vietovėms.
Atsižvelgdamas į tai ir prisimindamas 2010 m. vasario mėn. Madeiros salą ištikusią nelaimę
bei vėtros „Xynthia“ padarinius Europai, palankiai vertinu Komisijos pasiūlymą, remiantis
„ypatingos nelaimės regione“ kriterijumi, skirti Airijai iš viso 13 022 500 EUR paramos.
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Šis kriterijus taikomas paaiškėjus, kad žalą patyrė dauguma regiono gyventojų ir kad ji
padarė rimtą ilgalaikį poveikį svarstomo regiono gyvenimo sąlygoms ir ekonomikos
stabilumui. Vis dėlto norėčiau pakartoti apie būtinybę persvarstyti dabartinę ESSF lėšų
skyrimo tvarką, kad būtų galima sklandžiau ir veiksmingiau juo pasinaudoti švelninant
nuolatinį gaivalinių nelaimių poveikį.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    raštu. – Balsavau už pritarimą pranešimui „ES solidarumo
fondo lėšų mobilizavimas: 2009 m. lapkričio mėn. potvyniai Airijoje“. Kaip ir mano tėvynėje
Lenkijoje, niokojantys potvyniai perskyrė labai daug bendruomenių ir šeimų, todėl
gyvybiškai svarbu padėti mūsų bičiuliams Airijoje. Lėšų bus skiriama iš Solidarumo fondo,
kuris naudojamas didelio masto nelaimių, tokių kaip ši, atvejais. Lėšų gaus labiausiai
nukentėjusios bendruomenės, parama bus suteikiama toms šeimoms ir įmonėms, kurioms
šie potvyniai padarė daugiausia žalos, padedant atgauti joms dalį dėl sugriauto verslo
prarastų pajamų. Svarbu, kad ES ir toliau remtų į bėdą patekusias valstybes nares ir tikrai
vadovautųsi solidarumo idėja.

Pranešimas: Barbara Matera (A7-0318/2010)

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    raštu. – (FR) Būdamas Užimtumo ir socialinių reikalų
komiteto narys, aš tikrai turėjau balsuoti už šešias B. Materos pateiktas rezoliucijas, kuriomis
siekiama padėti dėl tiesioginio pasaulinės ekonomikos krizės poveikio atleistiems
Nyderlandų darbuotojams. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas –
tai veiksminga priemonė, kurios paskirtis ilgam laikui vėl integruoti nuo žalingo
globalizacijos poveikio nukentėjusius darbuotojus. Todėl manau, kad tam tikrais atvejais
naudojimasis šia priemone visiškai pateisinamas. Vykstant diskusijoms dėl biudžeto, kai
kas pageidavo nedelsiant atsisakyti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondo: remdamiesi šiuo pavyzdžiu matome, kad kai kuriais atvejais jis vis dar labai
naudingas, nes šiandien dar tebejuntami pasaulinės krizės padariniai.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Štai paaiškinimas dėl mano balsavimo.
Kadangi Nyderlandai paprašė pagalbos dėl atvejų, kurie susiję su 821 darbuotojo atleidimu
iš 70 įmonių, pagal NACE 2 red. 18 skyrių (spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas)
veiklą vykdančių dviejuose gretimuose NUTS II lygmens regionuose – Nyderlandų Šiaurės
Brabante ir Pietų Olandijoje, balsavau už rezoliuciją, nes pritariu Komisijos pasiūlymui ir
pateiktam Parlamento daliniam pakeitimui. Taip pat pritariu procese dalyvaujančių
institucijų atžvilgiu išsakytam raginimui dėti reikiamas pastangas, kad greičiau būtų skirta
Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) lėšų.

Mário David (PPE),    raštu. – (PT) Pagalba dėl restruktūrizavimo ir įmonių perkėlimo
atleidžiamiems darbuotojams privalo būti dinamiška ir lanksti, kad ja būtų galima
pasinaudoti kuo greičiau ir veiksmingiau. Gyvybiškai svarbu, kad vykstant struktūriniams
tarptautinės prekybos pokyčiams Europos ekonomikoje būtų veiksmingai diegiamos
priemonės, skirtos pagelbėti dėl to nukentėjusiems darbuotojams ir juos perkvalifikuoti
siekiant padėti vėl sklandžiai įsitraukti į darbo rinką. Todėl finansinė pagalba turėtų būti
teikiama individualiai. Taip pat svarbu pabrėžti, kad šia pagalba nėra atšaukiami įprastai
įmonėms tenkantys įsipareigojimai ir ji nėra skirta įmonių paramai ar restruktūrizavimui.
Balsuoju pritardamas šiam pranešimui, kadangi Nyderlandai paprašė pagalbos dėl atvejų,
kurie susiję su 821 darbuotojo atleidimu iš 70 įmonių, vykdančių veiklą pagal NACE 2 red.
18 skyrių (spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas) dviejuose gretimuose NUTS II
lygmens regionuose – Nyderlandų Šiaurės Brabante ir Pietų Olandijoje.
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Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) 821 darbuotojo iš 70 Nyderlandų Šiaurės Brabanto ir
Pietų Olandijos grafikos sektoriaus įmonių atleidimas rodo, kad pasaulio ekonomikos ir
finansų krizė nesigaili sričių, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo labiau apsaugotos nuo jos
poveikio. Tai patvirtina nerimą keliantis Nyderlandų spausdinimo ir leidybos įmonių
skaičiaus mažėjimas ir atitinkamai visos ekonomikos nuosmukis. Europos Komisija
teigiamai įvertino šį prašymą suteikti paramą spausdinimo ir įrašytų laikmenų tiražavimo
įmonėms ir sulaukė didelės atitinkamo Parlamento komiteto paramos. Todėl manau, jog
paisoma visų sąlygų, kad šiuo atveju galėčiau pritarti Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų skyrimui. Tikiuosi, kad ši laikina parama padės
atleistiems darbuotojams sėkmingiau integruotis į darbo rinką.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Turint omenyje socialinį pasaulinės
ekonomikos krizės poveikį, padariusį ypač didelę žalą užimtumui, labai svarbu tinkamai
pasinaudoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšomis,
palengvinant sunkią daugelio Europos žmonių ir šeimų dalią, prisidedant prie jų
pakartotinės socialinės integracijos bei profesinio tobulėjimo ir kartu rengiant naują
kvalifikuotą darbo jėgą, kuri atitiktų įmonių poreikius ir suteiktų postūmį ekonomikai. Šis
pagalbos planas, skirtas padėti iš 70 Šiaurės Brabante ir Pietų Olandijoje veikiančių įmonių
atleidžiamam 821 darbuotojui, parengtas pagal tą pačią programą. Todėl tikiuosi, kad
Europos institucijos dės dvigubai daugiau pastangų įgyvendindamos priemones, kurias
pasitelkiant būtų galima greičiau ir geriau pasinaudoti svarbiais EGF ištekliais, kurių šiuo
metu buvo skirta labai mažai. Šiais metais buvo pateikta paraiškų paramai, kuri sudaro tik
11 proc. esamų 500 mln. EUR.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Buvo pateiktos dar šešios paraiškos mobilizuoti
solidarumo fondą, o tai atitinka šimtų Europos įmonių uždarymą. Iš viso buvo atleista
daugiau nei 3 000 darbuotojų. Jau seniai viršytas steigiant fondą apskaičiuotas galinčiųjų
pasinaudoti parama asmenų skaičius. Reikia ne tik sistemingai pasitelkti šią priemonę, bet
ir aiškiai atsisakyti neoliberalios politikos, kuri tiesiog mūsų akyse sukelia ekonominę ir
socialinę katastrofą Europos Sąjungos šalyse. Iš tiesų, šiai ligai gydyti būtinos palaikomosios
priemonės, tačiau pirmiausia reikia kovoti su jos priežastimis.

Su kiekviena nauja paraiška skirti šio fondo lėšų didinama būtinybė skubos tvarka
įgyvendinti mūsų siūlomas priemones, kuriomis siekiama veiksmingai kovoti su nedarbu,
suteikti postūmį ekonominei veiklai, išrauti su šaknimis nesaugias darbo vietas ir
nemažinant atlyginimo sutrumpinti darbo valandas. Šios priemonės taip pat skirtos kovoti
su įmonių perkėlimu. Galiausiai, kaip ir kitais atvejais, negalime nepabrėžti neteisingų
reglamento nuostatų, iš kurių daugiau naudos turėtų didesnes pajamas turinčios valstybės,
ypač skiriančios daugiau paramos darbo užmokesčiui ir bedarbių pašalpoms.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondo (EGF) lėšų skyrimą Nyderlandams, nes manau, kad ši priemonė turi būti
naudinga teikiant paramą dėl ekonomikos krizės į sunkią padėtį patekusiems darbuotojams.

EGF buvo įsteigtas 2006 m. siekiant suteikti praktinę pagalbą dėl įmonių perkėlimo arba,
patvirtinus 2009 m. dalinį pakeitimą, – dėl ekonomikos krizės atleidžiamiems darbuotojams
ir padėti juos vėl integruoti į darbo rinką.

Šiandien balsavome dėl paraiškos skirti EGF finansuojamą paramą 821 darbuotojui,
atleidžiamam iš 70 pagal NACE 2 red. 18 skyrių (spausdinimas ir įrašytų laikmenų
tiražavimas) veiklą vykdančių įmonių dviejuose gretimuose NUTS II lygmens Nyderlandų
Šiaurės Brabanto ir Pietų Olandijos regionuose, ši suma sudarytų 2 890 027 EUR. Baigdamas
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pasakysiu, kad palankiai vertinu pranešimo patvirtinimą, tuo parodoma, kad EGF yra
naudinga ir veiksminga kovos su nedarbu, kurį sukelia globalizavimas ir ekonomikos krizė,
priemonė.

David Martin (S&D),    raštu. – Palankiai vertinu pranešimą, kuriame pritariama Komisijos
siūlymui iš Europos globalizacijos fondo skirti 2 890 027 EUR siekiant padėti dėl
ekonomikos krizės atleistiems darbuotojams vėl integruotis į darbo rinką. Ši paraiška
susijusi su iš 70 įmonių (spausdinimo ir įrašytų laikmenų tiražavimo) per devynių mėnesių
laikotarpį atleistu 821 darbuotoju. Europos globalizacijos fondas buvo įsteigtas šių
liūdinančių įvykių padariniams sušvelninti.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) ES yra solidarumo erdvė, o Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondas (EGF) – jos sudedamoji dalis. Ši parama labai svarbi padedant
bedarbiams ir globaliame pasaulyje vykstančio įmonių perkėlimo aukoms. Naudojantis
kai kuriose valstybėse, ypač Indijoje ir Kinijoje, esamomis mažesnėmis darbo sąnaudomis,
perkeliama vis daugiau įmonių, taip darant žalingą poveikį šalims, kuriose gerbiamos
darbuotojų teisės. EGF skirtas padėti įmonių perkėlimo aukomis tapusiems darbuotojams,
jo veikla labai svarbi sudarant jiems geresnes galimybes ateityje vėl gauti darbo. Anksčiau
kitos ES šalys naudojosi EGF, todėl dabar dera padėti Nyderlandams, pateikusiems paramos
paraišką, susijusią su 821 darbuotojo atleidimu iš 70 įmonių, veiklą vykdančių pagal NACE
2 red. 18 skyrių (spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas) dviejuose gretimuose NUTS
II lygmens regionuose – Nyderlandų Šiaurės Brabante ir Pietų Olandijoje.

Claudio Morganti (EFD),    raštu. – (IT) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondas (EGF) buvo įsteigtas siekiant padėti dėl šiuo metu vykstančio pasaulio rinkų
globalizacijos proceso atleidžiamiems darbuotojams vėl integruotis į darbo rinką. Paraiškas
EGF paramai gauti nagrinėja Komisija, kuri šiuo atveju nusprendė patenkinti paraišką.
Dabar reikia biudžeto valdymo institucijos pritarimo.

Pranešime, kuris yra devynioliktas per 2010 m. biudžeto laikotarpį, nagrinėjamoje
paraiškoje nurodoma iš EGF skiriama 453 632 EUR suma (pažymime, kad iš fondo
skiriamos lėšos per metus negali viršyti 500 mln. EUR), kurios paprašė Nyderlandai, kad
galėtų padėti 140 atleidžiamų Drentės regiono spaudos sektoriaus darbuotojų. Dėl
ekonomikos krizės daugelis įmonių patiria sunkumų ir vis daugiau samdomų darbuotojų
netenka darbo. Privalome apsaugoti šiuos darbuotojus. Negalėjau balsuoti niekaip kitaip,
tik „už“.

Franz Obermayr (NI),    raštu. – (DE) Iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondo skiriamos lėšos būtų naudingos 70 skirtingų įmonių ir būtų išsaugota 821 darbo
vieta. Todėl balsavau už šį pranešimą.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Dar kartą susirinkome šioje salėje, kad pritartume
tarp savo sienų skiriamai ypatingai išmokai. Vien per šios dienos posėdį patvirtinome šešias
išmokas. Sakau tai apgailestaudamas, nes tokio pobūdžio priemonės susijusios su kritinėmis
situacijomis ir rimtomis problemomis, darančiomis poveikį ekonomikai, darbo rinkai,
darbuotojams ir jų šeimoms. Laimei, galime pasinaudoti šia turima priemone.

Būtent tokiomis aplinkybėmis Europos Sąjunga parodo savo vertybes ir privalumus.
Europinis solidarumas ir Europos poreikių gynimas – tai vertybės, kurias privalome saugoti
ir apginti. Tai žinia, kurią nori paskelbti Parlamentas ir Europos Sąjunga. Tikiuosi, kad ši
žinia sulauks didesnio atgarsio, bent jau kovojant su tingia prieš Europą nukreipta

55Europos Parlamento debataiLT23-11-2010



demagogija ir vietoj jos parodant, kokia iš tiesų svarbi yra Europos lygmeniu teikiama
parama ir pagalba.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Nyderlandų pateikta paraiška suteikti Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) paramą, susijusią su 821 darbuotojo
atleidimu iš 70 įmonių, kurios vykdo veiklą, klasifikuojamą pagal NACE 2 red. 18 skyrių
(spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas), dviejuose gretimuose NUTS II lygmens
regionuose – Nyderlandų Šiaurės Brabante ir Pietų Olandijoje, atitinka visus teisinius
tinkamumo kriterijus.

Iš esmės Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. birželio 18 d. Reglamente (EB)
Nr. 546/2009, iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, pagal kurį buvo
įsteigtas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, buvo laikinai išplėsta
EGF taikymo sritis, įtraukiant galimybę pasinaudoti juo tokiomis kaip šios aplinkybėmis,
kai dėl tiesioginio pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės poveikio „per devynių mėnesių
laikotarpį ypač iš mažų ir vidutinių įmonių, vykdančių veiklą NACE 2 skyriuje
klasifikuotame viename arba dviejuose gretimuose NUTS II lygmens regionuose, atleidžiama
mažiausiai 500 darbuotojų“. Todėl balsavau už šią rezoliuciją ir tikiuosi, kad EGF
mobilizavimas prisidės prie sėkmingo šių darbuotojų įsitraukimo į darbo rinką.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    raštu. – (RO) Balsavau už Europos Parlamento rezoliuciją
dėl EGF pasitelkimo skiriant paramą atleidžiamiems darbuotojams. 2009 m. gruodžio
mėn. Nyderlandai pateikė paraišką paramai iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondo gauti, nes aštuoniuose regionuose iš grafikos sektoriuje veikiančių įmonių
buvo atleisti darbuotojai. Paraiška susijusi su 821 darbuotoju, atleistu iš 70 spausdinimo
ir įrašytų laikmenų tiražavimo sektoriuje veikiančių įmonių. Darbuotojai buvo atleisti nuo
2009 m. balandžio 1 d. iki gruodžio 29 d. dviejuose gretimuose Šiaurės Brabanto ir Pietų
Olandijos regionuose

Dėl ekonomikos ir finansų krizės spausdinimo bei leidybos sektoriuje maždaug 32 proc.
sumažėjo ir spausdintinės reklaminės medžiagos, nuo 7,5 proc. iki 18,2 proc. – žurnalų
ir laikraščių paklausa. Nyderlandų spausdinimo ir leidybos pramonėje buvo įvykdytas
plataus masto restruktūrizavimas siekiant, kad ji ir toliau būtų pajėgi konkuruoti su panašiais
Turkijos, Kinijos ir Indijos sektoriais. Manau, būtina supaprastinti šių lėšų skyrimo
procedūrą, kad nukentėjusioms įmonėms būtų sudarytos sąlygos lengviau pasinaudoti
EGF.

Pranešimas: Barbara Matera (A7-0321/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Štai paaiškinimas dėl mano balsavimo.
Atsižvelgdama į tai, kad Nyderlandai paprašė paramos, nes iš dviejų NUTS II lygmens
Drentės regiono įmonių, veiklą vykdančių pagal NACE 2 red. 18 skyrių (spausdinimas ir
įrašytų laikmenų tiražavimas), buvo atleista 140 darbuotojų, balsavau už rezoliuciją, nes
pritariu Komisijos pasiūlymui ir su juo susijusiems Parlamento teikiamiems daliniams
pakeitimams. Taip pat sutinku, kad EGF neturėtų išstumti veiksmų, už kuriuos pagal
nacionalinę teisę arba kolektyvinius susitarimus atsakingos įmonės, taip pat įmonių ar
sektorių restruktūrizavimo priemonių.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Nors ir pritariau visiems Nyderlandų pateiktiems
prašymams skirti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų dėl kilusios
didelės atleidimų bangos, nuo kurios nukentėjo du grafikos sektoriai – įrašytų laikmenų
spausdinimo bei tiražavimo ir leidybos, manau, kad Nyderlandų valdžios institucijos galėtų
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suteikti daugiau informacijos apie taikomų priemonių mastą ir jų taikymo atitiktį, kad
būtų galima veiksmingiau įvertinti šias priemones. Tikiuosi, kad sektorius galės atsigauti
ir kad atleisti darbuotojai, ypač vyresnio amžiaus, sugebės susitvarkyti gyvenimus ir vėl
užimti vietas darbo rinkoje.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Atsižvelgiant į socialinį pasaulinės
ekonomikos krizės poveikį, kuris padarė ypač didelę įtaką užimtumui, tinkamas Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) panaudojimas ypač svarbus
palengvinant daugelio europiečių ir jų šeimų dalią, prisidedant prie jų socialinės
reintegracijos bei profesinio tobulėjimo ir kartu rengiant naują kvalifikuotą darbo jėgą,
kuri patenkintų įmonių poreikius ir suteiktų postūmį ekonomikai.

Šis pagalbos planas, skirtas padėti iš dviejų Nyderlandų Drentės regiono įmonių
atleistiems140 darbuotojų, parengtas pagal tą pačią programą. Todėl tikiuosi, kad Europos
institucijos dės dvigubai daugiau pastangų įgyvendindamos priemones, kuriomis būtų
galima greičiau ir geriau pasinaudoti šiais svarbiais EGF ištekliais, kurių šiuo metu
pasitelkiama labai mažai. Šiais metais buvo pateikta paraiškų, kurių vertė siekia tik 11 proc.
turimų 500 mln. EUR.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad Nyderlandams būtų skiriama
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų, nes manau, kad ši
priemonė naudinga teikiant paramą dėl ekonomikos krizės į sunkią padėtį patekusiems
darbuotojams.

EGF buvo įsteigtas 2006 m. siekiant suteikti realią paramą dėl įmonių perkėlimo arba,
patvirtinus 2009 m. dalinį pakeitimą, – dėl ekonomikos krizės atleidžiamiems darbuotojams
vėl integruotis į darbo rinką.

Šiandien balsavome dėl paraiškos skirti iš EGF finansuojamą 453 632 EUR paramą
140 darbuotojų, atleistų iš dviejų įmonių, kurių vykdoma veikla klasifikuojama pagal
NACE 2 red. 18 skyrių (spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas) ir kurios veikia NUTS
II lygmens Drentės regione. Baigdamas noriu palankiai įvertinti pranešimo patvirtinimą,
tuo parodoma, kad EGF yra naudinga ir veiksminga priemonė, padedanti kovoti su
globalizacijos ir pasaulinės ekonomikos krizės sukeliamu nedarbu.

David Martin (S&D),    raštu . – Balsavau už šį pranešimą, kuriame pritariama paraiškai
skirti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų, kadangi per devynių
mėnesių laikotarpį iš dviejų Nyderlandų Drentės regiono įmonių (spausdinimo ir įrašytų
laikmenų tiražavimo) buvo atleista 140 darbuotojų. Tai viena iš šešių tarpusavyje susijusių
paraiškų paketo dalių, skirtų aštuoniuose skirtinguose Nyderlandų regionuose
atleidžiamiems darbuotojams. Dėl ekonomikos krizės labai sumažėjo spausdinimo ir
leidybos sektoriaus gaminių paklausa. Teigiamai vertinu sunkius laikus patiriančių
darbuotojų atžvilgiu rodomą solidarumą.

Iosif Matula (PPE),    raštu. – (RO) Balsavau už B. Materos pranešimo projektus dėl Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo Nyderlandams, nes manau,
kad Europos Sąjunga privalo pasiūlyti paramą atleidžiamiems darbuotojams, suteikdama
jiems dinamišką ir veiksmingą finansinę pagalbą. Dabartinės ekonomikos ir socialinės
krizės sąlygomis privalome savo veiksmais padėti tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos.
Visi privalome suvokti, kad būtina teikti pirmenybę siekiui apsaugoti ES piliečius nuo
globalizacijos ir ekonomikos nuosmukio poveikio. Manau, kad Europos Sąjunga gali
nemažai prisidėti kovojant su ekonomikos krizės poveikiu ir mažinant piliečių nedarbą.
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Naudodamasis proga, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad ES valstybės narės gali ir privalo
prašyti pagalbos, teikiamos iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo.
Šiomis aplinkybėmis noriu pabrėžti, kad mano šalis Rumunija, jei kalbėsime apie Europos
Sąjungą ištikusias nelaimes – ar tai būtų, Graikijos, Nyderlandų ir t. t. atvejis, rodo
solidarumo pavyzdį, patvirtindama, kad kartu esame viena didelė šeima – susivienijusios
Europos šeima.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) ES yra solidarumo erdvė, o Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondas (EGF) – jos sudedamoji dalis. Ši parama labai svarbi padedant
bedarbiams ir nukentėjusiems nuo globaliame pasaulyje vykstančio įmonių perkėlimo
asmenims. Pasinaudojant kai kuriose valstybėse, ypač Kinijoje ir Indijoje, esamomis
mažesnėmis darbo sąnaudomis, perkeliama vis daugiau įmonių ir tuo daromas žalingas
poveikis šalims, kuriose gerbiamos darbuotojų teisės.

EGF paskirtis – padėti įmonių perkėlimo aukomis tapusiems darbuotojams, jo veikla labai
svarbi sudarant jiems geresnes sąlygas ateityje vėl gauti darbo. EGF parama jau pasinaudojo
kitos ES šalys, todėl dabar dera padėti Nyderlandams, pateikusiems paraišką paramai gauti,
nes iš dviejų NUTS II lygmens Drentės regiono įmonių, veiklą vykdančių pagal NACE 2 red.
18 skyrių (spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas) klasifikuotame sektoriuje, buvo
atleista 140 darbuotojų.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Dėl su globalizacija susijusių priemonių vis daugiau
žmonių tampa bedarbiai. Per devynių mėnesių palyginamąjį laikotarpį – nuo 2009 m.
balandžio 1 d. iki gruodžio 29 d. iš dviejų Nyderlandų Drentės regione veikiančių įmonių
buvo atleista 140 darbuotojų. Šiuo metu, siekiant skirti  453 632 EUR paramą, pasitelkiamas
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF). Balsavau už šį pranešimą,
nes juo sudaromos sąlygos įgyvendinti EGF nuostatas.

Franz Obermayr (NI),    raštu. – (DE) Iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondo skiriamos lėšos būtų naudingos dviem įmonėms ir išsaugotų 140 darbo vietų. Todėl
balsavau už šį pranešimą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Ši pagal Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondo (EGF) reglamento 2 straipsnio c dalį pateikta paraiška yra didesnio
tarpusavyje susijusių šešių paraiškų paketo dalis. Jos visos susijusios su atleidimais iš
Nyderlandų grafikos sektoriuje veikiančių įmonių, skaudžiai nukentėjusių nuo pasaulinės
ekonomikos ir finansų krizės aštuoniuose NUTS II lygmens regionuose. Tiksliau, ši paraiška
taikoma iš dviejų įmonių, kurios vykdo veiklą pagal NACE 2 red. 18 skyrių (spausdinimas
ir įrašytų laikmenų tiražavimas) klasifikuotame sektoriuje NUTS II lygmens Drentės regione,
atleistiems 140 darbuotojų. Ši provincija patekusi į labai sudėtingą padėtį: Nyderlanduose
jai tenka trečioji vieta pagal nedarbo lygį (7,5 proc.) ir daug mažesnės už nacionalinį vidurkį
pajamos vienam gyventojui. Todėl manau, kad šiuo atveju atitinka visos sąlygos, kad būtų
skirta EGF lėšų, ir tikiuosi, jog parama atleidžiamiems darbuotojams bus suteikta greitai
ir veiksmingai.

Pranešimas: Barbara Matera (A7-0323/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Štai paaiškinimas dėl mano balsavimo.
Atsižvelgdama į tai, kad Nyderlandai paprašė paramos, nes iš devynių NUTS II lygmens
Limburgo regiono įmonių, kurios vykdo veiklą, klasifikuojamą pagal NACE 2 red. 18 skyrių
(spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas), buvo atleisti 129 darbuotojai, balsavau už
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rezoliuciją, nes pritariu Komisijos pasiūlymui ir su juo susijusiems Parlamento teikiamiems
daliniams pakeitimams.

Taip pat pritariu Komisijos pasiūlymui dėl alternatyvos nepanaudotus Europos socialinio
fondo išteklius paversti asignavimų mokėjimams šaltiniu mobilizuojant Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF) ir atsižvelgiant į dažnus Parlamento
priminimus, kad EGF buvo įsteigtas atskirai kaip ypatingoji priemonė, kuriai nustatomi
atskiri tikslai ir terminai, todėl būtina numatyti deramas biudžeto kategorijas, iš kurių į jį
būtų perkeliamos lėšos.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Spausdinimo ir įrašytų laikmenų tiražavimo sritis, būdama
sudedamoji grafikos sektoriaus dalis, Nyderlanduose patyrė ypač daug žalos ir tai
patvirtinama įvairiomis paraiškomis su prašymu skirti Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų. Drentės regionas, šalyje užimantis trečiąją vietą
pagal nedarbo lygį, nesugebėjo atsispirti šiai tendencijai. Verta pabrėžti, kad būtina greitai
ir veiksmingai, be pernelyg didelės biurokratinės naštos, skirti fondo lėšų, kad būtų galima
geriau organizuoti atleistų darbuotojų mokymus, taip suteikiant jiems galimybę geresnėmis
nei iki atleidimo sąlygomis vėl integruotis į darbo rinką.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Atsižvelgiant į socialinį pasaulinės
ekonomikos krizės poveikį, kuris padarė ypač didelę įtaką užimtumui, tinkamas Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) panaudojimas ypač svarbus
palengvinant daugelio europiečių ir jų šeimų dalią, prisidedant prie jų socialinės
reintegracijos bei profesinio tobulėjimo ir kartu rengiant naują kvalifikuotą darbo jėgą,
kuri patenkintų įmonių poreikius ir suteiktų postūmį ekonomikai.

Šis pagalbos planas, skirtas padėti iš devynių Nyderlandų Limburgo regiono įmonių
atleidžiamiems 129 darbuotojams, parengtas pagal tą pačią programą. Todėl tikiuosi, kad
Europos institucijos dės dvigubai daugiau pastangų įgyvendindamos priemones, kuriomis
būtų galima greičiau ir geriau pasinaudoti šiais svarbiais EGF ištekliais, kurių šiuo metu
pasitelkiama labai mažai. Šiais metais buvo pateikta paraiškų, kurių vertė siekia tik 11 proc.
turimų 500 mln. EUR.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad Nyderlandams būtų skiriama
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų, nes manau, kad ši
priemonė naudinga teikiant paramą dėl ekonomikos krizės į sunkią padėtį patekusiems
darbuotojams.

EGF buvo įsteigtas 2006 m. siekiant suteikti realią paramą dėl įmonių perkėlimo arba,
patvirtinus 2009 m. dalinį pakeitimą, – dėl ekonomikos krizės atleidžiamiems darbuotojams
vėl integruotis į darbo rinką.

Šiandien balsavome dėl paraiškos skirti iš EGF finansuojamą 549 946 EUR paramą
129 darbuotojams, atleidžiamiems iš devynių įmonių, kurių vykdoma veikla klasifikuojama
pagal NACE 2 red. 18 skyrių (spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas) ir kurios veikia
NUTS II lygmens Limburgo regione. Baigdamas noriu palankiai įvertinti pranešimo
patvirtinimą, tuo parodoma, kad EGF yra naudinga ir veiksminga priemonė, padedanti
kovoti su globalizacijos ir pasaulinės ekonomikos krizės sukeliamu nedarbu..

David Martin (S&D),    raštu. – Pritariu šiai Europos solidarumo priemonei, kuri taikoma
iš 9 įmonių (spausdinimo ir tiražavimo) atleidžiamų 129 darbuotojų atžvilgiu. Panaudojant
549 946 EUR jiems bus galima padėti vėl integruotis į darbo rinką.
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Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) ES yra solidarumo erdvė, o Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondas (EGF) – jos sudedamoji dalis. Ši parama labai svarbi padedant
bedarbiams ir nukentėjusiems nuo globaliame pasaulyje vykstančio įmonių perkėlimo
asmenims. Pasinaudojant kai kuriose valstybėse, ypač Kinijoje ir Indijoje, esamomis
mažesnėmis darbo sąnaudomis, perkeliama vis daugiau įmonių ir tuo daromas žalingas
poveikis šalims, kuriose gerbiamos darbuotojų teisės.

EGF paskirtis – padėti įmonių perkėlimo aukomis tapusiems darbuotojams, jo veikla labai
svarbi sudarant jiems geresnes sąlygas ateityje vėl gauti darbo. EGF parama jau pasinaudojo
kitos ES šalys, todėl dabar dera padėti Nyderlandams, pateikusiems paraišką paramai gauti,
nes iš devynių NUTS II lygmens regiono Limburgo įmonių, veiklą vykdančių pagal NACE
2 red. 18 skyrių (spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas) klasifikuotame sektoriuje,
buvo atleisti 129 darbuotojai.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Dėl plataus masto globalizacijos poveikio vis daugiau
žmonių netenka darbo. Atleidimų yra vis daugiau. Nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki
gruodžio 29 d. iš Nyderlandų Limburgo regiono mašinų ir įrangos gamybos įmonių buvo
atleisti 129 darbuotojai. Dabar pateikta paraiška nukentėjusiesiems iš Europos prisitaikymo
prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) skirti 549 946 EUR paramą. Balsavau už
pranešimą, kurio nuostatas įgyvendinus, atleistiesiems darbuotojams daugiau nereikėtų
kęsti finansinių sunkumų.

Franz Obermayr (NI),    raštu. – (DE) Skyrus Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondo lėšų, devyniose skirtingose įmonėse galima išsaugoti 129 darbo vietas.
Todėl balsavau už šį pranešimą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Ši pagal Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondo (EGF) reglamento 2 straipsnio c dalį pateikta paraiška yra didesnio
tarpusavyje susijusių šešių paraiškų paketo dalis. Jos visos susijusios su atleidimais iš
Nyderlandų grafikos sektoriuje veikiančių įmonių, skaudžiai nukentėjusių nuo pasaulinės
ekonomikos ir finansų krizės aštuoniuose NUTS II lygmens regionuose. Tiksliau, ši paraiška
taikoma iš devynių įmonių, kurios vykdo veiklą pagal NACE 2 red. 18 skyrių (spausdinimas
ir įrašytų laikmenų tiražavimas) klasifikuotame sektoriuje NUTS II lygmens Limburgo
regione, atleistiems 129 darbuotojams. Ši provincija patekusi į labai sudėtingą padėtį,
Nyderlanduose jai tenka antroji vieta pagal nedarbo lygį (8 proc.) ir daug mažesnės už
nacionalinį vidurkį pajamos vienam gyventojui. Todėl manau, kad šiuo atveju atitinka
visos sąlygos, kad būtų skirta EGF lėšų, ir tikiuosi, jog parama atleidžiamiems darbuotojams
bus suteikta greitai ir veiksmingai.

Pranešimas: Barbara Matera (A7-0322/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Atsižvelgdama į tai, kad Nyderlandai
paprašė paramos, nes iš 45 įmonių, kurios vykdo veiklą, klasifikuojamą pagal NACE 2 red.
18 skyrių (spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas), dviejuose gretimuose NUTS II
lygmens regionuose – Gelderlande ir Overeiselyje buvo atleista 650 darbuotojų, balsavau
už rezoliuciją, nes pritariu Komisijos pasiūlymui ir su juo susijusiems Parlamento
teikiamiems daliniams pakeitimams. Taip pat pritariu Parlamento pozicijai, kuria
apgailestaujama dėl rimtų Komisijos veiklos trūkumų įgyvendinant konkurencingumo ir
inovacijų programas, ypač šios ekonomikos krizės laikotarpiu, per kurį labai padidėja šios
paramos poreikis.
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Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) 650 darbuotojų iš 45 Nyderlandų Gelderlando ir
Overeiselio regionų įmonių, kurios vykdo veiklą grafikos sektoriaus spausdinimo ir įrašytų
laikmenų tiražavimo srityje, neteko darbo ir kartu su kitais darbuotojais bei įmonėmis
pateko į visą šalį apėmusią sudėtingą padėtį. Susidūrus su paraiškų skirti lėšų iš Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo srautu, svarbu nustatyti, kokia kryptimi
ir kokiu mastu bus orientuojami darbuotojai, kad kuriamos naujos darbo vietos ar paskatos
užsiimti savarankiška darbine veikla būtų ilgalaikės ir, kad darbuotojai nesusidurtų su
tomis pačiomis grėsmėmis, dėl kurių anksčiau žlugo jų pastangos siekiant to paties tikslo.
Išradingumas ir verslumas ilgą laiką buvo būdingi Nyderlandų visuomenei bruožai, todėl
šiais sudėtingais laikais verta juos prisiminti ir atgaivinti.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Atsižvelgiant į socialinį pasaulinės
ekonomikos krizės poveikį, kuris padarė ypač didelę įtaką užimtumui, tinkamas Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) panaudojimas ypač svarbus
palengvinant daugelio europiečių ir jų šeimų dalią, prisidedant prie jų socialinės
reintegracijos bei profesinio tobulėjimo ir kartu rengiant naują kvalifikuotą darbo jėgą,
kuri patenkintų įmonių poreikius ir suteiktų postūmį ekonomikai.

Šis pagalbos planas, skirtas padėti iš 45 įmonių Nyderlandų Gelderlando ir Overeiselio
regionuose atleidžiamiems 650 darbuotojų, parengtas pagal tą pačią programą. Todėl
tikiuosi, kad Europos institucijos dės dvigubai daugiau pastangų įgyvendindamos priemones,
kuriomis būtų galima greičiau ir geriau pasinaudoti šiais svarbiais EGF ištekliais, kurių šiuo
metu pasitelkiama labai mažai. Šiais metais buvo pateikta paraiškų, kurių vertė siekia tik
11 proc. turimų 500 mln. EUR.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad Nyderlandams būtų skiriama
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų, nes manau, kad ši
priemonė naudinga teikiant paramą dėl ekonomikos krizės į sunkią padėtį patekusiems
darbuotojams.

EGF buvo įsteigtas 2006 m. siekiant suteikti realią paramą dėl įmonių perkėlimo arba,
patvirtinus 2009 m. dalinį pakeitimą, – dėl ekonomikos krizės atleidžiamiems darbuotojams
vėl integruotis į darbo rinką.

Šiandien balsavome dėl paraiškos skirti iš EGF finansuojamą 2 013 619 EUR paramą
650 darbuotojams, atleidžiamiems iš 45 įmonių, kurių vykdoma veikla klasifikuojama
pagal NACE 2 red. 18 skyrių (spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas) ir kurios veikia
dviejuose NUTS II lygmens regionuose Gelderlande ir Overeiselyje. Baigdamas noriu
palankiai įvertinti pranešimo patvirtinimą, tuo parodoma, kad EGF yra naudinga ir
veiksminga priemonė, padedanti kovoti su globalizacijos ir pasaulinės ekonomikos krizės
sukeliamu nedarbu.

David Martin (S&D),    raštu. – Teigiamai vertinu pranešimą, kuriuo pritariama planams
skirti 2 013 619 EUR paramą dėl spausdinimo pramonės nuosmukio atleistiems Overeiselio
regiono darbuotojams. Naudodamiesi šia Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondo parama, darbuotojai turėtų lengviau vėl įsitraukti į darbo rinką, todėl džiaugiuosi
matydamas, kaip Europa reiškia savo solidarumą.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) ES yra solidarumo erdvė, o Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondas (EGF) – jos sudedamoji dalis. Ši parama labai svarbi padedant
bedarbiams ir nukentėjusiems nuo globaliame pasaulyje vykstančio įmonių perkėlimo
asmenims. Pasinaudojant kai kuriose valstybėse, ypač Kinijoje ir Indijoje, esamomis
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mažesnėmis darbo sąnaudomis, perkeliama vis daugiau įmonių ir tuo daromas žalingas
poveikis šalims, kuriose gerbiamos darbuotojų teisės.

EGF paskirtis – padėti įmonių perkėlimo aukomis tapusiems darbuotojams, jo veikla labai
svarbi sudarant jiems geresnes sąlygas ateityje vėl gauti darbo. EGF parama jau pasinaudojo
kitos ES šalys, todėl dabar dera padėti Nyderlandams, pateikusiems paraišką paramai gauti,
nes iš dviejų gretimų NUTS II lygmens Gelderlando ir Overeiselio regionų 45 įmonių, veiklą
vykdančių pagal NACE 2 red. 18 skyrių (spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas)
klasifikuotame sektoriuje, buvo atleista 650 darbuotojų.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Per devynių mėnesių palyginamąjį laikotarpį, nuo
2009 m. balandžio 1 d. iki gruodžio 29 d., dviejuose Nyderlandų regionuose – Gelderlande
ir Overeiselyje – iš 45 įmonių buvo atleista 650 darbuotojų. Šie atleidimai – tai ekonomikos
krizės ir struktūrinių pasaulio prekybos sanklodos pokyčių padariniai. Siekiant pagerinti
darbą praradusių žmonių ateities perspektyvas, įsikišti tokiais kaip šis atvejais, buvo įsteigtas
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF), kuriam per metus skiriama
500 mln. EUR. Balsavau už pranešimą, nes atleidžiami darbuotojai nusipelno EGF paramos.

Franz Obermayr (NI),    raštu. – (DE) Skyrus Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondo lėšų, 45 skirtingose įmonėse galima išsaugoti 650 darbo vietų. Todėl
balsavau už šį pranešimą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Nyderlandų pateikta paraiška suteikti Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) paramą, susijusią su 650 darbuotojų
atleidimu iš 45 įmonių, kurios vykdo veiklą, klasifikuojamą pagal NACE 2 red. 18 skyrių
(spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas), dviejuose gretimuose NUTS II lygmens
Nyderlandų regionuose Gelderlande ir Overeiselyje, atitinka visus teisinius tinkamumo
kriterijus. Iš esmės Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. birželio 18 d. Reglamente (EB)
Nr. 546/2009, iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, pagal kurį buvo
įsteigtas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, buvo laikinai išplėsta
EGF taikymo sritis, įtraukiant galimybę pasinaudoti juo tokiomis kaip šios aplinkybėmis,
kai dėl tiesioginio pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės poveikio „per devynių mėnesių
laikotarpį ypač iš mažų ir vidutinių įmonių, vykdančių veiklą NACE 2 skyriuje
klasifikuotame viename arba dviejuose gretimuose NUTS II lygmens regionuose, atleidžiama
mažiausiai 500 darbuotojų“. Todėl balsavau už šią rezoliuciją ir tikiuosi, kad EGF
mobilizavimas prisidės prie sėkmingo šių darbuotojų įsitraukimo į darbo rinką.

Pranešimas: Barbara Matera (A7-0319/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Atsižvelgdama į tai, kad Nyderlandai
paprašė paramos, nes iš 79 įmonių, kurios vykdo veiklą, klasifikuojamą pagal NACE 2 red.
18 skyrių (spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas), dviejuose gretimuose NUTS II
lygmens regionuose Šiaurės Olandijoje ir Utrechte buvo atleista 720 darbuotojų, balsavau
už rezoliuciją, nes pritariu Komisijos pasiūlymui ir su juo susijusiems Parlamento
teikiamiems daliniams pakeitimams.

Taip pat pritariu Komisijos pasiūlymui dėl alternatyvos nepanaudotus Europos socialinio
fondo išteklius paversti asignavimų mokėjimams šaltiniu mobilizuojant Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF) ir atsižvelgiant į dažnus Parlamento
priminimus, kad EGF buvo įsteigtas atskirai kaip ypatingoji priemonė, kuriai nustatomi
atskiri tikslai ir terminai, todėl būtina numatyti deramas biudžeto kategorijas, iš kurių į jį
būtų perkeliamos lėšos.
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Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Nyderlandų grafikos sektoriaus krizė padarė poveikį
daugeliui šalies regionų, įskaitant Šiaurės Olandiją ir Utrechtą. Šiuose regionuose iš
79 įmonių buvo atleista 720 darbuotojų. Tai viena iš šešių Nyderlandų pateiktų paraiškų,
kuri nusipelnė Europos Komisijos ir Biudžeto reikalų komiteto pritarimo. Aš taip pat jai
pritariu ir tikiuosi, kad sektorius sugebės persitvarkyti ir atleisti darbuotojai galės susirasti
naujas darbo vietas – toje pačioje spausdinimo ir įrašytų laikmenų tiražavimo arba kitose
srityse, kurioms jie yra tinkami ar galėtų tokie tapti. Suteikta parama galėtų būtų žingsnis
šia linkme.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Atsižvelgiant į socialinį pasaulinės
ekonomikos krizės poveikį, kuris padarė ypač didelę įtaką užimtumui, tinkamas Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) panaudojimas ypač svarbus
palengvinant daugelio europiečių ir jų šeimų dalią, prisidedant prie jų socialinės
reintegracijos bei profesinio tobulėjimo ir kartu rengiant naują kvalifikuotą darbo jėgą,
kuri patenkintų įmonių poreikius ir suteiktų postūmį ekonomikai.

Šis pagalbos planas, skirtas padėti iš 79 Nyderlandų Šiaurės Olandijos ir Utrechto regionų
įmonių atleidžiamiems 720 darbuotojų, parengtas pagal tą pačią programą. Todėl tikiuosi,
kad Europos institucijos dės dvigubai daugiau pastangų įgyvendindamos priemones,
kuriomis būtų galima greičiau ir geriau pasinaudoti šiais svarbiais EGF ištekliais, kurių šiuo
metu pasitelkiama labai mažai. Šiais metais buvo pateikta paraiškų, kurių vertė siekia tik
11 proc. turimų 500 mln. EUR.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Tai vienas iš pranešimų dėl šešių Nyderlandų
paraiškų skirti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų, siekiant
padėti dėl ekonomikos ir finansų krizės atleistiems darbuotojams vėl integruotis į darbo
rinką. Esama kai kurių ypatingų šių šešių paraiškų aspektų, kuriuos svarbu pabrėžti be to,
kad Europos Komisija delsia užbaigti patvirtinimo procesą, kas šiuo metu, deja, tapo įprastu
dalyku. Šie ypatingieji aspektai susiję su šešių paraiškų turiniu – visose paraiškose minimi
darbuotojų atleidimai iš aštuoniose Nyderlandų regionuose veikiančių mažų grafikos
sektoriaus, tiksliau − spausdinimo ir įrašytų laikmenų tiražavimo bei leidybos, įmonių.
Šiuo metu padėti Nyderlandams iš viso skirta 2 266 625 EUR EGF lėšų.

Estelle Grelier (S&D),    raštu. – (FR) Šiuo atveju susiduriame su sutapimais: Parlamentas
gavo prašymą pateikti savo nuomonę dėl šešių Nyderlandų paraiškų, kuriomis siekiama
gauti paramą iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF), o tuo
tarpu stringa derybos dėl 2011 m. biudžeto, nes Nyderlandai ir kitos dvi valstybės narės
atsisako pradėti rimtą ir konstruktyvų dialogą dėl būsimojo Europos biudžeto. Todėl, mano
nuomone, šios dienos balsavimais suteikiama galimybė pabrėžti, kad Europos biudžetas
yra ne tik visus bauginanti apskaitos priemonė: tai – visų pirma Europos Sąjungos „galia“,
kuria naudojantis galima be perstojo dirbti siekiant apsaugoti piliečius, o pasitelkus EGF
– darbo neturinčius darbuotojus.

Balsavimą dėl EGF paramos skyrimo Nyderlandų darbuotojams būtume galėję paversti
„protesto balsavimu“ prieš Nyderlandų vyriausybę, kuri, viena vertus, kritikuoja tai, kuo,
kita vertus, pati naudojasi. Tačiau Parlamentui šis balsavimas tapo galimybe priminti, kad
solidarumo principas privalo būti tuo pagrindu, kuriuo grindžiami visi ES priimami
sprendimai.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad Nyderlandams būtų skiriama
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų, nes manau, kad ši
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priemonė naudinga teikiant paramą dėl ekonomikos krizės į sunkią padėtį patekusiems
darbuotojams.

EGF buvo įsteigtas 2006 m. siekiant suteikti realią paramą dėl įmonių perkėlimo arba,
patvirtinus 2009 m. dalinį pakeitimą, – dėl ekonomikos krizės atleidžiamiems darbuotojams
vėl integruotis į darbo rinką. Šiandien balsavome dėl paraiškos skirti iš EGF finansuojamą
2 266 625 EUR paramą 720 darbuotojų, atleidžiamų iš 79 įmonių, kurių vykdoma veikla
klasifikuojama pagal NACE 2 red. 18 skyrių (spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas)
ir kurios veikia dviejuose NUTS II lygmens regionuose Šiaurės Olandijoje ir Utrechte.

Baigdamas noriu palankiai įvertinti pranešimo patvirtinimą, tuo parodoma, kad EGF yra
naudinga ir veiksminga priemonė, padedanti kovoti su globalizacijos ir pasaulinės
ekonomikos krizės sukeliamu nedarbu.

David Martin (S&D),    raštu. – Džiaugiuosi, kad iš Europos globalizacijos fondo buvo
skirti 2 266 625 EUR, kuriais bus siekiama padėti dėl pasaulinės ekonomikos krizės
atleistiems spausdinimo pramonės darbuotojams vėl integruotis į darbo rinką. Ši paraiška
pateikta, nes iš 79 Nyderlandų Šiaurės Olandijos ir Utrechto regionų įmonių buvo atleista
720 darbuotojų.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) ES yra solidarumo erdvė, o Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondas (EGF) – jos sudedamoji dalis. Ši parama labai svarbi padedant
bedarbiams ir nukentėjusiems nuo globaliame pasaulyje vykstančio įmonių perkėlimo
asmenims. Pasinaudojant kai kuriose valstybėse, ypač Kinijoje ir Indijoje, esamomis
mažesnėmis darbo sąnaudomis, perkeliama vis daugiau įmonių ir tuo daromas žalingas
poveikis šalims, kuriose gerbiamos darbuotojų teisės.

EGF paskirtis – padėti įmonių perkėlimo aukomis tapusiems darbuotojams, jo veikla labai
svarbi sudarant jiems geresnes sąlygas ateityje vėl gauti darbo. EGF parama jau pasinaudojo
kitos ES šalys, todėl dabar dera padėti Nyderlandams, pateikusiems paraišką paramai gauti,
nes iš dviejų gretimų NUTS II lygmens Šiaurės Olandijos ir Utrechto regionų 79 įmonių,
veiklą vykdančių pagal NACE 2 red. 18 skyrių (spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas)
klasifikuotame sektoriuje, buvo atleista 720 darbuotojų.

Franz Obermayr (NI),    raštu. – (DE) Iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondo skiriamos lėšos būtų naudingos 79  įmonėms ir išsaugotų 720 darbo vietų. Todėl
balsavau už šį pranešimą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Nyderlandų paraiška suteikti Europos prisitaikymo
prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) paramą, susijusią su 720 darbuotojų atleidimu
iš 79 įmonių, kurios vykdo veiklą, klasifikuojamą pagal NACE 2 red. 18 skyrių
(spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas), dviejuose gretimuose NUTS II lygmens
Nyderlandų regionuose Šiaurės Olandijoje ir Utrechte, atitinka visus teisinius tinkamumo
kriterijus. Iš esmės Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. birželio 18 d. Reglamente (EB)
Nr. 546/2009, iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, pagal kurį buvo
įsteigtas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, buvo laikinai išplėsta
EGF taikymo sritis, įtraukiant galimybę pasinaudoti juo tokiomis kaip šios aplinkybėmis,
kai dėl tiesioginio pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės poveikio „per devynių mėnesių
laikotarpį ypač iš mažų ir vidutinių įmonių, vykdančių veiklą NACE 2 skyriuje
klasifikuotame viename arba dviejuose gretimuose NUTS II lygmens regionuose, atleidžiama
mažiausiai 500 darbuotojų“. Todėl balsavau už šią rezoliuciją ir tikiuosi, kad EGF
mobilizavimas prisidės prie sėkmingo šių darbuotojų įsitraukimo į darbo rinką.
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Pranešimas: Barbara Matera (A7-0320/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Atsižvelgdama į tai, kad Nyderlandai
paprašė paramos, nes iš aštuonių įmonių, kurios vykdo veiklą, klasifikuojamą pagal NACE
2 red. 58 skyrių (leidybos veikla), dviejuose gretimuose NUTS II lygmens regionuose Šiaurės
Olandijoje ir Pietų Olandijoje buvo atleisti 598 darbuotojai, balsavau už rezoliuciją, nes
pritariu Komisijos pasiūlymui ir su juo susijusiems Parlamento teikiamiems daliniams
pakeitimams. Taip pat pritariu raginimui, kad procese dalyvaujančios institucijos dėtų
reikiamas pastangas pagreitinti Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESF) mobilizavimą.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Visi, kurie stebi atleidžiamų Nyderlandų grafikos sektoriaus
darbuotojų skaičius ir geografinį pasiskirstymą, – dėl šių priežasčių buvo pateiktos kelios
paraiškos gauti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų, tikrai
bus sunerimę dėl jų gausos ir paplitimo masto. Vien gretimų Šiaurės Olandijos ir Pietų
Olandijos regionų leidybos sektoriuje tik per devynių mėnesių laikotarpį darbo neteko
598 darbuotojai. Konkurencija su trečiosiomis šalimis visą Europą niokojančios finansų
ir ekonomikos krizės sąlygomis yra labai svarbus įvykių rodiklis, į kurį įsigilinus tampa
akivaizdu, kad reikia spręsti tiesiogines žmonių problemas, tokias kaip pakartotinio
įtraukimo į darbo rinką, pragyvenimo vidutinės bei ilgalaikės trukmės laikotarpiu. EGF
tenka palaikomasis vaidmuo, jis gali suteikti postūmį, tačiau vien to akivaizdžiai nepakanka,
kad būtų išspręstos rimtos problemos, kurias patiria tiek daug šeimų.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Atsižvelgiant į socialinį pasaulinės
ekonomikos krizės poveikį, kuris padarė ypač didelį poveikį užimtumui, tinkamas Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) panaudojimas ypač svarbus
palengvinant daugelio europiečių ir jų šeimų dalią, prisidedant prie jų socialinės
reintegracijos bei profesinio tobulėjimo ir kartu rengiant naują kvalifikuotą darbo jėgą,
kuri patenkintų įmonių poreikius ir suteiktų postūmį ekonomikai.

Šis pagalbos planas, skirtas padėti iš aštuonių Nyderlandų Šiaurės Olandijos ir Pietų
Olandijos regionų įmonių atleidžiamiems 598 darbuotojams, parengtas pagal tą pačią
programą. Todėl tikiuosi, kad Europos institucijos dės dvigubai daugiau pastangų
įgyvendindamos priemones, kuriomis būtų galima greičiau ir geriau pasinaudoti šiais
svarbiais EGF ištekliais, kurių šiuo metu pasitelkiama labai mažai. Šiais metais buvo pateikta
paraiškų, kurių vertė siekia tik 11 proc. turimų 500 mln. EUR.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už tai, kad Nyderlandams būtų skiriama
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų, nes manau, kad ši
priemonė naudinga teikiant paramą dėl ekonomikos krizės į sunkią padėtį patekusiems
darbuotojams.

EGF buvo įsteigtas 2006 m. siekiant suteikti realią paramą dėl įmonių perkėlimo arba,
patvirtinus 2009 m. dalinį pakeitimą, – dėl ekonomikos krizės atleidžiamiems darbuotojams
vėl integruotis į darbo rinką. Šiandien balsavome dėl paraiškos skirti iš EGF finansuojamą
2 326 459 EUR paramą 598 darbuotojams, atleistiems iš aštuonių įmonių, kurių vykdoma
veikla klasifikuojama pagal NACE 2 red. 58 skyrių (leidybos veikla) ir kurios veikia dviejuose
NUTS II lygmens regionuose Šiaurės Olandijoje ir Pietų Olandijoje.

Galiausiai turiu pabrėžti, kad šiandien patvirtintais šešiais pranešimais parodoma, kad EGF
yra naudinga ir veiksminga priemonė, padedanti kovoti su globalizacijos ir ekonomikos
krizės sukeliamu nedarbu.
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David Martin (S&D),    raštu. – Teigiamai vertinu šį pranešimą ir iš Europos globalizacijos
fondo teikiamą paramą atleidžiamiems darbuotojams. Siūloma skirti 2 326 459 EUR
paramą aštuonių spausdinimo ir laikmenų tiražavimo įmonių 598 darbuotojams, kurie
dėl ekonomikos krizės netenka darbo. Tai svarbus Europos solidarumo pavyzdys.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) ES yra solidarumo erdvė, o Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondas (EGF) – jos sudedamoji dalis. Ši parama labai svarbi padedant
bedarbiams ir nukentėjusiems nuo globaliame pasaulyje vykstančio įmonių perkėlimo
asmenims. Pasinaudojant kai kuriose valstybėse, ypač Kinijoje ir Indijoje, esamomis
mažesnėmis darbo sąnaudomis, perkeliama vis daugiau įmonių ir tuo daromas žalingas
poveikis šalims, kuriose gerbiamos darbuotojų teisės.

EGF paskirtis – padėti įmonių perkėlimo aukomis tapusiems darbuotojams, jo veikla labai
svarbi sudarant jiems geresnes sąlygas ateityje vėl gauti darbo. EGF parama jau pasinaudojo
kitos ES šalys, todėl dabar dera padėti Nyderlandams, pateikusiems paraišką paramai gauti,
nes iš dviejų gretimų NUTS II lygmens Šiaurės Olandijos ir Pietų Olandijos regionų aštuonių
įmonių, veiklą vykdančių pagal NACE 2 red. 58 skyrių (leidybos veikla) klasifikuotame
sektoriuje, buvo atleisti 598 darbuotojai.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Per devynių mėnesių palyginamąjį laikotarpį, nuo
2009 m. balandžio 1 d. iki gruodžio 29 d., iš aštuonių Šiaurės Olandijos ir Pietų Olandijos
įmonių iš viso buvo atleisti 598 darbuotojai. Kiekvienas šių darbuotojų tapo globalizacijos
auka. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) buvo įsteigtas siekiant
sušvelninti panašaus pobūdžio socialinės neteisybės poveikį. Balsavau už šį pranešimą,
nes jo nuostatos atitinka visus EGF lėšų skyrimui taikomus reikalavimus.

Franz Obermayr (NI),    raštu. – (DE) Iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondo skiriamos lėšos būtų naudingos aštuonioms įmonėms ir išsaugotų 598 darbo vietas.
Todėl balsavau už šį pranešimą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Nyderlandų pateikta paraiška suteikti Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) paramą, susijusią su 598 darbuotojų
atleidimu iš aštuonių įmonių, kurios vykdo veiklą, klasifikuojamą pagal NACE 2 red.
58 skyrių (leidybos veikla), dviejuose gretimuose NUTS II lygmens Nyderlandų regionuose
Šiaurės Olandijoje ir Pietų Olandijoje, atitinka visus teisinius tinkamumo kriterijus. Iš esmės
Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. birželio 18 d. Reglamente (EB) Nr. 546/2009, iš
dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, pagal kurį buvo įsteigtas Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, buvo laikinai išplėsta EGF taikymo sritis,
įtraukiant galimybę pasinaudoti juo tokiomis kaip šios aplinkybėmis, kai dėl tiesioginio
pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės poveikio „per devynių mėnesių laikotarpį ypač iš
mažų ir vidutinių įmonių, vykdančių veiklą NACE 2 skyriuje klasifikuotame viename arba
dviejuose gretimuose NUTS II lygmens regionuose, atleidžiama mažiausiai 500 darbuotojų“.
Todėl balsavau už šią rezoliuciją ir tikiuosi, kad EGF mobilizavimas prisidės prie sėkmingo
šių darbuotojų įsitraukimo į darbo rinką.

Pranešimai: Barbara Matera (A7-0318/2010) ir (A7-0319/2010)

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondas gauna kasmetinį 500 mln. EUR finansavimą, kad galėtų teikti finansinę paramą
darbuotojams, kuriuos paveikė dideli struktūriniai pasaulio prekybos modelių pokyčiai.
Apytikriais skaičiavimais, kiekvienais metais ši parama gali padėti 35–50 tūkst. darbuotojų.
Pinigai gali būti mokami už pagalbą susirandant naują darbą, teikiant konkretiems
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poreikiams pritaikytus mokymus, pagalbą pradedant verstis privačia veikla arba steigiant
įmonę, pagalbą judumui ir remiant palankių sąlygų neturinčius arba vyresnio amžiaus
darbuotojus. Balsavau už šį pranešimą, nes finansavimo mobilizavimas yra visiškai
pateisinamas.

Pranešimai: Barbara Matera (A7-0328/2010), (A7-0318/2010), (A7-0321/2010),
(A7-0323/2010), (A7-0322/2010), (A7-0319/2010) ir (A7-0320/2010)

Mário David (PPE),    raštu. – (PT) Dėl Nyderlandų pateikto prašymo suteikti pagalbą dėl
140 darbuotojų atleidimo dviejose Drentės regiono įmonėse, kurios vykdo veiklą NACE
2 red. 18 skyriaus (spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas) sektoriuje, savo balsavimui
už šį pranešimą pagrįsti remiuosi visais argumentais, pateiktais mano pareiškime dėl
balsavimo dėl pranešimo A7-0318/2010.

Robert Goebbels (S&D),    raštu. – (FR) Susilaikiau per balsavimą dėl visų B. Materos
pranešimų dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo
siekiant padėti įvairiems Nyderlandų regionams ne dėl to, kad esu prieš šiuos planus, o dėl
to, kad perspėčiau Nyderlandų vyriausybę, vykdančią populistinę ir antieuropinę politiką.
Nyderlandai nepritaria Europos biudžeto didinimui, tačiau nė kiek nedvejoja, ar priimti
Europos pagalbą. Be to, Nyderlandai yra po Vokietijos antras pagrindinis vidaus rinkos
teikiamos naudos gavėjas. Nyderlandų politikams laikas grįžti prie savo ištakų. Šiaip ar
taip, Nyderlandai yra viena iš ES narių steigėjų.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Kaip keletą kartų padarėme praeityje,
pritarėme šiam tekstui, kuriame: 1) susijusios institucijos raginamos deramai stengtis
greičiau panaudoti EGF lėšas; 2) primenamas institucijų įsipareigojimas užtikrinti sklandžią
ir greitą sprendimų dėl EGF lėšų panaudojimo priėmimo procedūrą suteikiant vienkartinę
ribotos trukmės individualią paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos ar finansų ir
ekonomikos krizės padarinių iš darbo atleistiems darbuotojams; pabrėžiama, kad EGF gali
atlikti svarbų vaidmenį vėl į darbo rinką integruojant iš darbo atleistus darbuotojus; 3)
pabrėžiama, kad, vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu, turėtų būti užtikrinta, kad
EGF lėšomis būtų remiamas pavienių iš darbo atleistų darbuotojų reintegravimas į darbo
rinką; primenama, kad EGF pagalba neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta
pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, nei įmonių ar sektorių
restruktūrizavimo priemonių.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Parlamentas pritarė šešių Nyderlandų paraiškų
dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) panaudojimo paketui.
Žinoma, aš taip pat balsavau už Nyderlandų paraiškas, nes mums svarbu suteikti skubią
paramą darbo netekusiems valstybės narės piliečiams, juk būtent tam EGF ir buvo sukurtas.
Tačiau, atsižvelgdama į obstrukcinę Nyderlandų vyriausybės poziciją, kurios ji laikėsi
praėjusią savaitę pirmadienį Briuselyje vykusiose derybose dėl biudžeto, šioms šešioms
paraiškoms pritariau gana nenoriai. Mano nuomone, vienalaikis kategoriškas jų atsisakymas
leisti Parlamentui surengti rimtas diskusijas dėl jų dalyvavimo būsimoje finansinėje
programoje ir prašymas, kad Parlamentas balsuotų už finansinę paramą Nyderlandams,
yra du visiškai nesuderinami dalykai.

Pranešimas: Paolo De Castro (A7-0305/2010)

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Ponios ir ponai, Komisijos pranešime nenustatyta nė vieno
Vokietijos alkoholio monopolijos konkurencijos pažeidimo vidaus rinkoje. Todėl esu už
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šį pasiūlymą. Pranešime taip pat pabrėžiama šių nuostatų svarba Vokietijos kaimo
ekonomikai, ypač nedidelėms distiliavimo gamykloms.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    raštu. – (RO) Atsižvelgdama į tai, kaip svarbu nedidelėms
distiliavimo gamykloms dalyvauti Vokietijos alkoholio monopolyje, ir į būtinybę joms
toliau integruotis į rinką, taip pat į tai, kad pagal pateiktas ataskaitas bendrojoje rinkoje
nesama konkurencijos taisyklių pažeidimų, manau, kad pailgintas monopolijos laikotarpis
turėtų baigtis vėliausiai iki 2013 m. – tą dieną, kai įsigalios naujoji BŽŪP.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, jog reikia skirti
daugiau laiko nedidelėms Vokietijos distiliavimo gamykloms prisitaikyti, kad jos galėtų
išsilaikyti laisvosios rinkos sąlygomis. Sutinku su Europos Komisijos pasiūlymu galiojimo
laiką pratęsti dar keleriems metams, kad būtų galima užbaigti monopolijos panaikinimo
ir pagalbos teikimo procesą, ir sudaryti sąlygas 2017 m. laipsniškai galutinai ją panaikinti

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Kaip pranešėjas, apgailestauju, kad bendrai žemės ūkio
politikai po 2013 m. liks tokie seni dalykai kaip ši Bendrame bendro žemės ūkio
organizavimo reglamente numatyta speciali pasinaudojant Vokietijos alkoholio monopolija
teikiamos pagalbos priemonė. Vis dėlto suprantu, kad reikia pailginti monopolijos
panaikinimo laikotarpį atsižvelgiant į ekonominius Vokietijos, ypač kai kurių šalies
federalinių žemių, kaimo ekonomikos poreikius. Tiesą sakant, nors Europos taisyklės
turėtų būti nuspėjamos ir nešališkos, jomis taip pat turėtų būti įgyvendintas specifiniams
rinkų ir Europos visuomenės, šiuo atveju Vokietijos distiliavimo gamyklų savininkų,
poreikiams patenkinti reikalingas lankstumas.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Sutinku su Komisijos pozicija, nes nebuvo
nustatyta jokio konkurencijos vidaus rinkoje pažeidimo. Taryba bendrai sutaria remdama
šį Vokietijos kaimo ekonomikai reikšmingą pasiūlymą. Prie Komisijos pasiūlymo pridėtas
monopolijos sąlygomis gaminamo, kol 2018 m. sausio 1 d. gamyba bus visiškai sustabdyta,
alkoholio kiekio mažinimo tvarkaraštis.

Pagal Bendro bendros rinkos organizavimo (CMO) reglamento 182 straipsnio 4 dalį ir
pagal valstybės pagalbos taisyklėms taikomą išimtį Vokietija, pasinaudodama Vokietijos
alkoholio monopolija, gali teikti pagalbą parduodamiems produktams, kurie, monopolijai
atlikus perdirbimą, parduodami kaip žemės ūko kilmės etilo alkoholis. Bendra suma, kurią
galima suteikti kaip valstybės pagalbą, negali būti didesnė nei 110 mln. EUR per metus, ir
ji visų pirma turi būti teikiama žaliavas tiekiantiems ūkininkams ir jas naudojančioms
distiliavimo gamykloms. Tačiau iš tikrųjų sunaudota mažiau biudžeto lėšų nei nurodytoji
suma ir nuo 2003 m. jų buvo sunaudojama vis mažiau. Be to, daugelis distiliavimo gamyklų
jau pradėjo rengtis veiklai laisvosios rinkos sąlygomis – įsteigė kooperatyvus, investavo į
energiją taupančią įrangą ir vis dažniau savo gaminamą alkoholį parduoda tiesiogiai.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Balsavome už šį pranešimą nepaisydami to, kad
nesutinkame su Komisijos ir pranešėjo pateiktais argumentais, kuriais siekiama pateisinti
pagalbos laikotarpio pratęsimą. Tiek ji, tiek jis mano, kad reikėtų visiškai atsisakyti vis dar
liekančių kelių intervencinių priemonių ir priversti rinką veikti laisvosios rinkos sąlygomis.
Todėl jie apsiriboja teigimu, jog, „siekiant palengvinti distiliavimo gamyklų prisitaikymo
prie rinkos sąlygų procesą, kad jos galėtų išsilaikyti laisvosios rinkos sąlygomis, reikia
daugiau laiko“. Prieštaraudami pranešėjo pozicijai manome, kad intervencijos į rinkas ir
jų reguliavimo priemonės iš esmės veikiau turėtų būti taisyklė, o ne išimtis.
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Tai yra vienintelis būdas ūkininkams, ypač mažiesiems ir vidutiniams gamintojams,
užtikrinti pragyvenimo pajamas. Todėl tai yra vienintelis būdas užtikrinti mažųjų ir vidutinių
žemės ūkio įmonių ateitį, taip pat teisę gaminti ir kiekvienos šalies teisę į saugų aprūpinimą
maistu ir savarankišką apsirūpinimą maistu. Užuot darius išimtį konkrečiam Vokietijos
produktui, taip pat reikėtų apsvarstyti intervencijos taikymą kitoms šalims ir kitiems
produktams.

Peter Jahr (PPE),    raštu. – (DE) Pirmiausia norėčiau nuoširdžiai padėkoti komiteto
pirmininkui P. De Castro ir Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos
šešėlinei pranešėjai E. Jeggle už jų sunkų darbą. Šiandien patvirtintas galutinis Vokietijos
alkoholio monopolijos pratęsimas yra svarbus žingsnis į priekį. Juo mūsų vaisių distiliavimo
gamykloms užtikrinamas saugumas, kad jos galėtų planuoti savo ateitį po 2010 m.

Jis yra svarbus, nes juo joms suteikiama galimybė pasirengti perėjimui prie laisvosios rinkos
sąlygų ir išsaugoti vieną unikaliausių Vokietijos kultūrinių kraštovaizdžių. Tačiau dabar
būtina šį laikotarpį intensyviai išnaudoti reikalingoms prisitaikymo priemonėms įgyvendinti,
nes daugiau monopolijos laikotarpio pratęsimų nebebus. Tokia yra pagrindinė šiandienos
pranešimo mintis.

Jarosław Kalinowski (PPE),    raštu. – (PL) Norėčiau pritarti šiam pranešimui daugiausia
dėl to, kad Vokietijos vyriausybės alkoholio monopolijai teikiama pagalba daugiausia
atitenka ūkininkams ir mažoms distiliavimo gamykloms. Ši pagalba yra ne kokių nors
konkurencijos principų pažeidimų įrodymas, o mažiausioms įmonėms skirtos paramos
forma. Nors pagalba teikiama tinkamai, pritariu pasiūlymui sudaryti sąlygas susipažinti
su informacija apie visus su šia parama susijusius įvykius. Neturi būti jokių pažeidimų, nes
tai būtų nesąžininga kitų, dažnai silpnesnių ir neturtingesnių, gamintojų atžvilgiu. Tačiau
turiu tam tikrų abejonių, ar dėl tokio vienos valstybės narės savo ekonomikos rėmimo
nesumažėtų Europos rinkos stabilumas. Ši priemonė taip pat turėtų būti taikoma kitoms
valstybėms narėms, kad jos taip pat galėtų remti savo ekonomiką.

Elisabeth Köstinger (PPE),    raštu. – (DE) Vokietijos alkoholio monopolijos, kaip
koncepcijos, reikėtų laipsniškai atsisakyti. Su ja susiję ūkininkai pasirengė rinkos atvėrimui.
Taigi rengiantis šiam rinkos atvėrimui pagalba nebėra visiškai išnaudojama ir nebėra
imamasi tokių priemonių, kaip kooperatyvų steigimas ir tiesioginio pardavimo metodų
keitimas. Tačiau šioms priemonėms, kurių būtina imtis, reikia pakankamai laiko. Galiausiai
ši tvarka turės poveikį ne didelėms įmonėms, o daugeliui smulkių kaimo vietovėse
gyvenančių ūkininkų. Dėl šios priežasties pritariu galiojančios tvarkos pratęsimui.

David Martin (S&D),    raštu. – Balsavau už šį pranešimą. Dabar pagal valstybės pagalbos
taisyklėms taikomą išimtį Vokietijos valdžios institucijos, pasinaudodamos Vokietijos
alkoholio monopolija, gali teikti pagalbą kaip žemės ūkio kilmės etilo alkoholiui
parduodamiems produktams. Dabartinės laikinosios išimties galiojimas baigiasi 2010 m.
gruodžio 31 d., todėl reglamento projekte laikinosios išimties taikymas pailginimas ir
siūloma laipsniškai mažinti gamybos (pardavimo) monopolį, kad nuo 2018 m. sausio 1 d.
monopolijos nebeliktų. Palankiai vertinu šį laipsnišką panaikinimą.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Nuolatinis veikiančios bendrosios rinkos siekimas
nesuderinamas su monopolijų buvimu jokiame sektoriuje. Konkrečiu Vokietijos alkoholio
monopolijos atveju yra tam tikrų lengvinančių aplinkybių, dėl kurių ji vis dar gali būti.
Tačiau pagal šiame pranešime pateiktas rekomendacijas turime siekti nuo 2013 m. visiškai
uždrausti žemės ūkio kilmės alkoholio uždaro tipo distiliavimo gamyklas ir nuo 2017 m. –
nedideles fiksuoto alkoholio kiekio distiliavimo gamyklas.
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Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Klausimai, ar bus ir kokia forma bus išsaugota
Vokietijos alkoholio monopolija ir kokie bus padaryti jos pakeitimai, bus veiksniai,
pirmiausia turėsiantys poveikį mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). ES nuolat tvirtina,
kad nori suteikti daugiau paramos MVĮ, kurios yra ekonomikos variklis ir pagrindinės
darbo vietų teikėjos. Todėl mums reikia teisinio tikrumo, taigi ir pratęsti monopolijos
taikymą ilgesnį laikotarpį. Tik taip mažosios ir vidutinės įmonės galėtų sau leisti vykdyti
reikalingus pirkimus, kad pasirengtų būsimam reguliavimo panaikinimui, pvz., steigdamos
kooperatyvus, modernizuodamos savo įrangą arba plėsdamos savo tiesioginio pardavimo
veiklą. Žinoma, monopolijos klausimas galėjo būti derinamas su laipsnišku bendros žemės
ūkio politikos atsisakymu ir naujais reglamentais, kurie bus taikomi nuo 2013 m.

Tačiau nebuvo jokių tai verčiančių daryti priežasčių. Svarbu užtikrinti, kad būtų sukurtas
distiliavimo gamyklų prisitaikymo prie rinkos sąlygų procesas, kad jos galėtų išsilaikyti
pasibaigus monopolijos taikymui. Šiuo klausimu sutinku su pranešėju. Tačiau nesu už
vidaus tvarką, kuri nepakankamai atitinka skaidrumo ir demokratijos reikalavimus. Dėl
šios priežasties balsuojant susilaikiau.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Esu už šį pasiūlymą, tačiau manau, kad reikia
atsižvelgti į labai daug veiksnių.

Pirmiausia manau, kad reikėjo reguliariai atlikti poveikio vertinimą ir monopolijos pratęsimo
laikotarpis neturėjo peržengti 2013 m. ribos, kai įsigalios naujoji bendra žemės ūkio politika
(BŽŪP).

Tačiau, atsižvelgdamas į nedidelių distiliavimo gamyklų dalyvavimo monopolijoje svarbą
ir būtinybę toliau integruotis į rinką bei remdamasis tuo, kad pagal pateiktas ataskaitas
bendrojoje rinkoje nesama konkurencijos pažeidimų, pritariau šio laikotarpio pratęsimui.

Tačiau tikiuosi, kad į tokias detales bus atsižvelgta vykdant naujosios BŽŪP reformą ir kad
bus rastas subalansuotas sprendimas, kaip atverti rinką ir kartu apsaugoti tradicinę vietos
veiklą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, jog Vokietijos
kaimo ekonomikos poreikiai pateisina pirminio Bendro bendro rinkos organizavimo
(CMO) reglamento 182 straipsnio 4 dalyje numatytos išimties galiojimo laikotarpio
pailginimą, kad mažoms distiliavimo gamykloms būtų sudarytos kuo geresnės sąlygos
tinkamai pasirengti veiklai laisvosios rinkos sąlygomis.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Mūsų frakcija pritarė šiam tekstui ir pranešėjo
pasirinktai krypčiai tuo požiūriu, kad jis pritaria pateiktam pasiūlymui, nors mano, jog
reikia atsižvelgti į keletą su reglamento įgyvendinimu susijusių dalykų. Pranešėjo nuomone,
reikėjo atlikti įprastą poveikio vertinimą ir monopolijos pratęsimo laikotarpis neturėjo
peržengti 2013 m. ribos, kai bus pradėta taikyti naująją BŽŪP. Tačiau, atsižvelgdamas į
nedidelių distiliavimo gamyklų dalyvavimo monopolijoje svarbą ir būtinybę toliau
integruotis į rinką bei remdamasis tuo, kad pagal pateiktas ataskaitas bendrojoje rinkoje
nesama konkurencijos pažeidimų, pranešėjas yra pasirengęs pritarti šiam pasiūlymui.

Pranešimas: Vital Moreira (A7-0316/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, kuriuo leidžiama į
galiojantį 8 619 produktų, kurių importas į ES neapmuitinamas, sąrašą, turintį įsigalioti
2011 m. sausio 1 d., įtraukti dar 718 farmacijos ir chemijos produktų, nes manau, jog itin
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svarbu, kad neapmuitinimas būtų pradėtas taikyti iškart kitais metais, atsižvelgiant į tai,
kad JAV nustatys sąlygą, jog, norint atnaujinti sąrašą, jis turės įsigalioti sausio 1 d.

Norėčiau pasveikinti pranešėją su puikiu jo pranešimu, kuriame parodyta, kokia svarbi
2009 m. pradėta ketvirtoji peržiūra (Pharma IV) siekiant neatsilikti nuo greitai kintančios
farmacijos pramonės produktų aplinkos. Atsižvelgdamas į tai, kad sąrašus sudarė pramonės
atstovai ir sprendimas dėl jų priimtas bendru dalyvių sutarimu, pritariu susitarimui, kurį
sudarė visos valstybės narės, kurios parėmė ankstesnes peržiūras ir pritaria, kad į sąrašą
reikia įtraukti visus po šios ketvirtosios peržiūros nustatytus produktus.

Vito Bonsignore (PPE),    raštu. – (IT) Dėkoju pranešėjui V. Moreirai už tai, kad pabrėžė
būtinybę atlikti periodines farmacijos ir chemijos produktų, kurie patenka į Europos Sąjungą
be muito, sąrašo peržiūras.

Pritariu šiai priemonei, – tiesą sakant, balsavau už ją, – nes gamybos scenarijus, kuriame
veikia farmacijos pramonė, rutuliojasi pašėlusiu greičiu, todėl būtina nuolat atnaujinti
sąrašą, kuriame šiuo metu yra daugiau nei 8 000 produktų. Visos valstybės narės, kurios
jau buvo už ankstesnius patikslinimus, jau sutiko su pasiūlymu išplėsti šį sąrašą ir į jį įtraukti
718 naujų produktų. Galiausiai pritariu įgyvendintam mechanizmui, kuriuo ginami Europos
vartotojų interesai ir sveikata.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Esu už sąlygą, kad būtų atlikti atitinkami moksliniai
bandymai ir išplėstas vaistų, tarpinių produktų ir veikliųjų sudedamųjų dalių, kurioms
taikomas susitarimas dėl neapmuitinimo, sąrašas.

Šiuo pasiūlymu duodamas aiškus ženklas rinkoms. Tiesą sakant, jis pirmiausia skirtas tam
tikrų svarbių Pasaulio prekybos organizacijos narių įsipareigojimui laisvosios rinkos
atžvilgiu patvirtinti. Dėl tam tikrų mokslinių tyrimų sektorių gautų rezultatų juo taip pat
daromas galimos rinkos ribų išplėtimo poveikis ir taip skatinama investuoti į šiuos sektorius
ir kartu kovoti su ligomis, kurioms vis dar nėra veiksmingų vaistų. Galiausiai pasiūlymu
rodomas geras pavyzdys toms šalims, kurioms farmacijos produktai yra būtinas išlaidų
punktas, jeigu jos ketina užtikrinti ateitį jaunesnėms kartoms, ir raginimas laikytis vystymosi
ir gerovės kūrimo politikos patvirtinimo gynimo pozicijos.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes pritariu, kad į produktų,
kurių importas į ES neapmuitinamas, sąrašą būtų įtraukti dar 718 farmacijos ir chemijos
produktų. Šio sąrašo peržiūra yra būtina siekiant neatsilikti nuo sparčiai kintančios
farmacijos pramonės produktų aplinkos.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Žinodamas prekybos farmacijos produktais svarbą ne tik
visuomenės sveikatai, bet ir ekonomikai, palankiai vertinu sprendimą įtraukti 718 naujų
medžiagų į neapmuitinamų produktų sąrašą. Šį susitarimą vieningai remia farmacijos
pramonės atstovai, nes pagal jį panaikinami tarifai pradinėms medžiagoms ir tarpiniams
produktams, už kuriuos privaloma mokėti net ir vykdant įmonės vidaus prekybą, ir taip
palengvinama tarptautinė prekyba šiais produktais bei duodama naudos farmacijos
įmonėms. Šį susitarimą galėtų galiausiai atspindėti mažmeninė viešai parduodamų vaistų
kaina.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Šiuo pasiūlymu Taryba ir Parlamentas
paraginti leisti į galiojantį 8 619 produktų, kurių importas į ES neapmuitinamas, sąrašą
įtraukti dar 718 farmacijos ir chemijos produktų. Šis klausimas nėra ginčytinas, nes juo
yra bendras suinteresuotųjų subjektų sutarimas, taip pat jam pritaria valstybės narės.
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Sąrašus sudaro pramonės atstovai ir sprendimas dėl jų priimamas bendru dalyvių sutarimu.
Šis produktų sąrašo papildymas yra būtinas siekiant reaguoti į sparčiai besikeičiančią
farmacijos pramonės produktų aplinką. Numatyta įgyvendinimo data – 2011 m. sausio
1 d. JAV nustatė sąlygą, kad, norint atnaujinti sąrašą, jis turi įsigalioti nuo sausio 1 d.
Tikimasi, kad kiti dalyviai paseks šiuo pavyzdžiu, išskyrus Japoniją, kuri paskelbė apie
tikėtiną 6 mėnesių įgyvendinimo vėlavimą.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    raštu. – PPO bemuičio režimo taisyklėms, taikomoms
farmacinėms sudedamosioms medžiagoms, visuotinai pritaria farmacijos pramonė. Tai
Škotijai svarbi pramonė, šalies mastu suteikianti darbą apytikriai 5 000 žmonių. Visa ES
yra pagrindinė farmacijos produktų gamintoja ir vartotoja, todėl man buvo malonu pritarti
šiam pranešimui.

David Martin (S&D),    raštu. – Šiuo pasiūlymu Taryba ir Parlamentas raginami leisti į jau
galiojantį 8 619 produktų, kurių importas į ES neapmuitinamas, sąrašą įtraukti dar
718 farmacijos ir chemijos produktų. Balsavau už tai.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Prekyba farmacijos produktais yra svarbi tarptautinės
prekybos dalis. Dar 718 produktų įtraukimas į neapmuitinamų produktų sąrašą yra tiek
ekonominiu, tiek visuomenės sveikatos aspektu naudinga priemonė. Sprendimas papildyti
šiais produktais 8 619 jau sąraše esančius produktus taip pat gali turėti poveikį galutinei
vaistų kainai, o tai būtų naudinga visiems.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Remdamosi Pasaulio prekybos organizacijos (PPO)
susitarimu, ES, JAV, Japonija, Kanada, Šveicarija, Norvegija ir Makao (Kinija) nusprendė
iki nulio sumažinti muitus tam tikriems farmacijos produktams ir veikliosioms
sudedamosioms medžiagoms. Žinoma, produktų sąrašas nuolat pataisomas ir išplečiamas
siekiant neatsilikti nuo mokslinių tyrimų rezultatų ir naujausių farmacijos pasaulio pokyčių.
Neapmuitinamų produktų sąrašas, kuriame iš pradžių buvo 6 000 produktų ir kurį sudarė
pramonės atstovai bei peržiūrėjo minimos valstybės, dabar bus išplėstas į jį įrašant daugiau
nei 8 600 farmacijos ir chemijos produktų.

Svarbu pagrįsti farmacijos ir cheminių medžiagų bei veikliųjų sudedamųjų medžiagų
neapmuitinimą. Tačiau atrodo, kad visa sistema bus labai sudėtinga ir dėl jos atsiras
papildomos biurokratijos muitinėms. Laipsniškas sąrašo išplėtimas, šįkart daugiau nei
trečdaliu, anksčiau ar vėliau reikš, kad muitinių sistema pasiekė savo duomenų apdorojimo
pajėgumų ribas. Todėl raginu supaprastinti pagrindinį principą, taigi, susilaikiau.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. – (IT) Turiu ne tik pasveikinti pranešėją V. Moreirą, su
kuriuo sutinku dėl būtinybės atlikti periodines peržiūras siekiant atnaujinti neapmuitinamų
farmacijos produktų sąrašą, bet ir nurodyti, kad dėl įdiegto naujo mechanizmo naudos
turės būtent galutiniai vartotojai.

Iš tiesų balsavau už, nes manau, kad įvertinus sparčiai kintančią farmacijos pramonės
produktų aplinką svarbu periodiškai peržiūrėti neapmuitinamų produktų sąrašą. Visos
valstybės narės parėmė ankstesnes peržiūras ir pritaria, kad į sąrašą reikia įtraukti visus po
ketvirtosios peržiūros nustatytus produktus. Todėl giriu padarytą darbą ir patvirtinu, kad
balsuoju už.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Dėl šių dar 718 medžiagų įtraukimo į esamą
8 619 produktų, kurių importas į ES neapmuitinamas, sąrašą vykstant peržiūros procesui
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bendrai sutarė farmacijos pramonės atstovai ir kiti suinteresuotieji subjektai, todėl jis vertas
mano paramos.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Iš esmės šis tekstas susijęs su pasiūlymu,
kuriuo Taryba ir Parlamentas raginami leisti į jau galiojantį 8 619 produktų, kurių importas
į ES neapmuitinamas, sąrašą įtraukti dar 718 farmacijos ir chemijos produktų. Tai gana
techniškas tekstas. Mūsų frakcija balsavo už.

Oreste Rossi (EFD),    raštu. – (IT) Esame už reglamento, kuriuo nustatomas nurodytų
farmacinių veikliųjų medžiagų neapmuitinimas, pasiūlymą, nes jos susijusios su farmacijos
pramonei būtinais farmacijos ir cheminiais produktais. Peržiūra tapo būtina tiek siekiant
įtraukti naujus produktus, tiek siekiant išbraukti kitus. Šis sprendimas buvo priimtas
susitarus su suinteresuotaisiais subjektais ir bendru visų dalyvių bei visų valstybių narių
sutarimu.

Pranešimas: Herbert Reul (A7-0306/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu. – (LT) Pritariu, kad Europos Sąjungos ir Ukrainos
mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo galiojimas būtų pratęsiamas
papildomam penkerių metų laikotarpiui. Šis sprendimas suteiks galimybę tiek Bendrijai,
tiek Ukrainai tęsti, gerinti ir stiprinti bendradarbiavimą bendrų mokslinių ir technologinių
interesų srityse. Šio bendradarbiavimo tikslas – padėti Ukrainai aktyviau įsitraukti į Europos
mokslinių tyrimų erdvę. Toks bendradarbiavimas padės Ukrainai remti jos mokslo valdymo
sistemos bei mokslinių tyrimų institucijų reformą ir pertvarkymą, taip bus sudarytos sąlygos
kurtis konkurencingai ekonomikos ir žinių visuomenei.

Dėl šio sprendimo ir Ukraina, ir Europos Sąjunga turėtų gauti abipusės naudos iš jų mokslo
ir technikos pažangos, įgyvendinant specialiąsias mokslinių tyrimų programas. Taikant šį
sprendimą bus galima keistis konkrečiomis žiniomis ir perduoti praktinę patirtį mokslinės
bendruomenės, pramonės ir piliečių naudai. Todėl tvirtai pritariu, kad Ukraina ir Europos
Sąjunga ir toliau turėtų glaudžiai bendradarbiauti šioje srityje.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Mokslinis ir technologinis Europos
bendrijos ir kitų šalių bendradarbiavimas itin svarbus technologinei plėtrai ir visiems jos
pranašumams, įskaitant susijusius su žmonių gyvenimo kokybės gerinimu. Dėl šios
priežasties balsavau už EB ir Ukrainos susitarimo atnaujinimą.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) 2002 m. liepos 4 d. Kopenhagoje pasirašytas Europos
bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo,
įsigaliojęs 2003 m. vasario 11 d. Atsižvelgdamas į mokslo ir technologijų sektorių svarbą
ES, jų pajėgumą šiose srityse ir svarbų vaidmenį, kurį jos gali atlikti kartu su Ukraina, manau,
kad susitarimo atnaujinimas atitinka Europos Sąjungos interesus skatinimo toliau
bendradarbiauti su Ukraina mokslo ir technologijų srityse, kurios yra bendri prioritetai ir
yra naudingos abiem šalims, požiūriu. Tikiuosi, kad toliau pasitvirtina, jog susitarimas,
kuris buvo ką tik atnaujintas, yra naudingas abiem šalims.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) 2002 m. liepos 4 d. Kopenhagoje sudarytas
Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo,
kuris įsigaliojo 2003 m. vasario 11 d. ir kuriuo siekiama skatinti, plėtoti ir lengvinti
bendradarbiavimo veiklą bendro intereso srityse, pvz., tyrimų ir plėtros mokslo ir
technologijų srityje. Balsavau už šį susitarimą, nes manau, kad jo atnaujinimas padeda
skatinti kurti bendrą Europos mokslinių tyrimų erdvę, nes jis naudojamas kaip ES ir
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Ukrainos strateginės partnerystės skatinimo priemonė. Todėl tikiuosi, kad šio atnaujinimo
rezultatai abiem šalims bus teigiami.

David Martin (S&D),    raštu. – Balsavau už šį pranešimą, kuriame sprendžiamas
konsultavimosi iš naujo su Parlamentu dėl Tarybos sprendimų dėl Europos Sąjungos ir
Ukrainos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje atnaujinimo
klausimas. 2008 m. lapkričio mėn. Ukrainoje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime
abi šalys patvirtino norą atnaujinti šį susitarimą dar penkeriems metams, o tam pritariu ir
aš.

Iosif Matula (PPE),    raštu. – (RO) Pritariu sprendimo, kuriuo patvirtinamas susitarimo
dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo su Ukraina atnaujinimas, projekto
patvirtinimui Europos Parlamente. Šių sektorių reikšmę ekonominiam ir socialiniam
Europos Sąjungos ir Ukrainos vystymuisi patvirtino bendradarbiavimas įvairiose bendro
intereso srityse: aplinkos ir klimato kaitos, sveikatos, žaliosios energijos, informacinės
visuomenės, pramonės ir žemės ūkio bei kt. Ne tik galimybė naudotis mokslinių tyrimų
infrastruktūra, bet ir ES ir Ukrainos mokslo darbuotojų keitimasis dvišale ir daugiašale
patirtimi gali padėti padidinti finansinį įgyvendintų projektų efektyvumą ir taip sumažinti
dedamų pastangų ir naudojamų išteklių dubliavimą.

Akademinė Ukrainos bendruomenė turi rimtai vertinti konkurencinius pranašumus,
kuriuos įgyja bendradarbiaudama su ES ir naudodamasi Europos fondais kaip priemonėmis
savo teigiamoms savybėms puoselėti, o ne tik kaip alternatyviu finansavimo šaltiniu.
Mokslinis bendradarbiavimas neabejotinai yra pagrindinis Europos mokslinių tyrimų
erdvės elementas, kuriuo bus paruošta dirva patekti į šio sektoriaus pasaulinius tinklus.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl mokslinio
ir technologinio bendradarbiavimo, kuris įsigaliojo 2003 m. vasario mėn., buvo sėkmė,
taip pat jis atliko svarbų abiem šalims vaidmenį. Todėl jo atnaujinimas patvirtina šią sėkmę
ir dėl to tikimės, kad taip bus ir ateityje.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu. – (LV) Daugelį metų Ukrainoje buvo konstitucinė ir
politinė netvarka. Šiaip ar taip, ji turi prezidentą, galintį priimti sprendimus. Pritariu
V. Janukovičiaus troškimui Ukrainoje įvesti tvarką. Turime išnaudoti visas įmanomas
galimybes padėti Ukrainos pramonei kuo greičiau integruotis į Europos Sąjungą. Šiuo
atveju Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir
technologijų srityje yra naudingas abiem šalims. Antra, visoms politinėms Ukrainos jėgoms
jis yra svarbus politinis ženklas, kad remiame įstatymų ir taisyklių sutvarkymo politiką.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Šių dienų moderniame pasaulyje, kuriame techniniai
pasiekimai yra tokie trumpalaikiai, bendradarbiavimo mokslo ir technikos srityse
palengvinimas bus naudingas abiem šalims. Kadangi susitarimo atnaujinimas akivaizdžiai
suteikia ekonominės ir socialinės naudos abiem šalims, jis taip pat atitinka Europos Sąjungos
interesus. Tokios susitarimo įgyvendinimo išlaidos, kaip praktiniai seminarai, seminarai,
posėdžiai ir t. t., bus įtrauktos į atitinkamas specialiųjų ES biudžeto programų išlaidų
biudžeto eilutes.

Siekdamas paremti techninę pažangą globalizuotame pasaulyje vykstant konkurencijai ir
atsižvelgiamas į pranašumus, kuriuo technologijų pokyčiai užtikrina ne tik mūsų
kasdieniame gyvenime, bet ir, pvz., medicinos srityje, pritariau susitarimo dėl mokslinio
ir techninio bendradarbiavimo su Ukraina atnaujinimui.
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Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes manau, kad atnaujinus
Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimą dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų
srityje šios šalys įgis galimybę siekti didelės pažangos ir gauti abipusę naudą.

Teresa Riera Madurell (S&D),    raštu. – (ES) Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo
dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje atnaujinimas nepaprastai svarbus
siekiant, kad ir toliau būtų skatinama bendradarbiauti abiejose bendrose prioritetinėse
mokslo ir technologijų srityse, nes tai duotų socialinės ir ekonominės naudos abiem šalims.
Todėl per plenarinį posėdį Parlamentui tvirtinant susitarimo atnaujinimą parėmiau jį,
remdamasi tuo, ką buvome nusprendę Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete.

Šiuo susitarimu Ukrainai ir ES turėtų būti suteikta galimybė abipusiai pasinaudoti moksline
ir technologine pažanga, pasiekta mokslinių tyrimų programose, ir kartu suteikta galimybė
perduoti žinias, kad iš to turėtų naudos mokslinė bendruomenė, pramonė ir europiečiai.

Kalbant apie konkrečius rezultatus, susitarimo atnaujinimu ES ir Ukrainai būtų suteikta
galimybė toliau keistis mokslo ir technologijų politikos informacija. Be kita ko, juo Ukrainai
taip pat būtų suteikta galimybė dalyvauti tam tikrose Europos mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros bendrosios programos srityse ir vykdyti mokymą pasinaudojant
abiejų šalių mokslo darbuotojams ir specialistams skirtomis judumo programomis.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Šis balsavimas labai lengvas. Paprasčiausiai
turėjome susitarti ir tai padarėme.

Pranešimas: Herbert Reul (A7-0303/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Mokslinis ir technologinis Europos Sąjungos
ir kitų šalių bendradarbiavimas itin svarbus technologinei plėtrai ir visiems jos
pranašumams, įskaitant susijusius su žmonių gyvenimo kokybės gerinimu. Dėl šios
priežasties balsavau už ES ir Farerų Salų susitarimo atnaujinimą.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) ES ir Farerai užbaigė savo derybas dėl susitarimo dėl
mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, kuris buvo pasiūlytas 2009 m. liepos 12 d.,
sudarymo. Susitarimas grindžiamas abipusės naudos, abipusių galimybių šalims dalyvauti
su susitarimo tikslu susijusiose jos ir jų vykdomose programose ir veikloje,
nediskriminavimo, veiksmingos intelektinės nuosavybės apsaugos ir teisingo intelektinės
nuosavybės teisių pasidalijimo principais. Šis mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo
asociacijos susitarimas padės formuoti ir stiprinti ES ir Farerų bendradarbiavimą šiais
klausimais, visų pirma reguliariai rengiant Jungtinio komiteto posėdžius, kuriuose galėtų
būti numatoma konkreti bendradarbiavimo veikla. Tikiuosi, jog pasitvirtins, kad ką tik
patvirtintas susitarimas yra naudingas abiem šalims.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) ES ir Farerų Salos užbaigė savo derybas dėl
susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo sudarymo, kad palengvintų
tyrimų veikloje pagal šį susitarimą dalyvaujančių mokslo darbuotojų laisvą judėjimą bei
gyvenimą ir tokiai veiklai skirtų krovinių judėjimą per sienas. Balsavau už šį susitarimą,
nes manau, kad jį atnaujinus padedama skatinti kurti bendrą Europos mokslinių tyrimų
erdvę. Todėl tikiuosi, kad šio susitarimo atnaujinimo rezultatai abiem šalims bus teigiami.

Elie Hoarau (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Balsavau prieš Europos Sąjungos ir Farerų
vyriausybės susitarimą dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo ne dėl to, kad
esu prieš Europos Sąjungos ir Farerų Salų mokslinį bendradarbiavimą, o dėl to, jog manau,
kad reikėtų pradėti daryti spaudimą Farerų Saloms, kad jos visiems laikams sustabdytų
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dažną ilgapelekių grindų žudymą – kiekvienas metais jų nužudoma beveik 1 000. Kol bus
vykdomos šios žudynės, ateityje balsuosiu prieš bet kokią Europos Sąjungos ir Farerų Salų
sutartį arba susitarimą dėl finansinės pagalbos.

David Martin (S&D),    raštu. 2010 m. birželio mėn. Komisija Europos Sąjungos vardu
su Farerų vyriausybe susitarė dėl susitarimo dėl mokslinio ir technologinio
bendradarbiavimo. Balsavau už šį pranešimą, kuriuo patvirtinamas šis pasiūlymas.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Europos Sąjungos ir Farerų vyriausybės susitarimas dėl
mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, galiojantis nuo 2009 m. liepos mėn., buvo
sėkmingas, taip pat jis atliko svarbų abiem šalims vaidmenį. Todėl jo atnaujinimas patvirtina
šią sėkmę ir dėl to tikimės, kad taip bus ir ateityje.

Louis Michel (ALDE),    raštu. – (FR) Įsigaliojusiu Europos Sąjungos ir Farerų vyriausybės
susitarimu dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo Farerų Saloms bus suteikta
galimybė visapusiškai dalyvauti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros
ir demonstracinės veiklos septintojoje bendrojoje programoje. Nors Farerų mokslo
darbuotojų bendruomenė nedidelė, jų mokslo darbuotojai jau sėkmingai dalyvavo ES
finansuojamuose projektuose. Jie turi kompetenciją su geografine Farerų Salų vieta
susijusiose mokslinių tyrimų srityse, ypač jūrų išteklių ir aplinkos. Šiuo susitarimu šiems
mokslo darbuotojams bus sudarytos sąlygos dirbti ir kitose srityse, pvz., energijos, maisto,
žemės ūkio, žuvininkystės ir biotechnologijų. Reguliarūs susitikimai padės nustatyti bendrus
mokslinių tyrimų prioritetus, taip pat sritis, kuriose bendros pastangos gali duoti naudos
abiem šalims. Be to, susitarimu bus remiamas aukštojo mokslo įstaigų studentų ir mokslo
darbuotojų judumas.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Europos Sąjunga nusistatė didelio užmojo tikslus
technologijų srityje, tačiau ne tik atsižvelgdama į Lisabonos strategiją. Dabar šie tikslai
buvo įtvirtinti artimiausios ateities plane – strategijoje „Europa 2020“. Dėl to
bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje tampa dar svarbesnis. Atsižvelgdami į
tai turėtume džiaugtis, kad buvo sudaryta daug susitarimų su kitomis šalimis siekiant
skatinti šį bendradarbiavimą, pvz., rengiant pasitarimus, susitikimus ir seminarus. Šis
klausimas turi tokią didelę reikšmę ES, kad pagal mokslinių tyrimų, technologinės plėtros
ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą buvo numatyta subsidijų galimybė.

Dabar ketiname atnaujinti savo susitarimą su grupe Šiaurės Atlanto salų – Farerų Salomis.
Kitaip nei Danija, Farerai nėra Europos Sąjungos narė ir nepriklauso muitų sąjungai. Vietoj
to jie sukūrė bendrą ekonominę erdvę su Islandija. Siekdamas paskatinti technologinę
pažangą, balsavau už susitarimo dėl mokslinio ir techninio bendradarbiavimo su Farerų
Salomis atnaujinimą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už Europos Sąjungos ir Farerų Vyriausybės
susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo sudarymą, nes esu įsitikinęs,
kad šiose strateginėse srityse dedamų mūsų pastangų derinimas gali būti naudingas abiem
šalims.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Atsižvelgdami į Tarybos sprendimo
(11365/2010) projektą, į Europos Sąjungos ir Farerų Vyriausybės susitarimo dėl mokslinio
ir technologinio bendradarbiavimo, kuriuo Farerų Salos prisijungia prie Sąjungos mokslinių
tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos
(2007–2013 m.) (05475/2010), projektą ir į Tarybos pateiktą prašymą duoti sutikimą
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pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 186 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies
2 pastraipos a punktą (C7-0184/2010).

Taip pat atsižvelgdami į Parlamento darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį, 90 straipsnio
8 dalį ir 46 straipsnio 1 dalį bei į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto
rekomendaciją (A7-0303/2010), susitarėme:

1. pritarti susitarimo sudarymui;

2. pavesti Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių
bei Farerų Salų vyriausybėms ir parlamentams.

Pranešimas: Herbert Reul (A7-0302/2010)

Slavi Binev (NI)  , raštu. – (BG) Inovacijos ir globalizacija yra du pagrindiniai viso pasaulio
ekonomikos plėtros šaltiniai. Jie turi tiesioginį poveikį piliečių našumui, užimtumui ir
gerovei bei užtikrina galimybę išspręsti kai kuriuos pasauliui iškilusius uždavinius, pvz.,
sveikatos priežiūros ir aplinkos. Kadangi jų vaidmuo tampa vis ryškesnis ir savybės
aiškesnės, jiems turi būti pritaikytos politikos priemonės. Japonija yra šalis, turinti tradicijas
mokslo ir technologijų srityje. Todėl balsavau už bendradarbiavimą su ja.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Mokslinis ir technologinis Europos
bendrijos ir kitų šalių bendradarbiavimas itin svarbus dėl technologinės plėtros ir dėl visų
jos teikiamų pranašumų, įskaitant susijusius su žmonių gyvenimo kokybės gerinimu. Dėl
šios priežasties balsavau už ES ir Japonijos vyriausybės susitarimo šiuo klausimu sudarymą.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Mokslo ir technologijų svarba Europos ir Japonijos
vystymuisi ir tai, kad joms abiem yra iškilę panašūs ekonomikos augimo, pramonės
konkurencingumo, užimtumo, tvarios plėtros ir klimato kaitos uždaviniai, reiškia, kad
abi, ES ir Japonija, išreiškė savo norą pagerinti ir suintensyvinti bendradarbiavimą tokiose
bendro intereso srityse, kaip mokslas ir technologijos. 2003 m. pradėtos derybos dėl
būsimo mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, per jas parengtas teksto
projektas, dėl kurio ką tik balsavome. Negalime pamiršti, kad ši partnerystė galėtų būti itin
naudinga Europai, nes Japonija yra viena iš pasaulyje pirmaujančių šalių, kalbant apie
mokslinių tyrimų investicijas, kurios 2008 m. sudarė 3,61 proc. bendrojo vidaus produkto
ir kurių 81,6 proc. buvo privačiojo sektoriaus investicijos. Tikiuosi, kad pasitvirtins, jog
ką tik patvirtintas susitarimas yra naudingas abiem šalims.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Europos Sąjungai ir Japonijai tenka spręsti
bendrus uždavinius, susijusius su ekonomikos augimu, pramonės konkurencingumu,
užimtumu, socialine ir regionine sanglauda, tvariuoju vystymusi ir, galbūt svarbiausia,
būtinybe pritaikyti savo ekonomiką prie senstančios visuomenės ir dabartinės finansų
krizės.

Jos taip pat turi tokius panašius mokslinių tyrimų prioritetus, kaip gyvosios gamtos mokslai
ir ryšių mokslai, todėl šis susitarimas padės stiprinti bendradarbiavimą tokiose bendro
intereso srityse, kaip gyvosios gamtos mokslai, informacinės ir ryšių technologijos bei
aplinkos apsaugos technologijos, susijusios su klimato kaita ir atsinaujinančiąja energija.
Balsavau už šį susitarimą, nes manau, kad ją atnaujinus bus padedama skatinti kurti bendrą
Europos mokslinių tyrimų erdvę, nes jis naudojamas kaip priemonė ES ir Japonijos, kuri
jau dabar yra viena pirmaujančių šalių pagal investicijas į mokslinius tyrimus (2008 m. jos
sudarė 3,61 proc. bendrojo nacionalinio produkto, o 81,6 proc. šių investicijų buvo
privačiojo sektoriaus investicijos), strateginei partnerystei skatinti.
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David Martin (S&D),    raštu. – Komisija derėjosi dėl mokslinio ir technologinio
bendradarbiavimo susitarimo su Japonija, pasirašyto 2009 m. lapkričio 30 d. Palankiai
vertinu šį pranešimą, kuriuo patvirtinamas susitarimas, tačiau manau, kad ES privalo dirbti
siekdama intensyvinti savo santykius su Japonija.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Dėl Europos bendrijos ir Japonijos mokslinio ir
technologinio bendradarbiavimo susitarimo buvo deramasi nuo 2003 m., tačiau jis tebuvo
ką tik sudarytas. Atsižvelgiant į didelę Japonijos svarbą mokslinių ir technologinių tyrimų
srityje, ką tik sudarytas susitarimas yra labai reikšmingas abiem šalims.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu. – (LV) Šiuo susitarimu duodamas sutikimas Europos
Sąjungai naudotis Japonijos, kuri yra viena pažangiausių pramonės šalių, technologijomis.
Tai yra didelis Europos Sąjungos žingsnis pirmyn. Tačiau norėčiau tikėti, kad šis
bendradarbiavimas bus abipusis, nes darbo su Japonijos įmonėmis patirtis rodo, kad
Japonija ne visada tvirtai laikosi šio principo. Balsuoju už tikėdamasis, kad ne tik Japonija,
bet ir Europos Sąjungos turės naudos iš šio susitarimo.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Japonija yra sektinas technologinės plėtros srities
pavyzdys. Japonijos technologijos visada yra pačios moderniausios, ar jos būtų susijusios
su hibridinėmis pavarų sistemomis, ar su pramogų produktais. Šalis gerai žinoma ne tik
dėl savo aukštųjų technologijų produktų eksporto; šie produktai taip pat turi didelę reikšmę
jos piliečiams. Pvz., Japonijoje už prekes ir paslaugas jau galima saugiai susimokėti
mobiliuoju telefonu. Vadinamųjų retųjų žemių elementų, kurie yra būtini naujausių
technologinių produktų elektroniniams komponentams, trūksta dėl Kinijos strategijos,
kuria siekiama užtikrinti, kad būtų šių medžiagų deficitas, ir taip dirbtinai išlaikyti aukštas
jų kainas. Visa tai paspartins alternatyvų paiešką.

Bendradarbiavimą mokslo ir technologijų srityje ir atitinkamą susitarimo atnaujinimą
mums verta remti ne tik dėl šių priežasčių. Taip pat šiuo atveju savo vaidmenį atliko
Lisabonos strategijos ir strategijos „Europa 2020“ reikalavimai, pagal kuriuos Europos
Sąjunga nusistatė didelio užmojo tikslus technologijų srityje.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Europai ir Japonijai tenka spręsti bendrus ekonomikos
augimo ir tvarios plėtros uždavinius, todėl šio susitarimo sudarymą verta paminėti, nes
juo sudaromos sąlygos stiprinti jų bendradarbiavimą mokslo ir technologijų srityje ir kartu
abiem šalims gauti didelę naudą.

Teresa Riera Madurell (S&D),    raštu. – (ES) ES ir Japonijai tenka spręsti labai panašius
ekonomikos augimo ir pramonės konkurencingumo uždavinius.

Be to, socialinių ir ekonominių korekcijų dėl jų senstančios visuomenės ir dabartinės
ekonomikos krizės būtinybė reiškia, kad jos abi yra patekusios į panašią padėtį ir turi
panašius mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų prioritetus.

Balsuoju už šią rekomendaciją, kurioje Parlamentas pritaria, kad turi būti sudarytas ES ir
Japonijos susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų klausimais, nes reikia
kuo geriau išnaudoti šių dviejų šalių bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityse
potencialą.

Susitarimu, kurį planuojama vykdyti penkerius metus, siekiama abipusės naudos abiem
šalims ir numatomi reguliariai rengiami ES ir Japonijos susitikimai, kad būtų galima
suplanuoti konkrečią bendradarbiavimo veiklą, įskaitant suderintus kvietimus teikti
paraiškas. Visu tuo ES ir Japonijai, kurios jau bendradarbiauja tokiuose svarbiuose
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projektuose kaip Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius, suteikta
galimybė dar labiau sustiprinti savo bendradarbiavimą tokiose bendro intereso srityse,
kaip gyvosios gamtos, informacijos ir ryšių mokslai, gamybos technologijos ir aplinka,
įskaitant klimato kaitą ir atsinaujinančiuosius energijos išteklius.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Šiuo balsavimu Europos Parlamentas,
atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo (11363/2010) projektą, atsižvelgdamas į Europos
bendrijos ir Japonijos vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų
srityje (13753/2009), atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti sutikimą pagal
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 186 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies
antros pastraipos a punktą (C7-0183/2010), atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių
81 straipsnį, 90 straipsnio 8 dalį ir 46 straipsnio 1 dalį, atsižvelgdamas į Pramonės,
mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją (A7-0302/2010): 1. pritaria šio
susitarimo sudarymui; 2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai,
Komisijai ir valstybių narių bei Japonijos parlamentams ir vyriausybėms.

Thomas Ulmer (PPE),    raštu. – (DE) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad būtų
teisinga ir būtina Solidarumo fondą panaudoti ankstesniais metais įvykusių potvynių
aukoms. Šiuo atveju ES lėšomis tiesiogiai pasinaudos nukentėję asmenys.

Pranešimas: Herbert Reul (A7-0304/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Mokslinis ir technologinis Europos
bendrijos ir kitų šalių bendradarbiavimas itin svarbus dėl technologinės plėtros ir dėl visų
jos teikiamų pranašumų, įskaitant žmonių gyvenimo kokybės gerinimą. Dėl šios priežasties
balsavau už šios srities EB ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimo sudarymą.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    raštu. – (RO) Mokslinis ir technologinis Europos
Sąjungos ir Jordanijos bendradarbiavimas yra vienas iš prioritetų ES ir Viduržemio jūros
šalims bendradarbiaujant pagal Europos kaimynystės politiką ir ES ryšių su kaimyninėmis
šalimis stiprinimo strategiją. Jis taip pat labai atitinka Jordanijos vyriausybės vykdomą
šalies ilgalaikės socialinės ir ekonominės reformos proceso skatinimo programą. Manau,
kad abiem šalims naudinga bendradarbiauti vykdant bendrą įvairių bendro intereso sričių
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinę veiklą ir šio bendradarbiavimo
rezultatus panaudoti atsižvelgiant į savo bendrus ekonominius ir socialinius interesus.

Mário David (PPE),    raštu. – (PT) ES skatino glaudžiai bendradarbiauti su Jordanija –
šalimi, kuri politiškai neramiame regione stengiasi veikti kaip nuosaikumą ir reformas
palaikanti jėga. ES siekė paremti Jordanijos pastangas palaikydama savitarpio santykius,
kuriuose didžiausias dėmesys skiriamas glaudžiam bendradarbiavimui demokratinių
reformų ir modernizacijos klausimais. Kaip delegacijos ryšiams su Mašreko šalimis
pirmininkui, man malonu balsuoti už šį pranešimą, kuriuo siekiama stiprinti Europos
Sąjungos ir Jordanijos bendradarbiavimą mokslo ir technologijų srityje.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Nuo 2008 m. ES ir Jordanija derėjosi dėl mokslinio ir
technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuris dabar turi būti patvirtintas. Partnerystė
su Jordanija yra labai naudinga Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių santykių požiūriu,
nes ši šalis ne tik turi didžiulį potencialą, bet ir gali veikti kaip mokslinio bendradarbiavimo
su kitomis regiono šalimis platforma. Be to, Jordanija turi gerai išplėtotą universitetų ir
aukštojo mokslo įstaigų tinklą ir gerai įrengtus mokslinių tyrimų ir taikomųjų technologijų
centrus tokiose labai Europai aktualiose srityse, kaip žemės ūkis ir agronomija. Šalis taip
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pat yra tinkamai integruota į tarptautinius ir regioninius mokslinius tinklus. Tikiuosi, kad
pasitvirtins, jog ką tik patvirtintas susitarimas yra naudingas abiem šalims.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Europos Sąjungos ir Jordanijos mokslinis ir
technologinis bendradarbiavimas buvo vienas nuo 2002 m. galiojančio Europos ir
Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos susitarimo prioritetų. Balsavau už šį susitarimą,
nes manau, kad jį atnaujinus padedama skatinti kurti bendrą Europos mokslinių tyrimų
erdvę, nes jis naudojamas kaip priemonė strateginei ES ir Jordanijos partnerystei skatinti,
o tai dėl jos strateginės padėties Artimuosiuose Rytuose gali turėti teigiamą poveikį
mokslinio bendradarbiavimo su šio regiono šalimis skatinimui.

David Martin (S&D),    raštu. – Komisija susitarė dėl ES ir Jordanijos susitarimo dėl
mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo. Jis buvo pasirašytas 2009 m. lapkričio 30 d.
Balsavau už šį pranešimą, kuriuo patvirtinamas šis susitarimas.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Dėl susitarimo dėl Europos bendrijos ir Jordanijos Hašimitų
Karalystės mokslinio ir techninio bendradarbiavimo buvo deramasi nuo 2008 m., tačiau
jis tebuvo ką tik sudarytas. Šis susitarimas svarbus dėl galimybių, juo užtikrinamų Europos
ir šios Artimųjų Rytų karalystės mainams. Taip pat verta pabrėžti, kad Jordanijoje vykdoma
didelė aukštojo mokslo plėtros veikla, o tai gali labai prisidėti prie šio bendradarbiavimo
sėkmės.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Nepaisant to, kad aplinkos apsaugos klausimus
nustelbia konfliktas Artimuosiuose Rytuose, tikėtina, kad šiuose regionuose bus pažangių
technologinių sprendimų poreikis. Dėl abiejų šalių, Jordanijos ir Izraelio, geriamojo vandens
strategijos laipsniškai mažėja Jordano upės tėkmė ir didėja jo vandens tarša. Tokiomis
aplinkybėmis bus didžiulis technologijų patobulinimų poreikis, pvz., vandens ir nuotekų
valymo įrenginių srityje.

Mokslinis ir techninis bendradarbiavimas svarbus siekiant sudaryti sąlygas keistis žiniomis
ir padėti pagrindus naujiems technologijų patobulinimams. Dėl šios priežasties balsavau
už susitarimo su Jordanijos Hašimitų Karalyste atnaujinimą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Europos Sąjungos ir Jordanijos bendradarbiavimas
mokslinių ir technologinių tyrimų srityje kaip prioritetas nustatytas Europos ir Viduržemio
jūros šalių sutartyje, kuria steigiama Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos
Hašimitų Karalystės asociacija, galiojusi nuo 2002 m. Todėl manau, kad reikia pritarti šio
ES ir Jordanijos susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo sudarymui,
nes tai yra dar vienas žingsnis siekiant stiprinti šią partnerystę. Manau, kad šiose strateginėse
srityse dedamų mūsų pastangų derinimas bus naudingas abiem šalims.

Teresa Riera Madurell (S&D),    raštu. – (ES) ES ir Jordanijos mokslinis ir technologinis
bendradarbiavimas kaip prioritetas pateikiamas 2002 m. įsigaliojusiame Europos ir
Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos susitarime.

Todėl 2007 m. prasidėjo derybos dėl ES ir Jordanijos susitarimo dėl mokslinio
bendradarbiavimo. Parlamento pritarimas šiam susitarimui yra žingsnis teisinga kryptimi.
Mano pritarimas šio susitarimo sudarymui paremtas mano įsitikinimu, kad dėl jo ES suartės
su Jordanija, kuri mokslo ir technologijų srityje turi didelius pajėgumus. Jordanija turi
didžiulį universitetų ir mokslinių tyrimų centrų tinklą.
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Be to, tikimasi, kad Jordanija savo regione veiks kaip mokslinio bendradarbiavimo skatintoja.
Ji taiko mokslinių tyrimų strateginį planavimą ir turi galimybę tarptautiniu lygiu
bendradarbiauti ir tokiuose sektoriuose, kaip energija, tvari plėtra, sveikata ir žemės ūkis.

Šios sritys atitinka Europos prioritetus, numatytus Septintojoje bendrojoje programoje.
Todėl svarbu, kad šis susitarimas būtų patvirtintas, nes juo bus sudarytos sąlygos mokslo
ir technologijų srityje ES suartėti su savo Viduržemio jūros partnere ir taip gauti abipusę
naudą.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Šiuo balsavimu Europos Parlamentas,
atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo (11362/2010) projektą, atsižvelgdamas į Europos
bendrijos ir Jordanijos Hašimitų Karalystės susitarimą dėl mokslinio ir technologinio
bendradarbiavimo (11790/2009), atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti sutikimą
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 186 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies
antros pastraipos a punktą (C7-0182/2010), atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių
81 straipsnį, 90 straipsnio 8 dalį ir 46 straipsnio 1 dalį, atsižvelgdamas į Pramonės,
mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją (A7-0304/2010): 1. pritaria šio
susitarimo sudarymui; 2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai,
Komisijai ir valstybių narių bei Jordanijos Hašimitų Karalystės parlamentams ir
vyriausybėms.

Pranešimas: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0292/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes joje nagrinėjama
vasario 25 d. Parlamento patvirtinta rezoliucija ir Žalioji knyga dėl bendros žuvininkystės
politikos reformos atsižvelgiant į regioninio bendradarbiavimo ir tvarumo ne ES vandenyse
poreikį. Šia rezoliucija panaikinamas žuvininkystės partnerystės susitarimas, kuris 2006 m.
spalio 9 d. įsigaliojo trejų metų laikotarpiui, ir prisidedama prie Bendrijos laivų žvejybos
veiklos tęstinumo, o tai ypač domina ES, nes taip padedama jos tunų žvejybos sektoriui
išlikti Ramiajame vandenyne. Ja taip pat suteikiama galimybė labai sumažinti tunų žvejybos
galimybes Atlanto vandenyno rytinėje dalyje atsižvelgiant į Amerikos tropinių tunų
komisijos (IATTC) patvirtintas apsaugos ir valdymo priemones.

Be to, reikėtų pabrėžti, kad šiame susitarime Saliamono Saloms bus numatytos garantuotos
pajamos, kurios bus naudojamos jų nacionalinei žuvininkystės politikai remti ir taip padėti
užtikrinti tvarumo principą ir tinkamą žuvų išteklių tvarkymą.

Vito Bonsignore (PPE),    raštu. – (IT) Sveikinu M. C. P. Neves už tai, kad atkreipė šio
Parlamento dėmesį į partnerystės susitarimo su Saliamono Salomis atnaujinimą.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Parlamentas įgijo didesnes galias sudarant
žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimus, o pradėjus bendrą žuvininkystės politikos
reformą į naujus susitarimus įtraukiamas įsipareigojimas visuose pasaulio regionuose
propaguoti atsakingą ir tvarią žuvininkystę.

Balsavau už, nes šiame susitarime numatoma skatinti bendradarbiavimą subregioniniu
lygmeniu ir taip atsižvelgiama į Europos tikslą stiprinti regioninių žuvininkystės valdymo
organizacijų sistemą kaip priemonę žuvininkystės valdymui skatinti.

Taip pat esu įsitikinęs, kad Europos Sąjungos santykiai su Saliamono Salomis, prie kurių
jūra pilna tunų, taip pat reiškia didelį ekonominį suinteresuotumą. Taip galima paremti
Europos Sąjungos tunų žvejybos grandinės Ramiajame vandenyne ekonominį efektyvumą,
užtikrinant galimybę sugauti 4 000 tonų žuvies (didelį pramonei ir Europos rinkai skirtą
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kiekį) ir iš dalies kompensuojant numatomą tunų žvejybos galimybių sumažėjimą Atlanto
vandenyno rytinėje dalyje.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose ir Britta Thomsen (S&D),
raštu. – (DA) Mes, keturi Danijos socialdemokratams atstovaujantys Europos Parlamento
nariai, apsisprendėme balsuoti prieš Europos Sąjungos ir Saliamono Salų žuvininkystės
partnerystės susitarimą. Mūsų sprendimas paremtas nuoširdžiu nuogąstavimu, kad tunų
ištekliai bus per daug išnaudojami ir kad bus sugaunamas per didelis jų kiekis. Visų pirma
pavojus gresia dviem rūšims – gelsvauodegiams ir didžiaakiams tunams, todėl šių rūšių
žvejyba turėtų būti kuo greičiau nutraukta. Šiuo žuvininkystės susitarimu keliama grėsmė
tunų ištekliams, nes pagal jį leidžiamas bet koks žuvų gaudymas, jei Europos žvejai sumoka
finansinę kompensaciją už kiekvieną sugautų tunų toną. Yra didelė tikimybė, kad to
rezultatas bus nekontroliuojamas žvejybos išteklių pereikvojimas, o blogiausio scenarijaus
atveju tai gali kelti grėsmę tunų išlikimui šiame regione.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Lisabonos sutartimi, reikalaujant išankstinio Parlamento
patvirtinimo, didinami Europos Parlamento įgaliojimai žuvininkystės partnerystės
susitarimų (ŽPS) klausimais. Šiomis aplinkybėmis balsavau už pranešimą dėl ES ir Saliamono
Salų ŽPS, nes manau, kad juo prisidedama prie atsakingos ir tvarios žvejybos tikslo ir taip
tenkinami teisėti abiejų šalių interesai.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson ir Marita Ulvskog (S&D),    raštu. – (SV)
Mes, socialdemokratai, apsisprendėme balsuoti prieš žuvininkystės partnerystės susitarimą
su Saliamono Salomis. Manome, kad susitarimo priežiūra nėra pakankama ir kad susitarime
tinkamai neatsižvelgiama į aplinką pereikvotų žvejybos išteklių požiūriu.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Šiuo metu ES turi 16 galiojančių žuvininkystės partnerystės
susitarimų (ŽPS). Pasinaudodamas jais ES laivynas turi teisę į žuvų išteklius, kurių partneriai
dėl vienos ar kitos priežasties negali arba neplanuoja gaudyti. Šiuo metu siekiame atnaujinti
ŽPS su Saliamono Salomis dar trejiems metams. Kaip sako pranešėja, „ES siūlo naujame
susitarime numatyti tokią pat, kaip ir ankstesniame susitarime, finansinę paramą Saliamono
Saloms, nepaisant to, kad mažėja išduodamų žvejybos leidimų skaičius ir leidžiamas sugauti
žuvų kiekis“. Tai ypač taikytina tada, kai manome, kad pagal ankstesnę ŽPS versiją keturi
Portugalijos ūdomis žvejojantys laivai žvejojo išskirtinėje Saliamono Salų ekonominėje
zonoje, nors dabar to daryti nebegalima, nes dėl jokių žvejybos galimybių ūdomis
žvejojantiems laivams nebuvo susitarta. Vis dėlto tiesa, kad buvo įtraukta sąlyga, pagal
kurią leidžiama, kai reikia, numatyti naujas žvejybos galimybes.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Vykdant 2002 m. bendros žuvininkystės
politikos (BŽP) reformą pasiūlyta partnerystės koncepcija siekiant paremti nacionalinio
žuvininkystės sektoriaus plėtojimą šalyse partnerėse. Nuo 2004 m. šie susitarimai vadinami
„žuvininkystės partnerystės susitarimais“ (ŽPS). Lisabonos sutartimi Parlamentui suteiktos
didesnės galios dėl ŽPS. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnio
6 dalies a punktą dabar prieš sudarant susitarimą Parlamentas turi iš anksto duoti pritarimą.

2004 m. vasario mėn. Saliamono Salos ir Europos bendrija pasirašė trejų metų ŽPA, kuris
įsigaliojo 2006 m. spalio 9 d. Sutinku, kad šis susitarimas, kuris dabar turi būti panaikintas
ir pakeistas nauja redakcija, yra trijų susitarimų su Vakarų Ramiojo vandenyno regiono
šalimis visumos, kuri taip pat apima partnerystės susitarimus su Kiribačiu ir Mikronezijos
Federacinėmis Valstijomis, dalis. Pagal susitarimus su Afrikos ir Ramiojo vandenyno regiono
šalimis ES finansinio įnašo dalis skirta tvarumo principu grindžiamai nacionalinei
žuvininkystės politikai remti.
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João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Dvišalių ES ir trečiųjų šalių žuvininkystės
susitarimų pasirašymu ES laivams suteikiama galimybė naudotis kiekybiniu ir kokybiniu
požiūriu reikšmingais žuvų ištekliais, nors kartu į šias šalis nukreipiami finansiniai ištekliai,
kurie dažnai sudaro didelę jų biudžeto dalį, skiriamą daugelio sričių, o ne tik žuvininkystės
politikai vykdyti. Tai taip pat tinka šiam susitarimui. Balsavome už šį pranešimą, tačiau vis
dar turime didelių abejonių dėl to, kaip iki šiol buvo įgyvendinamas šis susitarimas, ir
pranešėja pritarė kelioms iš jų.

Be kita ko, kalbu apie tai, kad kol galiojo susitarimas, jungtinis komitetas niekada nebuvo
susirinkęs; tai, kad nebuvo nustatytos sąlygos, kuriomis išskirtinėje Saliamono Salų
ekonominėje zonoje būtų įgyvendinta atsakinga žuvininkystės praktika; tai, kad nesugebėta
nustatyti, kaip bus kontroliuojami sugaunamos žuvies kiekiai. Tai yra klaidos, dėl kurių
kyla didelis pavojus, kad bus nepasiekti susitarimo tikslai, todėl jį atnaujinant jų nereikia
kartoti. Komisija įsipareigojo daryti viską, kad tai nepasikartotų: dabar ji privalo vykdyti
šį įsipareigojimą.

David Martin (S&D),    raštu. – Balsavau už šį pasiūlymą dėl ES ir Saliamono Salų
žuvininkystės partnerystės susitarimo, tačiau turėjau didelių abejonių. ES vystomojo
bendradarbiavimo politika ir bendra žuvininkystės politika turi būti nuoseklios, papildančios
viena kitą ir derančios tarpusavyje, kad jas kartu įgyvendinant būtų galima prisidėti prie
skurdo mažinimo tose šalyse, kuriose yra nepanaudotų žuvininkystės išteklių, kuriuos jos
stengiasi naudoti tausiai, nors ir stengiasi kurti savo vietos bendruomenes.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) ES yra sudariusi keletą žuvininkystės partnerystės
susitarimų, dėl kurių turi galimybę patekti į įvairias žvejybos zonas mainais į finansavimą,
skiriamą šalių, su kuriomis sudarė šiuos partnerystės susitarimus, ekonomikai. Tai yra
būdas ES padėti besivystančioms šalims ir kartu suteikti galimybę ES žvejams patekti į
kokybiškas žvejybos zonas, kad būtų galima paremti jų ekonominę veiklą, kuri yra itin
svarbi ES ekonomikai.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu. – (LV) Šiuo konkrečiu atveju yra dvi problemos, kurios
turi būti sprendžiamos metodiškai ir tikslingai. Pirmoji yra žvejybos kvotos, o antroji –
keitimasis sugautų žuvų ir Ramiojo vandenyno produkcijos perdirbimo žiniomis ir patirtimi
bei konservavimo technologijomis. Tikiuosi, kad visais sutartyje išvardytais aspektais
daugiausia dėmesio bus skiria bendradarbiavimui ir abipusiam keitimuisi patirtimi.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Dvišaliai Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių
žuvininkystės susitarimai duoda apčiuopiamos naudos ES. Šiuo metu ES ir Saliamono
Salos derasi dėl naujo susitarimo. Naujo susitarimo trūkumai yra didesni įnašai, kuriuos
turi mokėti laivų savininkai, mažesnis negu pagal kitus tunų žvejybos susitarimus ES
pelningumas ir tokia pat finansinė ES parama mainais į mažesnes sugavimo kvotas.

Pasak pranešėjos, susitarimo pranašumams priskiriama tai, kad Saliamono Saloms reikia
užsienio valiutos atsargų savo makroekonominiam stabilumui išlaikyti, kad sutartas
4 000 tonų žuvų kiekis Europos Sąjungai yra palyginti didelis kiekis ir kad yra būtinybė
bendradarbiauti regioniniu pagrindu, siekiant užtikrinti tvarumą ne ES vandenyse.
Susilaikiau, nes nėra pakankamai aišku, kokią naudą ES gauna išlaidų požiūriu.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už pasiūlymą dėl Europos Sąjungos ir
Saliamono Salų partnerystės susitarimo, nes manau, kad šis susitarimas iš esmės atitinka
abiejų šalių interesus. Manau, kad bendradarbiavimas regioniniu pagrindu yra veiksmingas
būdas užtikrinti tvarumą ne ES vandenyse ir prisidėti prie žuvininkystės valdymo.
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Iš tiesų susitarimu ne tik suteikiamas stabilus teisinis pagrindas abiem šalims, bet ir Saloms
bent trejiems metams bus užtikrintos garantuotos pajamos, kurios bus iš dalies naudojamos
jų nacionalinės žuvininkystės politikos įgyvendinimui finansuoti. ES yra labai naudinga
palaikyti ryšius su Saliamono Salomis žuvininkystės sektoriuje, nes suteikiant galimybę
sugauti didelį kiekį žuvų bus padedama didinti ES tunų žvejybos sektoriaus Ramiajame
vandenyne gyvybingumą.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. – (IT) Sveikinu M. C. P. Neves už tai, kad atkreipė šio
Parlamento dėmesį į partnerystės susitarimo su Saliamono Salomis atnaujinimą.

Balsavau už, nes pagal šį susitarimą turi būti skatinamas bendradarbiavimas subregioniniu
lygiu ir taip siekiama Europos tikslo stiprinti regionines žuvininkystės valdymo
organizacijas, taigi ir prisidėti prie žuvininkystės valdymo. Galiausiai pritariu pranešėjos
rekomendacijoms Komisijai visų pirma užtikrinti, kad Europos Parlamentas ir Taryba būtų
vienodai vertinami teisės būti tinkamai informuojami požiūriu, kad galėtų tinkamai stebėti
ir vertinti tarptautinių žuvininkystės susitarimų įgyvendinimą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už šio žuvininkystės partnerystės susitarimo
sudarymą, nes manau, kad jis iš esmės atitinka abiejų šalių interesus, viena vertus, dėl to,
kad juo ES suteikiama galimybė sugauti 4 000 tonų tunų per metus, – ES pramonei ir rinkai
gana didelį kiekį, – ir, kita vertus, dėl to, kad pagal jį Saliamono Saloms skiriami gana dideli
finansiniai ištekliai, kurie iš dalies turi būti skiriami jų sektorinei žuvininkystės politikai
įgyvendinti. Tačiau manau, jog turi būti padaryta viskas, kad būtų išspręstos pranešime
pagrįstai iškeltos problemos.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Europos bendrijos ir Saliamono Salų
žuvininkystės susitarimas baigė galioti spalio mėn. Naujasis protokolas galioja nuo 2009 m.
spalio 9 d. iki 2012 m. spalio 8 d. ir jau yra laikinai taikomas, kol Europos Parlamentas
duos savo pritarimą. Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnio
2 dalimi ir 218 straipsnio 6 dalies a punktu, Europos Parlamentas gali arba suteikti pritarimą,
arba jo nesuteikti. Nors Europos Parlamento dauguma balsavo už, mano frakcija, Verts/ALE,
balsavo prieš.

Pranešimas: David Casa (A7-0325/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Pritariu pranešėjo susirūpinimui, kad Komisija
turėtų ne tik ištirti konkrečius pridėtinės vertės mokesčio (PVM) standartinio tarifo ir kitų
tarifų dydžio klausimus, bet ir apsvarstyti platesnį naujos PVM strategijos klausimą, įskaitant
jo taikymo sritį ir išimtis. Kadangi PVM sistema tarifu požiūriu tampa vis sudėtingesnė, ji
atsilieka nuo vidaus rinkos pažangos, todėl įmonės, ypač mažosios ir vidutinės įmonės,
patenka į nepalanką padėtį. Reikėtų prisiminti, jog Parlamentas Komisiją perspėjo, kad
šiuo metu valstybių narių kuriama ir įgyvendinama PVM sistema turi trūkumų, kuriais
naudojasi sukčiai, todėl parandami milijardai eurų mokesčių. Palankiai vertinu Komisijos
ketinimą pradėti rengti Žaliąją knygą dėl PVM sistemos peržiūros siekiant sukurti aplinką,
kuri būtų palankesnė verslui, ir sistemą, kuri būtų paprastesnė ir patikimesnė valstybėms
narėms.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už šį pranešimą. Savo pasiūlyme
Komisija siūlo pratęsti dabartinio reikalavimo ES valstybėms taikyti minimalų standartinį
15 proc. PVM tarifą galiojimą penkeriems metams. Taigi pasiūlymas neturės jokios įtakos
mokesčių tarifams. Komisija siūlo, kad nuostata, pagal kurią pratęsiamas galiojimas,
įsigaliotų 2011 m. sausio 1 d., o jos galiojimas baigtųsi 2015 m. gruodžio 31 d. Siekdama
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išlaikyti pasiektą tarifų derinimo lygį, Komisija du kartus pateikė pasiūlymus, kuriais
nustatoma, kad standartinio tarifo intervalas gali svyruoti nuo minimalaus 15 proc. tarifo
iki maksimalaus 25 proc. tarifo. Toks intervalas buvo nustatytas pagal tarifus, praktiškai
taikomus valstybėse narėse, kur standartiniai tarifai visada svyravo nuo 15 iki 25 proc.
Abiem atvejais Taryba iš dalies pakeitė šiuos tarifų derinimo pasiūlymus, palikdama tik
minimalų tarifo dydį. Pritariu Komisijai, kad galiojimo laikotarpis turi būti pratęstas siekiant
ne tik suteikti įmonėms reikiamą teisinį aiškumą, bet ir sudaryti sąlygas ES lygiu papildomai
įvertinti tinkamą standartinio PVM tarifo dydį. Manau, kad būsimojoje žaliojoje knygoje
dėl PVM sistemos peržiūros Komisija turėtų ne tik ištirti konkrečius standartinio PVM
tarifo ir kitų tarifų dydžio klausimus, bet ir apsvarstyti platesnį naujos PVM strategijos
klausimą, įskaitant PVM taikymo sritį ir išimtis.

Vito Bonsignore (PPE),    raštu. – (IT) Sveikinu pranešėją D. Casą, parengusį šį pranešimą,
kuriuo mums suteikiama galimybė ir naujo apsvarstyti tokį svarbų klausimą kaip PVM ir
mokesčių suderinimas.

Pritariu pranešėjo teiginiui, kad dabartinė PVM sistema, iš dalies dėl to, kad tampa vis
sudėtingesnė, atsiliko nuo vidaus rinkos augimo ir kad, darydama įtaką bendrovių ir mažųjų
ir vidutinių įmonių konkurencingumui, jas iš tiesų įstumia į nepalanką padėtį. Dabartiniuose
mokesčių įstatymuose taip pat išryškėja daugybė spragų, kuriomis gali neteisėtai pasinaudoti
vengiantys mokėti mokesčius asmenys.

Todėl pritariu Komisijos pasiūlymui atidėti bendros PVM sistemos kūrimą siekiant įmonėms
užtikrinti reikalingą teisinį tikrumą, tačiau kartu raginu Komisiją kuo greičiau užbaigti
savo tyrimą ir parengti žaliąją knygą dėl PVM sistemos peržiūros dalyvaujant šiam
Parlamentui.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes pritariu
Komisijos pasiūlymui ir Parlamento pateiktiems jo pakeitimams. Sutinku su Komisijos
pasiūlymu dabartinio reikalavimo ES valstybėms taikyti minimalų standartinį 15 proc.
pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą galiojimą pratęsti penkeriems metams, vadovaujantis
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsniu.

Dėl Parlamento pakeitimų manau, jog ypač aktualu, kad pagal naująją PVM strategiją būtų
siekiama mažinti administracinę naštą, naikinti su mokesčiais susijusias kliūtis ir gerinti
verslo aplinką, ypač mažosioms ir vidutinėms bei darbui imlioms įmonėms, taip pat
užtikrinti sistemos atsparumą sukčiavimui.

Corina Creţu (S&D),    raštu. – (RO) Manau, kad tada, kai turi būti vėl pratęstas pereinamojo
laikotarpio 15 proc. dydžio tarifo taikymo nuostatos galiojimas, reikalinga griežta
minimalaus PVM tarifo kontrolė. Be to, manau, kad turėtume labiau nerimauti dėl to, kad
vis daugiau ES šalių vyriausybių, siekdamos išspręsti dėl ekonomikos krizės iškilusias
problemas, savo PVM tarifus didina iki didžiausios leidžiamos ribos. Ši priemonė rodo,
kad nėra veiksmingų sprendimų, taip pat ja gniuždoma ekonomika ir žmonių gyvenimas.
Todėl raginu vengti per didelio apmokestinimo, kad būtų galima patvirtinti pavyzdinę
mokesčių suderinimo sistemą.

George Sabin Cutaş (S&D),    raštu. – (RO) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad
Europos Sąjungai reikia naujos PVM strategijos. ES turi ją panaudoti tam, kad sumažintų
biurokratizmą ir pašalintų finansines kliūtis, trukdančias mažosioms ir vidutinėms įmonėms
vystytis. Taip pat manau, kad pereinamojo laikotarpio minimalaus PVM tarifo nuostatos
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taikymo pratęsimas iki 2015 m. gruodžio 31 d. gali užkirsti kelią Europos Sąjungos
struktūriniam disbalansui.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Komisijos siūlomas 15 proc. minimalaus standartinio
pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo taikymo atnaujinimas grindžiamas teisiniu tikrumu.
Jokiu būdu neprieštarauju šiam principui, todėl balsavau už šį pasiūlymą. Tačiau turiu
pabrėžti, kad šiam mokesčiui reikia labai skubiai pradėti taikyti veiksmingesnes priemones.
Šios priemonės turi būti skirtos Europos Sąjungos fiskaliniam konkurencingumui ir
būtinybei apsaugoti mažąsias ir vidutines įmones. Tampa vis akivaizdžiau, kad mokesčių
politika nėra neutrali. PVM praeities sėkmė negali ir neturi trukdyti pritaikyti jį naujiems
laikams.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Šiame pasiūlyme, grindžiamame Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 113 straipsniu, Komisija siūlo dabartinio reikalavimo
ES valstybėms taikyti minimalų standartinį 15 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM)
tarifą galiojimą pratęsti penkeriems metams; todėl jis neturi poveikio mokesčių tarifams.

Komisija siūlo, kad 2011 m. sausio 1 d. galiojimo pratęsimas įsigaliotų laikotarpiui, kuris
baigtųsi 2015 m. gruodžio 31 d. Galiojimo laikotarpio pratęsimu siekiama ne tik suteikti
įmonėms reikiamą teisinį tikrumą, bet ir sudaryti sąlygas ES lygiu geriau įvertinti tinkamą
standartinio PVM tarifo dydį. Esama PVM sistema, tampanti vis sudėtingesnė ne tik tarifų
požiūriu, atsilieka nuo vidaus rinkos pažangos, todėl įmonės, ypač mažosios ir vidutinės
įmonės, patenka į nepalanką padėtį. Be to, kaip priminė Parlamentas, sukurta ir valstybių
narių šiuo metu įgyvendinama PVM sistema turi trūkumų, kuriais naudojasi sukčiai ir kurie
kainuoja milijardus eurų mokestinių įplaukų.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Šis pranešimas susijęs su Tarybos direktyvos,
iš dalies keičiančios Direktyvą 2006/112/EB dėl minimalaus standartinio 15 proc. pridėtinės
vertės mokesčio (PVM) tarifo, pasiūlymu pratęsti dabartinio laikotarpio – kuris baigiasi šių
metų pabaigoje – galiojimą  dar penkeriems metams, nes ji negalėjo susitarti dėl galutinių
standartizuotų PVM tarifų.

Tačiau pranešėjas pasinaudojo galimybe Tarybai pateikti keletą pasiūlymų, ypač dėl naujos
PVM strategijos, kurioje, jo manymu, turėtų būti siekiama „naikinti su mokesčiais susijusias
kliūtis ir gerinti verslo aplinką, ypač mažosioms ir vidutinėms bei intensyviai dirbančioms
įmonėms, taip pat užtikrinti, kad taikant šią sistemą būtų užkirstas kelias sukčiavimui“. Jis
taip pat naudojasi galimybe primygtinai pareikalauti, kad Taryba prie galutinės sistemos
pereitų iki 2015 m. gruodžio 31 d., o Komisija, siekiant 2013 m. pakeisti dabartinį
pereinamojo laikotarpio tarifą, pateiktų teisės aktų pasiūlymus.

Atsižvelgdami į galimą neigiamą poveikį, kurį galėtų turėti 2013 m. pateikiamas pasiūlymas,
nepaprastai atidžiai stebėsime šį klausimą.

David Martin (S&D),    raštu. – Balsavau už šį pranešimą, kuriame nagrinėjamas Komisijos
pasiūlymas penkeriems metams iki 2015 m. gruodžio 31 d. pratęsti reikalavimo ES
valstybėms taikyti minimalų standartinį 15 proc. PVM tarifą galiojimą. Tai pageidautina
įprastais laikais, tačiau per dabartinę ekonomikos krizę to reikia dar labiau. Mokesčių
konkurencija, dėl kurios mažėja PVM tarifai, šalims, bandančioms išlaikyti priimtiną viešųjų
paslaugų lygį, būtų pražūtingi.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Turėtume nepamiršti, kad galiojanti PVM sistema, tampanti
vis sudėtingesnė ne tik tarifų atžvilgiu, atsilieka nuo vidaus rinkos pažangos. Todėl Europos
įmonės, ypač mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), patenka į nepalankią padėtį.

23-11-2010Europos Parlamento debataiLT86



Be to, kaip anksčiau priminė Parlamentas, sukurta ir valstybių narių šiuo metu įgyvendinama
PVM sistema turi trūkumų, kuriais naudojasi sukčiai ir kurie kainuoja milijardus eurų
mokestinių įplaukų. Todėl naujojoje PVM strategijoje ypatingas dėmesys turėtų būti
skiriamas PVM taisyklių reformai vadovaujantis principais, pagal kuriuos būtų aktyviai
skatinama siekti vidaus rinkos tikslų. Naująja PVM strategija turėtų būti siekiama sumažinti
administracinę naštą, panaikinti mokestines kliūtis ir pagerinti verslo aplinką, ypač MVĮ
ir darbui imlioms įmonėms, kartu užtikrinant sistemos atsparumą sukčiavimui.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu. – (LV) Tai yra viso Europos verslininkystės vystymuisi
nepaprastai reikšmingas klausimas. Turi būti suderinta visoms Europos Sąjungos šalims
taikoma PVM tarifų sistema. Turi būti suprantama ilgalaikė mokesčių sistema, taikoma
visų rūšių verslininkystei ir pramonei. Tik tada galime tikėtis sėkmės mokesčių politikos
srityje. Šiuo metu kai kurie Latvijos politikai, biudžeto deficitą mažinantys nuolat keisdami
mokesčių įstatymus, neįvertina nestabilios mokesčių sistemos pavojaus. Todėl kyla didelis
pavojus būsimam mokesčių naštos mažinimui ir en masse likviduojamos mažosios ir
vidutinės įmonės. Manau, kad Europos Komisijos iniciatyva pateikiama laiku.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Minimalūs pridėtinės vertės mokesčio tarifai yra
vienas iš bandymo suderinti Europos mokesčių tarifus aspektų. Tačiau privalome priešintis
šiems veiksmams siekiant suderinimo. Viena vertus, dėl jų galėtų būti bandoma slapta
įgyvendinti ES mokesčių suverenumą, o kita vertus, tokio tipo reglamentai yra kišimasis į
valstybių narių suverenitetą. Valstybės narės turi išsaugoti teisę nustatyti savo mokesčių
tarifus, kadangi kiekviena šalis turi pati nuspręsti dėl savo prioritetų, nes jie priklauso nuo
to, kiek pinigų ši valstybė išleidžia įvairioms sritims. Be to, visa tai yra Europos istorinės
raidos išraiška. Turime atmesti minimalių mokesčių tarifų reikalavimus, kad būtų galima
sumažinti spaudimą paklusti, ES biurokratizmo mastą ir Briuselio centralizmą.

Griežtai prieštarauju privalomo apmokestinimo minimaliu standartiniu 15 proc. PVM
tarifu galiojimo pratęsimui dar penkeriems metams. ES daugiausia dėmesio turėtų skirti
bendradarbiavimui mokestinio sukčiavimo klausimais, nes visų pirma milijardai eurų
prarandami pridėtinės vertės mokesčio sistemose. Tai yra keletas šioje sistemoje taikomų
požiūrių, kuriuos verta toliau svarstyti.

Claudio Morganti (EFD),    raštu. – (IT) Šiuo pranešimu pratęsiamas Tarybos direktyva
92/77/EEB, kuria nustatytas minimalus PVM tarifas, įdiegtos pereinamojo laikotarpio
sistemos galiojimas, nustačius, kad standartinis tarifas negali būti mažesnis nei 15 proc.

Dabar įprasta nustatyti minimalius tarifus, nes Europos Sąjungoje dar neįgyvendinome
pastovios netiesioginių mokesčių suderinimo sistemos. Kalbant apie PVM, tai mums leidžia
išvengti, kad dėl vis didesnių valstybėse narėse taikomų standartinių tarifų skirtumų
neatsirastų struktūrinio disbalanso ir konkurencijos iškraipymų. Šiuo metu taikomų
standartinių tarifų nuokrypis patenka į 15–25 proc. diapazoną, o jie yra pakankami, kad
būtų galima užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą.

Atidėjimu bus galima ne tik suteikti įmonėms reikiamą teisinį tikrumą, bet ir visoje ES
atlikti tolesnius patenkinamo standartinių PVM tarifų dydžio vertinimus. Be to, Komisija
buvo paraginta kuo greičiau paskelbti Žaliąją knygą dėl naujos PVM strategijos ir pradėti
konsultacijas dėl būsimo mokesčių suderinimo. Balsavau už tikėdamasis mokesčių
suderinimo sistemos, kuria visoje Europos Sąjungoje būtų užtikrintas vienas bendras PVM
tarifas.
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Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už D. Casos pranešimą ir sveikinu dėl darbo
bei bendradarbiavimo Ekonomikos ir pinigų politikos komitete.

Pranešimo tikslas – pratęsti dabartinio reikalavimo ES valstybėms taikyti minimalų
standartinį 15 proc. PVM tarifą galiojimą dar penkeriems metams. Pranešime ne tik
pabrėžiama minimalaus standartinio tarifo svarba, bet ir einama toliau ir pabrėžiama
būtinybė paskelbti naują PVM strategiją, kadangi esama sistema, tampanti vis sudėtingesnė
ne tik tarifų atžvilgiu, atsilieka nuo vidaus rinkos pažangos.

Kaip M. Monti taip pat nurodė savo pranešime dėl bendrosios rinkos projekto atnaujinimo,
dėl vienodų tarifų nebuvimo ir skirtingų pragyvenimo išlaidų įvairiose valstybėse narėse
galėtų susidaryti sąlygos, kurios pakenktų bendrosios rinkos principams. Dėl to ES įmonės,
ypač MVĮ, patenka į nepalankią padėtį.

Be to, sukurta ir valstybių narių šiuo metu įgyvendinama Europos PVM sistema dažnai
naudojama tarpvalstybiniam sukčiavimui, kuris kainuoja milijardus eurų mokestinių
įplaukų.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. – (IT) Sveikinu pranešėją D. Casą, parengusį šį pranešimą,
kuriuo mums suteikiama galimybė dar kartą apsvarstyti esminį PVM ir mokesčių suderinimo
klausimą.

Sutinku su pranešėjo išsakyta nuomone, būtent kad esama PVM sistema atsilieka nuo
vidaus rinkos pažangos, – atvirkščiai, dėl to, kad daro didelį poveikį įmonių ir MVĮ
konkurencingumui, jos patenka į nepalankią padėtį.

Todėl pritariu Komisijos pasiūlymui pratęsti galiojimą, kad būtų galima sukurti bendrą
PVM sistemą siekiant įmonėms užtikrinti reikalingą teisinį tikrumą, tačiau kartu raginu
Komisiją kuo greičiau užbaigti savo analizę ir su šio Parlamento pagalba parengti Žaliąją
knygą dėl PVM sistemos peržiūros.

Miguel Portas (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Balsuoju už šį pranešimą. Vis dėlto norėčiau
pabrėžti, kad paskesnis galutinio reglamento dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atidėjimas
yra būdingas aklavietei, į kurią pateko Europos integracija. Nors Komisija ir pateikė
pasiūlymą kuo greičiau peržiūrėti PVM sistemą, visi žinome, kad dėl skirtingų valstybių
narių interesų, kaip buvo pareikšta Taryboje, bus blokuojamas pasiūlymas labiau
suvienodinti tarifus. Būtų gerai, jei nepamirštume, kad nors PVM yra regresyvus mokestis,
jis buvo ir toliau yra skubi mokestinė priemonė, skirta Tarybos ir Komisijos taikomai
griežto taupymo politikai.

Spaudimas dėl vadinamojo valstybių narių biudžeto konsolidavimo dabar yra didžiausia
kliūtis PVM tarifų suvienodinimui. Jeigu prisiminsime, kad Komisijos pateiktą pasiūlymą
dėl vadinamojo Europos PVM, kaip Europos Sąjungos pajamų šaltinio, kelios valstybės
narės iškart atmetė, turėsime pripažinti, jog atrodo, kad būtų nelabai tikslinga Komisijos
prašyti vadinamosios naujos PVM strategijos.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, kuriame daugiausia dėmesio
skiriama Komisijos pasiūlymui pratęsti dabartinio reikalavimo ES valstybėms taikyti
minimalų standartinį 15 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą galiojimą penkeriems
metams. Iš to, ką teigia pranešėjas, svarbu pripažinti, jog reikia iš pagrindų peržiūrėti pačią
PVM sistemą, kad būtų galima aktyviai siekti vidaus rinkos tikslų ir taip padėti kurti
palankesnę verslo aplinką, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Todėl visiškai pritariu
Komisijos pareikštam ketinimui pradėti rengti Žaliąją knygą dėl PVM sistemos peržiūros.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Parlamente esame dauguma balsuojančiųjų
už šį tekstą, kuriame teigiama, kad Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Komisijos
pasiūlymą Tarybai (COM(2010)0331), atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos
(C7-0173/2010), atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
nuomonę, atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir atsižvelgiamas į
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0325/2010), pritaria Komisijos
pasiūlymui su pakeitimais; ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį; ragina Tarybą pranešti
Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas; ragina Tarybą
dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą; paveda
Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams
parlamentams.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    raštu. − (ET) Reikia tik pasidžiaugti šiuo pranešimu
dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir nuostatos dėl minimalaus standartinio
tarifo taikymo trukmės. Juo bus nustatytas minimalus standartinis 15 proc. tarifas, kuris
galios iki 2015 m. pabaigos. Nors Europos Komisija ne kartą siūlė nustatyti maksimalų
25 proc. tarifą, Europos Taryba tam nepritarė. Tačiau standartinis tarifas šiuo metu nė
vienoje valstybėje narėje neviršija 25 proc. Estija, kurioje standartinis PVM tarifas yra
20 proc., yra viena iš 19 valstybių narių, kuriose šis tarifas yra 20 proc. arba didesnis. Šiuo
aspektu noriu pabrėžti, kad visiškai pritariau 15 proc. minimalaus tarifo taikymo pratęsimui,
kuriuo kiekvienai valstybei narei bus suteikta galimybė spręsti, kokio dydžio turėtų būti
jos tarifas. Be to, šiuo pranešimu užtikrinamas teisinis tikrumas mūsų verslininkams, kurie
kitus penkerius metus žinos, kad Europos teisės aktais bus neleidžiama didinti standartinio
PVM tarifo.

Nuno Teixeira (PPE),    raštu. – (PT) Europos Komisijos pasiūlyme numatoma pratęsti
dabartinio reikalavimo ES valstybėms taikyti minimalų standartinį 15 proc. pridėtinės
vertės mokesčio (PVM) tarifą galiojimą penkeriems metams iki 2015 m. gruodžio 15 d.
Idėja – išsaugoti suderintą mokesčių sistemą, pagal kurią yra du privalomi PVM tarifai ir
tarifų suderinimas 10 proc. diapazonu: kitaip tariant, 15–25 proc. Valstybės narės
įsipareigoja vengti taip išplėsti dabartinį diapazoną, kad būtų viršytas jų taikomas dabartinis
minimalus standartinis tarifas. Sutinku su pranešėju, kad galiojanti PVM sistema, tampanti
vis sudėtingesnė, atsilieka nuo vidaus rinkos pažangos. Taip pat tikiuosi, kad ateityje
Europos Komisija ištirs ne tik šį standartinio PVM klausimą, bet ir bendrą esamos sistemos
peržiūros klausimą, įskaitant jos taikymo sritį ir išimtis, ir kad įsipareigos parengti naują
šio mokesčio strategiją. Dėl pirmiau išvardytų priežasčių balsavau už šį pranešimą.

Marianne Thyssen (PPE),    raštu. – (NL) Aišku, balsavau už D. Casos pranešimą. Be to,
sutinku ne tik su pranešėjo požiūriu į šią direktyvą, bet ir su pastabų dėl jo pranešimo tonu.
Dar 1993 m. Europos Sąjunga naudojo pereinamojo laikotarpio PVM sistemą. Iki šiol
žlugo visi bandymai pereiti prie vadinamosios galutinės sistemos. Tačiau tai nėra priežastis,
dėl kurios neturėtume vėl bandyti.

PVM sistema yra ne tik tarifų ir jų diapazonų klausimas, bet ir viena iš paprastų ir teisiškai
tikrų schemų, kuri puikiai veikia vidaus rinkoje, yra pritaikyta MVĮ ir yra atspari sukčiavimui.
Tai, kad Komisija ketina rinktis šią kryptį, yra gera naujiena. Norėčiau paraginti
kompetentingą Komisijos narį parengti šį sudėtingą dokumentų rinkinį.
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Viktor Uspaskich (ALDE),    raštu. – (LT) Gerbiami kolegos, manau, kad naujojoje PVM
strategijoje ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas PVM taisyklių reformai, vadovaujantis
principais, pagal kuriuos būtų aktyviai skatinama siekti vidaus rinkos tikslų. Kaip pažymi
pranešėjas, galiojanti PVM sistema ne tik per daug sudėtinga tarifų atžvilgiu, bet ir atsilieka
nuo vidaus rinkos pažangos. 2009 m. sausio mėn. Lietuvos PVM tarifas padidėjo nuo 18 %
iki 19 %, o rugsėjo mėn. iki 21 %. Svarbu, kad būsimi pokyčiai nesumažintų investuotojų
iš užsienio susidomėjimo Lietuva. Mes turime pasiūlyti palankias mokesčių planavimo
galimybes.

Pagal naująją PVM strategiją turėtų būti siekiama mažinti administracinę naštą, naikinti su
mokesčiais susijusias kliūtis ir gerinti verslo aplinką, ypač MVĮ. Prieš priimdama galutinį
sprendimą, Komisija turėtų visapusiškai pasikonsultuoti su viešuoju ir privačiuoju sektoriais.
Šių konsultacijų metu turėtų būti aptariami ne tik PVM tarifai, bet ir platesni klausimai,
kaip antai siekiamybė nustatyti maksimalų tarifą bei PVM struktūros ir veikimo sistemos
alternatyvos. Todėl aš nekantriai laukiu Komisijos žaliosios knygos dėl PVM sistemos
peržiūros.

Pranešimas: Burkhard Balz (A7-0314/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už Europos centrinio banko (ECB) metinę
ataskaitą, nes manau, kad priemonėmis, kuriomis buvo siekiama išlaikyti žemą, artimą
2 proc., infliacijos lygį, buvo apsaugota nuo žlugimo daug finansų įstaigų. Tačiau pripažįstu,
kad ne visada buvo atskleidžiamas visas ECB priemonių atkuriamasis potencialas, nes jų
likvidumas ne visada buvo perkeliamas į realiąją ekonomiką. Reikėtų nepamiršti, kad ši
krizė prasidėjo kaip finansų krizė, kuri vėliau taip pat tapo ekonomikos krize.

Valstybių narių vyriausybės ir ECB turėjo reaguoti į nuo XX a. ketvirtojo dešimtmečio
didžiausią krizę. Matėme, kaip mažėjo bendrasis vidaus produktas, mažėjo ekonominės
veiklos mastas ir didėjo biudžeto deficitas ir kaip dėl to sumažėjo mokestinės pajamos ir
susidarė nestabili valstybės skola: buvo sunku pasiekti skaičius, palyginamus su iki krizės
buvusiais skaičiais. Ši padėtis yra struktūrinių reformų nebuvimo ES rezultatas, kuris toks
akivaizdus Graikijos ir kitų euro zonos šalių įvykiuose. Todėl manau, kad svarbu įveikti
finansų sistemos trūkumus pasauliniu lygmeniu ir išmokti visas krizės pamokas gerinant
rizikos valdymo kokybę bei didinant finansų rinkų skaidrumą.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    raštu. – (EL) Parnešimas dėl Europos centrinio
banko metinės ataskaitos rodo, kad Europos Parlamentas siekia būti nuosekliausias
kapitalistų klasės spaudimo darbininkams šalininkas ir rėmėjas. Iš esmės jame pakartojami
šie spalio mėn. ES aukščiausiojo lygio prieš paprastus žmones nukreipti sprendimai: sukurti
kontroliuojamą bankroto mechanizmą, į stabilumo paktą įtraukti griežtesnes sąlygas ir jį
tiksliai taikyti bei įvesti sankcijas šių sąlygų nesilaikančioms valstybėms narėms. Jame
pritariama pinigų paketui, kuris ES ir valstybių narių lygiu numatytas vertybinių popierių
biržai ir kitiems kapitalo sektoriams siekiant užtikrinti, kad kapitalizmo krizės laikotarpiu
jie išliktų pelningi. Jame remiamos visos prieš darbo ir vidurinę klasę nukreiptos barbariškos
priemonės, kurias buržuazinės vyriausybės taiko visose ES valstybėse narėse. Siekdami
ištraukti ES iš kapitalistinės ekonomikos krizės, politiniai kapitalo atstovai siūlo visose
valstybėse narėse paspartinti kapitalistinius pertvarkymus siekiant išlaikyti monopolinių
grupių pelningumą, už kurį sumokėtų darbininkai, kurie raginami mokėti už krizę. Airija
yra naujausias, tačiau neabejotinai nebus paskutinis, monopolijų savarankiškumo ir jų
pelningumo skatinimo tragiškų pasekmių pavyzdys, darbininkų laukiantis ateityje.
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Jean-Pierre Audy (PPE),    raštu. – (FR) Remdamasis puikiu savo kolegos iš Vokietijos
B. Balzo pranešimu balsavau už rezoliuciją dėl Europos centrinio banko ataskaitos.
Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai tapęs Europos institucija, ECB, nors ir nepriklausomas, negali
būti abejingas savo parlamentų arba valstybių narių vyriausybių atstovaujamų Europos
žmonių norams. Todėl pritariu reikalavimui užtikrinti ECB darbo ir sprendimų skaidrumą.
Per krizę ECB sumažino palūkanų normas iki 1 proc. ir toliau taikė neturinčias precedento
nestandartines priemones, kad per visus 2009 m. būtų remiamos paskolos. Šios priemonės
davė rezultatų. Pritariu minčiai, kad šių priemonių atšaukimas turi būti tinkamai suplanuotas
ir derinamas su nacionalinėmis vyriausybėmis. Visų pirma būtų buvę naudinga, jeigu ECB
būtų atlikęs visuotinį, o ne regioninį infliacijos vertinimą vykdydamas savo pinigų politiką,
kuria siekiama nustatyti intervencinį kursą siekiant išbristi iš krizės.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. – (LT) Europos Parlamento rezoliucijoje dėl ECB
2009 m. metinės ataskaitos pažymima, kad praeityje ne visada buvo laikomasi Stabilumo
ir augimo pakto reikalavimų, todėl būtina užtikrinti, kad šis paktas ateityje būtų nuosekliau
ir veiksmingiau taikomas valstybėse narėse. Palaikiau šią rezoliuciją ir manau, kad pinigų
sąjungai reikia taikyti griežtą ekonominės politikos derinimą ir panaikinti dabartinę
makrolygio rizikos ribojimo priežiūros spragą, įsteigiant Europos sisteminės rizikos valdybą.
Manau, kad laikantis sampratos, pagal kurią ESRV teikia tik perspėjimus ir rekomendacijas
ir nesiima faktinių užtikrinimo veiksmų, negalima atitikti veiksmingo įgyvendinimo ir
atsakomybės principų ar paskelbti kritinės padėties, todėl būtina valdybai suteikti didesnių
galių. Ypač svarbu paraginti Europos Komisiją, kad ji neapsiribotų vien tik Reglamento dėl
reitingų agentūrų daliniu pakeitimu, kuriuo būtų nustatyta didesnė Europos reitingų
agentūrų atsakomybė, bet ir pateiktų pasiūlymą dėl Europos reitingų agentūros, kuri leistų
objektyviai įvertinti valstybių narių ekonominę ir finansinę būklę, įsteigimo.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už Parlamento rezoliuciją, nes
sutinku, kad finansų krizė kai kuriose kitose euro zonos šalyse yra labai svarbi problema
ir atspindi tam tikrus euro zonos veikimo sutrikimus, ir dėl to, kad būtina atlikti reformas
ir geriau koordinuoti įvairią ekonomikos politiką. Taip pat sutinku su raginimu neribotai
ir nuosekliau taikyti Stabilumo ir augimo paktą, nes manau, kad Stabilumo ir augimo
paktas turėtų būti papildytas sukuriant ankstyvo įspėjimo sistemą galimoms neatitiktims
nustatyti, pvz., pasinaudojant vadinamuoju Europos pusmečiu, siekiant tobulinti priežiūrą
ir stiprinti ekonominės politikos derinimą ne tik tam, kad būtų užtikrintas fiskalinis
konsolidavimas, bet ir – neapsiribojant biudžeto aspektu – kad būtų galima ištaisyti kitokį
makroekonominį disbalansą ir stiprinti vykdymo procedūras.

Pinigų sąjungai reikia, kad griežtas ir geras ekonomikos politikos derinimas būtų patikimas.
Todėl norėčiau paraginti Komisiją pateikti pasiūlymų sustiprinti Stabilumo ir augimo paktą
– nustatyti konkrečius Europos ekonominių sistemų konkurencingumo skirtumų mažinimo
tikslus siekiant skatinti naujų plėsti darbo vietų kūrimą.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Labai vertinu Europos centrinio banko pastangas. Manau,
kad iš esmės ECB parodė, kad sugeba pasiekti nusistatytus tikslus ir kad visada pasitvirtino,
jog jo techninė kompetencija atitinka situacijas, su kuriomis jis susiduria, įskaitant
pasitaikančias tokiais, kaip dabar, didelės krizės laikais.

Tačiau pats pagrindinių makroekonominių rodiklių pasikeitimų buvimas turėtų mus
priversti stabtelėti ir pagalvoti apie tarp pinigų politikos ir realiosios ekonomikos veikiančius
tarpinius mechanizmus. Todėl manau, kad būtina ne tik įsteigti kitas priežiūros ir kontrolės
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institucijas ECB remti, bet ir pirmiausia apimti tas atsakomybės sritis, kurios ligi šiol nebuvo
laikomos svarbiomis.

Visų pirma nerimą kelia būsimas Estijos prisijungimas prie euro zonos. Išsiplėtusiai pinigų
sąjungai iš esmės reikia didesnės vidaus sanglaudos. Be šios Baltijos valstybės
makroekonominių rodiklių, pagal ES reikalaujamus standartus tarp euro zonos šalių turi
būti pasiekta didesnė konvergencija, iš dalies siekiant padidinti institucijų pajėgumą veikti
ir taip išsaugoti euro stabilumą bei vertę.

Corina Creţu (S&D),    raštu. – (RO) Balsavau už 2009 m. ECB metinę ataskaitą. ECB tęsė
savo politiką nuo 2008 m., nustatęs infliacijos lygio tikslą, kuris būtų apie 2 proc., ir kartu
didindamas likvidumą rinkose. Todėl ECB sumažino palūkanų normas iki 1 proc. ir 2009 m.
toliau diegė nestandartines priemones, kurias pradėjo taikyti 2008 m. Sustiprintos kredito
paramos penki svarbiausi elementai buvo fiksuotos palūkanos paskirstant visą sumą, įkeisti
tinkamo turto sąrašo išplėtimas, ilgesni refinansavimo operacijų terminai, likvidžių lėšų
užsienio valiuta suteikimas ir finansų rinkos rėmimas taikant apgalvotą, tačiau reikšmingą
padengtų obligacijų pirkimo programą. Reikalingas atidus veiksmų derinimas su ES šalių
nacionalinėmis vyriausybėmis jų programų atžvilgiu, ypač atsižvelgiant į krizes, kurios
sudrebino Graikiją, o dabar – Airiją, ir į niūrią jų plitimo perspektyvą.

George Sabin Cutaş (S&D),    raštu. – (RO) Balsavau už vadinamąją 2009 m. ECB metinę
ataskaitą, nes manau, kad joje siūloma daug priemonių, kurios galėtų būti naudingos
Europos Sąjungos ekonomikai. Joms priskiriamas nuolatinio euro zonos apsaugos nuo
spekuliacinių išpuolių mechanizmo sukūrimas, dabartinių kreditų reitingo agentūrų veiklos
priežiūra ir galimos Europos kreditų reitingo agentūros sumanymas. Kaip savo frakcijos
pranešėjas, taip pat pabrėžiau dabartinės formos Stabilumo ir augimo pakto trūkumus.
Paktą reikėtų papildyti ankstyvo įspėjimo sistema, kuria būtų pagerintas Europos Sąjungos
ekonominės politikos koordinavimas.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes, atsižvelgdama į dabartinės
sistemos veikimo sutrikimą dėl finansų krizės, palaikau reformą ir griežtesnį euro zonos
ekonominės politikos koordinavimą. Pasiūlymuose, kuriais siekiama sustiprinti Stabilumo
ir augimo paktą, turi būti atsižvelgiama į Europos ekonominių sistemų konkurencingumo
skirtumus, siekiant skatinti augimą, kuriam vykstant ypatingas dėmesys būtų skiriamas
darbo vietų kūrimui.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Krizė, kurią patiriame, yra galimybė peržiūrėti ir pagerinti
tai, kas praeityje buvo blogai. Stabilumo ir augimo pakto griežtinimas ir jo laikymosi
priežiūra yra svarbūs siekiant ateityje euro zonoje išvengti pusiausvyros sutrikimų. Europos
sisteminės rizikos valdybos įsteigimas ir priežiūros komitetų pakeitimas trimis naujomis
priežiūros institucijomis yra priemonės, kurios bus naudingos geresnės ekonominės
priežiūros požiūriu. Sutinku su pranešėju, kai jis kalba apie apdairumo siūlant iniciatyvas,
kuriomis siekiama reguliuoti finansų rinkas, reikalingumą. Tai yra, kaip tvirtinome: geresnis
reglamentavimas nebūtinai reiškia didesnį reguliavimą.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Lisabonos sutartimi ECB suteiktas ES
institucijos statusas ir dėl to padidėjo Parlamento, kaip svarbiausios institucijos, per kurią
ECB atskaitingas Europos visuomenei, atsakomybė. 2009 m. metinėje ECB ataskaitoje visų
pirma kalbama apie ECB reakciją į krizę, krizės įveikimo strategiją ir valdymo temas. Finansų
krizė, kuri prasidėjo apytikriai prieš dvejus metus JAV antrine hipotekinių paskolų rinkos
krize, greitai išplito į ES ir taip pat virto ekonomikos krize, smogusia tikrajai ekonomikai.
2009 m. euro zonos realusis BVP sumažėjo 4,1 proc., bendras euro zonos valdžios
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sektoriaus deficito vidurkis padidėjo apie 6,3 proc., o valstybės skolos ir BVP santykis
išaugo nuo 69,4 proc. BVP 2008 m. iki 78,7 proc. 2009 m.

ECB veikė teisingai, kai sumažino palūkanų normas iki 1 proc. ir toliau taikė esmines ir
neturinčias precedento nestandartines priemones, kad būtų remiami kreditai. Tai padėjo
išvengti daugelio finansų įstaigų žlugimo. Tačiau likvidumas ne visada buvo perkeliamas
į tikrąją ekonomiką. Ši krizė aiškiai parodė, kad reikia finansų rinkų didesnio skaidrumo
ir geresnio rizikos valdymo bei patikimų viešųjų finansų, taip pat skubiai reikia atkurti
pasitikėjimą.

Bruno Gollnisch (NI),    raštu. – (FR) Tarptautinė finansų sistema iš tiesų yra amorali ir
nedorovinga. Naujausios Airijos krizės tendencijos bankus įtikino, kad jie galės toliau
dosniai atsilyginti savo akcininkams ir prisiimti ilgalaikes rizikas, nes valstybės narės ir
Europos mokesčių mokėtojai visada bus čia, kad juos išgelbėtų. Pelnų privatizavimas ir
didžiulių nuostolių valstybinė nuosavybė <…>. Pinigas – aš laimiu, herbas – tu pralaimi
<…>. Paradoksalu ir iš tiesų skandalinga, kad sąmyšis vertybinių popierių biržoje, kilęs
dėl Airijos valstybės skolos, yra tiesioginė pagalbos, kurią ši šalis suteikė savo bankams,
pasekmė – pagalbos, dėl kurios jos deficitas padidėjo daugiau nei kada nors anksčiau ir
tapo nepaprastai didelis. Be to, bankai, kuriuos ji gelbėjo, arba jų pavaldieji bankai, yra
bankai, kurie šiandien spekuliuoja prieš ją. Tačiau pagrindinė pamoka, kurią reikia išmokti
iš viso to, yra ta, kad euras yra girnos po savo valstybės narės kaklu ir kad Europos centrinio
banko politika, pvz., euro kursas, yra orientuota tik į Vokietiją. Valstybės narės, kurioms
sekėsi geriausiai, yra tos, kurios išsaugojo tam tikrą lankstumą savo valiutos ir savo valiutos
kurso atžvilgiu. Tai yra savo nacionalinę valiutą! Laikas visiems iš to pasimokyti.

Alan Kelly (S&D),    raštu. – Ši Parlamento iniciatyva yra ypač svarbi šiais metais, nes ja
Parlamento nariams suteikiama galimybė pareikšti savo nuomonę, kaip Europos centrinis
bankas reagavo į bankininkystės sektoriaus krizę. Tai, kaip balsavome šiuo klausimu, taip
pat mums suteikia galimybę pasakyti savo nuomonę apie kai kuriuos kitus dabartinių
ekonominių sąlygų aspektus, pvz., krizės priežasčių, valdymo ir finansų rinkos reformos.
Svarbu, kad būtų išgirsta šios Europos Sąjungos liaudies valdžios nuomonė tokia svarbia
tema.

Thomas Mann (PPE),    raštu. – (DE) Balsavau, kad būtų pritarta 2009 m. Europos centrinio
banko (ECB) metinei ataskaitai, nes joje aiškiai pabrėžiami nuoseklūs veiksmai, kurių jis
ėmėsi, ir svarbiausias tikslas – išlaikyti stabilias kainas. 2009 m. krizės metu ECB veikė ir
reagavo veiksmingai. Jis savarankiškai ir ryžtingai padėjo pagrindus ilgalaikei pasitikėjimo
aplinkai. Turėtų būti nuosekliai įgyvendintas svarbiausias mūsų pasiūlymas dėl teigiamų
pokyčių. Kitaip tariant, siekdamas padidinti savo teisėtumą ECB turėtų padidinti savo
veiklos skaidrumą. Nauja Lisabonos sutartimi, kuri įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d., ECB
paverstas Europos Sąjungos institucija. Labai tam pritariu, nes ECB pirmiausia atskaitingas
Parlamentui, tačiau daugelis žmonių to nežino. Jis ir toliau turi turėti galimybę savo finansų
politikos sprendimus priimti nepriklausomai nuo politinės įtakos ir pagrįsti juos piliečiams,
kuriems atstovaujame.

ECB buvo ir yra patikimas sąjungininkas ieškant patikimų viešųjų finansų ir būtino valstybių
narių skolos mažinimo pusiausvyros. Jis nuolat pabrėžė, kad euro zonai reikalingas
stabilumo paktas kartu su įgaliojimais. Jis turi būti taikomas tiksliai ir neturėtų būti
apeinamas arba pažeidžiamas.

David Martin (S&D),    raštu. – Balsavau už šį pranešimą, kuriame nagrinėjama 2009 m.
ECB metinė ataskaita. Mano frakcija (S&D frakcija) pasinaudojo šiuo pranešimu, kad
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paspartintų svarbiausias makroekonominės politikos priemones, tarp kurių yra: valstybių
narių vykdomas makroekonominės politikos koordinavimas; nuolatinė krizių valdymo
sistema; Stabilumo ir augimo pakto stiprinimas; galimybė įsteigti Europos kreditų reitingo
agentūrą; kreditai dėl MVĮ; lankstus valstybės paramos atsisakymas pasibaigus krizei.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Didelė ekonomikos krizė, išplitusi po visą pasaulį, labai
smarkiai pasireiškė ES. Europos centrinio banko atsakas į krizę buvo veiksmingas, nors
kartais jis ir per vėlai ėmėsi veiksmų arba veiksmai buvo nepakankamai tvirti, visų pirma
palūkanų normų mažinimo politika, kuri Jungtinėje Karalystėje ir JAV federaliniuose
rezervuose buvo daug radikalesnė ir veiksmingesnė.

Turime pasimokyti iš klaidų, kad išvengtume jų ateityje. Todėl finansų krizė kai kuriose
euro zonos šalyse yra labai svarbi visos euro zonos problema ir atspindi euro zonos veikimo
sutrikimus. Tai rodo, kad euro zonoje reikia reformų ir griežtesnio ekonomikos politikos
koordinavimo. Šią užduotį privalo atlikti visos euro zonai priklausančios valstybės, kad ją
galiausiai būtų galima konsoliduoti ir kad ji galėtų greitai išsivaduoti nuo šiuo metu
patiriamos įtampos.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu. – (LV) B. Balzo pranešime nepavyko paaiškinti klausimo,
kaip Europos centrinis bankas (ECB) prižiūrėjo ir reguliavo sandorius ir pinigų politiką
krizės laikotarpiu. Jis tik bandė neapibrėžtomis ir atsargiomis frazėmis pridengti banko
operacijas. Iš tiesų reikia ne tik nustatyti reikalų padėtį, bet ir neleisti atsirasti jokiems
požymiams, kurie keltų grėsmę ekonomikos plėtrai. Tik tada būtų galima laiku pasiruošti
ir kartu išvengti tokių finansinių įsiskolinimų, kaip 110 mlrd. EUR Graikijos biudžeto
deficitas, 28 mlrd. EUR Vengrijos biudžeto deficitas ir 7,8 mlrd. EUR Latvijos biudžeto
deficitas. Nepaisant to, manau, kad apskritai ECB ataskaita yra teigiamas žingsnis.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už B. Balzo, su kuriuo turėjau galimybę
šiuo klausimu dirbti Ekonomikos ir pinigų politikos komitete, pranešimą.

Ekonomikos krizės metu Europos centrinis bankas atliko svarbų ir esminį vaidmenį, o jo
atstovai dažnai labai prisidėjo nurodant euro zonos problemas. Valstybės narės ne visada
klausė, tačiau Frankfurte įsteigtos institucijos užtikrinamą koordinavimą galima vertinti
tik teigiamai. Pagalbos paketas, sukomplektuotas ir pateiktas Graikijai tik kaip skubios
atsakomosios priemonės, nebūtų buvęs įmanomas be tokios institucijos ir įstaigos kaip
ECB.

Be to, neseniai patvirtinus dokumentų paketą dėl Europos priežiūros institucijos ECB
reikalaus daugiau galių ir įgaliojimų stebėti ir išryškinti sistemos nukrypimus. Tai svarbu
lygiai taip pat, kaip svarbu, kad ECB išsaugotų nepriklausomumą ir jam neturėtų įtakos
jokia valstybė narė.

Georgios Papanikolaou (PPE),    raštu. – (EL) Europos centrinio banko metinėje ataskaitoje
nagrinėjama 2009 m. banko taikyta reakcijos į krizę ir krizės įveikimo strategija. Kita
vertus, savo ataskaitoje, už kurią balsavau, Europos Parlamentas ypatingą dėmesį skiria
laipsniškam neatidėliotinų ECB priemonių, taikytų 2008 m. dėl finansų krizės (1 proc.
palūkanų norma, pinigų kiekio didinimas ir mažesnės nei 2 proc. infliacijos užtikrinimas),
panaikinimui.

Tai ypač svarbu Graikijai ir kitoms euro zonos valstybėms, nes šiuo atveju nuosmukis
2009 m. ne tik nesibaigė; atvirkščiai, jis peraugo į didelę biudžetinę krizę. Todėl darant bet
kokius ECB pozicijos pakeitimus reikės atsižvelgti į naują situaciją ir juos taikyti glaudžiai
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, šiuo metu kenčiančioms nuo skolų krizės.
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Miguel Portas (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Balsuoju prieš šį pranešimą. Jame ignoruojamas
arba bent jau nepakankamai vertinamas daugumos ES valstybių narių vienu metu, vos tik
ES įveikus didžiulį 2008 m. prasidėjusį nuosmukį, vykdytos valstybės išlaidų mažinimo
politikos recesinis poveikis. Šio pranešimo patvirtinimas reiškia balsavimą už 2009 m.
įgyvendintos suderintų paskatų politikos atsisakymą. Dėl neoliberalios ideologijos, kuri
dominuoja Europos centriniame banke (ECB), manančiame, kad visada tyko infliacijos
pavojus, – net tada, kai yra gana didelių nepanaudotų gamybos pajėgumų, euro zona tampa
finansų rinkų įkaite. Ši ideologija sugrįžo tam, kad mums primintų, jog griežto taupymo
priemonių nepakanka ir kad reikia nominaliai sumažinti darbo užmokesčius ir toliau
mažinti darbo rinkos reguliavimą.

Kadangi staigus visuminės paklausos sumažėjimas turės poveikį 2011 m. Graikijos ir
Airijos biudžeto vykdymui, ECB atvyks ir mums sakys, kad griežto taupymo politika buvo
teisinga, tačiau ja siekta per mažai arba ji nebuvo pakankamai griežta. Šiame pranešime
naudojamasi tikra intelektine suktybe.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Dabartinė ekonomikos ir finansų krizė aiškiai parodė,
kad reikia įgyvendinti ES reformas, kuriomis būtų galima sugriežtinti euro zonos
ekonominės politikos priežiūrą ir koordinavimą bei atkurti pasitikėjimą Europos viešaisiais
finansais.

Žengti svarbūs žingsniai šia kryptimi, visų pirma įsteigiant Europos sisteminės rizikos
valdybą (ESRV), nes taip bus panaikinta dabartinė makrolygio rizikos ribojimo priežiūros
spraga, tačiau itin svarbu paskubėti teikti pasiūlymus dėl Stabilumo ir augimo pakto
sugriežtinimo siekiant užtikrinti biudžeto konsolidavimą, taip pat ištaisyti kitokį
makroekonominį disbalansą ir stiprinti vykdymo procedūras. Šiame pranešime, už kurį
balsavau, dėmesys taip pat atkreipiamas į tai, kad valstybių narių vyriausybių patvirtintais
griežto taupymo paketais neturėtų būti diskredituojamas jų gebėjimas remti ekonomikos
atsigavimą, kartu pabrėžiant, kad reikia užtikrinti viešųjų finansų konsolidavimo proceso
ir investicijų į darbo vietas ir tvarią plėtrą poreikio patenkinimo pusiausvyrą bei taikyti
priemones ir instrumentus, kuriuos taikant būtų galima didžiausią dėmesį skirti iš
visuomenės reikalaujamam pasiaukojimui, kartu numatant jo pabaigą.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Šiame pranešime įvertinama 2009 m.
Europos centrinio banko (ECB) metinė ataskaita ir jo darbas, atliktas per tuos metus. Kadangi
Europos Parlamento pareiškimas dėl 2008 m. ECB metinės ataskaitos dėl 2009 m. rinkimų
pateiktas vėliau, nuo paskutinio Europos Parlamento pareiškimo dėl ECB veiklos praėjo
nedaug laiko. Šioje 2008 m. ataskaitoje daugiausia nagrinėjami ECB veiklos rezultatai
finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis. Deja, nuo to laiko padėtis nepasikeitė.
Ekonominiams, finansiniams ir vis labiau politiniams veiksmams krizė daro didelio masto
poveikį. Todėl 2009 m. metinėje ECB ataskaitoje visų pirma vis dar kalbama apie ECB
reakciją į krizę, krizės įveikimo strategiją ir valdymo temas.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    raštu. – (PL) Neseniai Europos centrinio banko darbe
daugiausia dėmesio buvo skiriama kovai su finansų krize ir bandymams atkurti ekonominės
ir pinigų sąjungos stabilumą. Tvarkantis su tokios didelės krizės padariniais atskiroms
valstybėms reikia pasitvirtinti naują ekonomikos valdymo modelį. Europos centrinis bankas
turėtų remti priemones, kuriomis atkurti biudžetų pusiausvyrą būtų skatinama esamų
paskolų grąžinimu, o ne teikiant naujas paskolas labai prasiskolinusioms šalims.

Finansų krizė atskirose Europos Sąjungos valstybėse narėse kelia didelę grėsmę euro
stabilumui. Ji taip pat rodo euro zonos veikimo trūkumus ir verčia atkreipti dėmesį į tai,
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kad Europos Sąjungos šalyse reikia reformų ir veiksmingesnio ekonomikos konsolidavimo.
Taip pat reikėtų pasirūpinti, kad būtų sukurti prevenciniai mechanizmai tam atvejui, jei
dabartinė krizė pasmarkėtų arba jei ji pereitų į naują fazę. Europos Sąjunga ir euro zona
gali išbristi iš krizės net būdamos stipresnės nei anksčiau, tačiau turime padaryti tinkamas
išvadas iš pastarųjų mėnesių patirties. Esu įsitikinęs, kad Europos centrinio banko ir atskirų
ES valstybių narių vyriausybių vaidmuo šiame procese bus itin svarbus.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Europos centrinio banko (ECB) metinė ataskaita
pirmiausia yra tyrimas, kaip ECB reagavo į finansų ir ekonomikos krizę. ECB reagavo greitai
ir sėkmingai įsikišo. Imdamasis nepaprastųjų priemonių jis sugebėjo sumažinti likvidumo
trūkumą rinkose. Tačiau dabar šias priemones reikia atsargiai ir laipsniškai panaikinti, nes
pagal apibrėžtį „nepaprastosios priemonės“ neturi tapti taisykle. Bankai ir šiuo metu
valstybės narės, kurioms dėl finansų rinkų dalyvių pasitikėjimo praradimo teko pasikliauti
ECB, kaip tarpininko, intervencija, kad galėtų gauti finansavimą, turi atgauti savo
nepriklausomybę. Centrinis bankas nuolat pabrėžia, kad yra nepriklausomas, tačiau per
krizę mums nebeatrodė, kad pakankamai svarbu mums turėti galimybę kreiptis į jį kaip
nepriklausomą. Dėl didžiulių kapitalo injekcijų Airijoje, tokių kaip skubios paskolos Airijos
bankų sistemai ir vyriausybės obligacijų pirkimas, dabar pats ECB deda viltis, kad Airija
sutiks naudotis ES gelbėjimo paketu tam, kad galėtų vėl aptarnauti savo paskolas iš ECB.
ECB privalo priešintis bet kokiems bandymams padaryti jį politine institucija.

Pranešimas: Christian Ehler (A7-0308/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    raštu. – (EL) Europos Parlamento pranešime
dėl ES civilinių ir karinių pajėgumų tobulinimo parodomas atstumiantis imperialistinis ES
ir politinių kapitalo atstovų veidas. Tai yra makabriškas ES imperialistinių intervencijų
įgyvendinimo ir nusikaltimų žmonijai vykdymo vadovas. Jame atvirai remiama vadinamoji
NATO naujoji doktrina „sujungti vidaus ir išorės saugumą“, pagal kurią reikalaujama, kad
ES organizuotų ir planuotų savo civilines ir karines pajėgas, kad bet kuriame planetos
kampelyje galėtų tiesiogiai įsikišti naudodama civilines ir karines priemones vadinamojo
krizių valdymo arba taikos išsaugojimo pretekstu. Kalbant be užuolankų, politiniai
monopolijų atstovai siūlo kelias priemones, kuriomis būtų galima padidinti ES karinių
misijų veiksmingumą siekiant sustiprinti jų pozicijas neturinčioje precedento imperialistų
kovoje, kuri vyksta tiek pasaulio mastu, tiek ES viduje. Pasiūlymai apima tokį nuolatinį ES
operacijų centrą kaip vadinamąjį bendrą krizių valdymo štabą, naujus vadinamuosius
integruotus policijos padalinius, geresnį Europos žandarmerijos pajėgų panaudojimą,
naujas vadinamąsias civilines reagavimo grupes, glaudesnį bendradarbiavimą su NATO,
patikinimą, kad NATO gali pasikliauti vadinamaisiais ES civiliniais pajėgumais ir vadinamųjų
ES tobulinimo pajėgumų suderinimą su NATO standartais.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    raštu. – (RO) Vis didėjanti vidaus ir išorės saugumo
savitarpio priklausomybė tampa akivaizdi. Šiomis aplinkybėmis politikos krizių valdymo
ir konfliktų prevencijos priemonių ir pajėgumų tobulinimas iš tiesų yra investavimas į
Europos Sąjungos piliečių saugumą. Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų būti pagrindinė
dalyvė kuriant tikrai visapusišką Europos požiūrį į civilinį ir karinį krizių valdymą Europos
lygiu ir į konfliktų prevenciją ir suteikti ES tinkamas struktūras ir pakankamus
žmogiškuosius bei finansinius išteklius, kad ji galėtų vykdyti savo pasaulinius
įsipareigojimus. Steigiant EIVT turi vykti BSGP struktūrų, įskaitant Krizių valdymo ir
planavimo direktoratą, Civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centrą, ES karinį štabą
ir Situacijų centrą, perdavimas EIVT remiantis tiesioginiais Europos Sąjungos vyriausiojo
įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai įgaliojimais ir atsakomybe.
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Būtent vyriausiojo įgaliotinio tiesioginė pareiga yra užtikrinti, kad šios struktūros būtų
integruotos ir veiktų darniai. Reikalingas glaudus EIVT ir visų kitų atitinkamų Komisijos
tarnybų bendradarbiavimas siekiant paskatinti kurti visapusišką ES požiūrį, ypač su plėtra,
humanitarine pagalba, civiline sauga ir visuomenės sveikata susijusiais klausimais.

Vito Bonsignore (PPE),    raštu. – (IT) Sveikinu pranešėją C. Ehlerį, atkreipusį šio Parlamento
dėmesį į Europos Sąjungai nepaprastai svarbią temą, būtent civilį ir karinį bendradarbiavimą.

Balsavau už šį pranešimą, nes pritariu, kad, siekiant veiksmingai reaguoti į dabartines krizes
ir grėsmes saugumui, įskaitant gaivalines nelaimes, reikia glaudesnio civilinių ir karinių
pajėgų bendradarbiavimo.

Taip pat pritariu minčiai, kad, remiantis sistemingomis ir griežtomis pagal bendrus kriterijus
ir bendrą tvarkaraštį valstybių narių atliktomis peržiūromis saugumo ir gynybos srityje,
reikia parengti ES baltąją knygą dėl saugumo ir gynybos, kurioje, atsižvelgiant į turimas
priemones ir išteklius, būtų aiškiau apibrėžti Europos Sąjungos tikslai, interesai ir poreikiai
saugumo ir gynybos srityje.

Neseniai Haityje buvusi kritinė padėtis taip pat parodė, kad reikia gerinti karinių išteklių,
visų pirma oro transporto pajėgumų, koordinavimą ir jų greitesnį dislokavimą teikiant
pagalbą nelaimių atveju. Atsižvelgdamas į šių misijų svarbą manau, jog būtina finansavimo
klausimą apsvarstyti greičiau ir saugumo tikslais kiekvienai misijai sukurti atskirą biudžeto
eilutę.

Alain Cadec (PPE),    raštu. – (FR) Pranešėjas sėkmingai įrodinėja, kad krizių valdymo
srityje reikalingas geresnis civilinių ir karinių pajėgų koordinavimas ir užduočių
pasidalijimas. Šiuo metu vis dar neapibrėžtas strateginių ir operatyvinių aspektų skirtumas.
Todėl pritariu pranešėjo pasiūlymui dėl nuolatinio štabo, atsakingo už karinių operacijų
operatyvinį planavimą ir vykdymą, įsteigimą. Dėl civilinių ir karinių pajėgumų tobulinimo
valstybės narės turėtų nustatyti tikslus, kurie atitiktų jų išteklius personalo dislokavimo
požiūriu. Taip pat būtų gera mintis įtvirtinti tikrą finansinį valstybių narių solidarumą.
Galiausiai didelis privalumas būtų didesnė civilinių ir karinių mokslinių tyrimų sąveika,
nes ji padėtų išvengti pasikartojimo ir dubliavimo, taigi ir nereikalingų išlaidų.

Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) „Si vis pacem, para bellum“ („Jei nori taikos, ruoškis karui“), –
sakė senoliai. Laimė, dabar ginklavimosi varžybų laikai yra pasibaigę. Nepaisant to,
principas, kuris įkvėpė sukurti lotynų posakį, vis dar aktualus ir šiandien. Negali būti jokio
rimto ir patikimo įsipareigojimo siekti taikos, jeigu nėra sąlygų laikantis rimtų ir objektyvių
taisyklių užtikrinti jo vykdymą.

Visų pirma, be siekimo įsikišti į kiekvieną konfliktą, koks tik galėtų kilti, ES, kaip svarbi
ekonominė ir politinė jėga, turėtų priversti kitus pajusti savo dalyvavimą atvejais, susijusiais
su bet kokio tipo arba pobūdžio interesais, taip pat panaudodama karines priemones, kad
atkurtų tvarką ir taikos sąlygas kaip prielaidą sureguliuoti konfliktus. Iš to matyti, kad
didesnė autonomija kartu su glaudžiais ryšiais su NATO ir su kitomis esamomis
institucijomis gali tik padidinti Europos autoritetą, patikimumą ir sanglaudą.

Corina Creţu (S&D),    raštu. – (RO) Norime, kad Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT)
prisidėtų prie tikrai visapusiško Europos požiūrio į civilinį ir karinį krizių valdymą Europoje,
taip pat į konfliktų prevenciją ir taikos stiprinimą kūrimo, ir suteikti ES tinkamas struktūras
ir pakankamus žmogiškuosius bei finansinius išteklius, kad ji galėtų vykdyti savo pasaulinius
įsipareigojimus pagal JT Chartiją. Atsižvelgiant į tai, kad JT Saugumo Taryba visų pirma
atsakinga už tarptautinės taikos išsaugojimą ir saugumo užtikrinimą, reikia užmegzti
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glaudų ES ir JT bendradarbiavimą civilinio ir karinio krizių valdymo srityje ir ypač vykdant
humanitarinės pagalbos operacijas tose vietose, kuriose pagrindinį vaidmenį atlieka
Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (UNOCHA). Be to,
pageidautina, kad šis bendradarbiavimas būtų stiprinamas, visų pirma tose srityse, kuriose
viena organizacija perima užduotis iš kitos, ypač atsižvelgiant į įvairią Kosove įgytą patirtį.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes teigiu, kad, siekiant
veiksmingai reaguoti į dabartines krizes ir grėsmes saugumui, įskaitant gaivalines nelaimes,
dažnai reikia turėti galimybę naudotis tiek civiliniais, tiek kariniais pajėgumais, taip pat
reikalingas glaudesnis jų bendradarbiavimas.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Gyvename pasaulyje, kuriame, pirma, yra dar mažesnė
įprastinio ES arba bet kurios iš jos valstybių narių užpuolimo tikimybė ir, antra, vis daugėja
pasaulyje pasklidusių grėsmių, ar jos būtų keliamos tarptautinio terorizmo, kibernetinių
itin svarbių IT sistemų antpuolių, plataus masto Europos taikinių puolimo raketomis, ar
piratavimo tarptautiniuose vandenyse. Todėl ES, kaip organizacijai, rimtai vertinančiai
taikos išsaugojimą, konfliktų prevenciją ir atstatymą po konflikto bei tarptautinio saugumo
stiprinimą, būtina šioje srityje gebėti veikti kaip pasaulio veikėjai, galinčiai savo teritorijoje
užtikrinti savo piliečių saugumą. Todėl manau, kad ES būtina būti pasiryžusiai
bendradarbiauti su Jungtinėmis Tautomis, o euroatlantinėje erdvėje – su NATO, šią savaitę
patvirtinusia savo naują strateginę koncepciją, kuria siekiama didinti aljanso gebėjimą
susidoroti su neįprastinėmis grėsmėmis ir stiprinti jo ryšius su Europos Sąjunga; tai apima
„praktinio bendradarbiavimo vykdant operacijas, taikomas visam krizių spektrui – nuo
koordinuoto planavimo iki savitarpio paramos kovos lauke“, gerinimą.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) ES įsipareigojo apibrėžti ir vykdyti bendrą
politiką ir imtis veiksmų siekdama išsaugoti taiką, užkirsti kelią konfliktams, konsoliduoti
atstatymą po konflikto ir stiprinti tarptautinį saugumą pagal Jungtinių Tautų Chartijos
principus. Vykdydama savo civilinių krizių valdymą ES jau dabar aiškiai prisideda prie
visuotinio saugumo ir tai atspindi pagrindines jos vertybes ir principus. Įsteigus Europos
išorės veiksmų tarnybą (EIVT) turėtų būti prisidėta prie tikrai visapusiško Europos požiūrio
į civilinį ir karinį krizių valdymą, konfliktų prevenciją ir taikos kūrimą ir suteiktos ES
tinkamos struktūros, tinkamas personalo kiekis ir pakankami finansiniai ištekliai, kad ji
galėtų vykdyti savo pasaulinius įsipareigojimus. Šiuo klausimu norėčiau pabrėžti būtinybę
paspartinti finansavimo teikimą civilinėms misijoms ir supaprastinti sprendimų priėmimo
procedūras bei įgyvendinimo tvarkas. Tai reiškia, kad Tarybai, pasikonsultavus su
Parlamentu, reikia greitai priimti atitinkamus sprendimus siekiant sukurti pradinį fondą,
kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 41 straipsnyje.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Šis pranešimas yra geras kapitalizmo krizės
ir kanonierių diplomatijos, kuria ES nori reaguoti į ją palaikydama partnerystę su NATO
ir JAV, atspindys.

Nuo pat pradžių stambiojo kapitalo interesų gynėjai – šio Parlamento dauguma – siekė
nuslėpti istorinę ir dabartinę ES atsakomybę už esamas saugumo problemas. Todėl šioje
rezoliucijoje prevencinių karų tezė palaikoma remiantis klaidinančiu argumentu, kad ES
šalių piliečių „saugumas“ užtikrinamas vykdant intervencijos politiką, kuria pažeidžiamas
šalių ir žmonių suverenitetas ir kariaujama ten ir tada, kai iškyla grėsmė ES ekonominių
grupių interesams; sukūrus Europos išorės veiksmų tarnybą, ši tendencija tik stiprės.

Iš tikrųjų tampa vis aiškiau, kad dabar ES yra žmonėms keliamos grėsmės dalis. Tuo metu,
kai darbuotojams atimamos svarbios teisės ir išteklių trūkumo pretekstu žmonėms taikomos
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drakoniškos priemonės, lėšų skyrimas ginklams pirkti ir karo pramonės stiprinimas turėtų
būti pasmerktas.

Richard Howitt (S&D),    raštu. – Dėl balsavimo dėl rezoliucijos dėl C. Ehlerio pranešimo
Parlamento nariai leiboristai buvo patenkinti galėdami jai pritarti. Aš ir mano kolegos
leiboristai esame patenkinti galėdami pritarti teigiamam civiliniam ir kariniam
bendradarbiavimui ir didesnių pajėgumų kūrimui siekiant padėti išsaugoti taiką, išvengti
konfliktų ir konsoliduoti atstatymą po konfliktų. Todėl šiuo finansinės kovos visoje Europoje
metu klausiame, ar reikia steigti nuolatinį ES operacijų štabą ir kokią pridėtinę vertę jis
sukurtų jau dabar atliekamam teigiamam darbui.

David Martin (S&D),    raštu. – Palankiai vertinu kai kuriuos šio pranešimo, kuriame
nagrinėjamas civilinis ir karinis bendradarbiavimas bei civilinių ir karinių pajėgumų
tobulinimas, aspektus. Ypač palankiai vertinu bendradarbiavimą humanitarinių krizių ir
gaivalinių nelaimių klausimais.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Būtina veiksmingai reaguoti į dabartines krizes ir grėsmes
saugumui, įskaitant gaivalines nelaimes, todėl mums reikia turėti galimybę naudotis tiek
civiliniais, tiek kariniais pajėgumais, taip pat reikalingas glaudesnis jų bendradarbiavimas.
Išsamaus ES požiūrio ir jos jungtinių karinio ir civilinio krizių valdymo pajėgumų kūrimas
buvo skiriamasis bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) požymis ir yra pagrindinė
jos pridėtinė vertė. Steigiant Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) toliau prisidedama
prie tikrai visapusiško Europos požiūrio į civilinį ir karinį krizių valdymą, konfliktų
prevenciją ir taikos kūrimą ir ES suteikiamos tinkamos struktūros, tinkamas personalo
kiekis ir pakankami finansiniai ištekliai, kad ji galėtų vykdyti savo pasaulinius įsipareigojimus
pagal JT Chartiją.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Balsavau prieš pranešimą dėl civilinio ir karinio
bendradarbiavimo bei civilinių ir karinių pajėgumų tobulinimo. Pranešime išsamiai
nurodomi dabartiniai saugumo politikos pokyčiai. Tačiau, mano nuomone, jame
nepateikiama aiškių, ryžtingų ir teigiamų atsakymų į svarbius klausimus, pvz., ar ES sugebės
ilgainiui pradėti veikti savo jėgomis arba ar ji išlaikys savo labai glaudžius ryšius su NATO
ir dėl to perduos savo užsienio politikos pareigas JAV.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    raštu. – Civiliniams ir etniniams karams laipsniškai
pakeičiant tarpvalstybinius karus ir jiems vyraujant XXI amžiaus konfliktų arenoje riba
tarp taikos palaikymo ir taikos stiprinimo tampa vis mažiau aiški. Dėl kintančio konfliktų
pobūdžio reikalingas platesnis civilinių ir karinių pajėgumų bendradarbiavimas. Labai
sėkminga ES vadovaujama 2005–2006 m. veikusi stebėjimo misija Ačehe (SMA) yra
svarbus pavyzdys ir priminimas, kaip civilinė ir karinė sąveika gali laiku ir veiksmingai
padėti įtvirtinti taiką ir atkurti pasitikėjimą nestabilioje aplinkoje. Kol nusiginklavimo
grupė, kurioje dominavo kariniai ekspertai, stebėjo greitą ir sėkmingą nusiginklavimo
procesą, civilinė SMA grupė dirbo bandydama šį procesą paversti platforma, skirta tolesniam
politiniam dialogui ir abiem šalims patikimai įsipareigoti užtikrinti ilgalaikę taiką. Civilinių
ir karinių ekspertų panaudojimas turėtų ne apsiriboti techniniu operacijų pobūdžio
įvertinimu, o dėl jų turi būti apsisprendžiama remiantis tinkamumu ir ekonominiu
efektyvumu. Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad jis atlieka itin svarbų vaidmenį
siekiant palengvinti toliau kurti neagresyvios, tačiau vis dėlto nuoseklios ir kompetentingos
ES užsienio politikos vaizdą.
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Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už C. Ehlerio pranešimą, nes manau, kad
jis yra svarbiu klausimu ir kad pranešime jis sprendžiamas rimtai ir jį sprendžiant
atsižvelgiama į daugelį aspektų.

Šiame pranešime numatytas bendradarbiavimas yra tipinė taikos palaikymo operacijų
veikla, kurią vykdant karinis komponentas bendradarbiauja su civiliniu komponentu
(vietos valdžios institucijomis, nacionalinėmis, tarptautinėmis ir nevyriausybinėmis
organizacijomis bei agentūromis), kad atkurtų priimtinas gyvenimo sąlygas ir pradėtų
atstatymą. Tokia veikla padės užtikrinti ir palaikyti visapusišką karinių pajėgų, civilinių
gyventojų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą siekiant sukurti sąlygas, būtinas
norint padėti siekti nustatytų tikslų. Todėl svarbu, kad Europos Sąjungai remtų ir skatintų
tokį bendradarbiavimą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes sutinku, jog norint, kad
ES atliktų savo pareigas siekiant išsaugoti taiką, užkirsti kelią konfliktams ir stiprinti
tarptautinį saugumą bei padėti nelaimių patiriantiems gyventojams, itin svarbu skatinti
geriau koordinuoti civilinius ir karinius išteklius ir užtikrinti, kad būtų numatyti reikalingi
ištekliai jų pasauliniams krizių valdymo pajėgumams stiprinti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Susilaikėme balsuojant dėl šio pranešimo,
nes toliau matome, kad pernelyg daug pastangų skiriama kariniams pajėgumams ir pernelyg
mažai – civilinei ir prevencinei veiklai.

Rafał Trzaskowski (PPE),    raštu. – (PL) Parlamentas dar kartą išreiškė tvirtą paramą ES
bendros saugumo ir gynybos politikos kūrimui, nors nuosekliai atsisakė aktyvaus vaidmens
formuojant šią politiką. Visi žinome apie pridėtinę vertę, sukuriamą vykdant politiką, kuri
visų pirma yra galimybė sujungti karinius ir civilinius pajėgumus, nors praktikoje, kaip
pabrėžiama pranešime, dar reikia daug padaryti. Pritariu šios politikos institucinių struktūrų
integravimui į Europos išorės veiksmų tarnybą, nors norėčiau pakartoti pranešėjo žodžius
pabrėžiant būtinybę EIVT glaudžiai bendradarbiauti su Komisijoje likusiomis struktūromis.

Geoffrey Van Orden (ECR),    raštu. – Nors norėtume aiškiai pritarti glaudesnio civilinio
ir karinio bendradarbiavimo tam tikrose veiklos srityse principui, šio pranešimo esmė yra
visiškai kitokia. Iš esmės kalbama apie ES siekių siūlymą gynybos srityje siekiant skatinti
ES integraciją. Nepritariame šiems tikslams. Ypač: ES gynybos baltojoje knygoje pateikiamai
idėjai, kad „turėtų būti aiškiai nurodytos išteklių sutelkimo ES lygmeniu galimybės“;
reikalavimui padidinti personalo kiekį siekiant aprūpinti žmonėmis dubliuojamas ES
karines struktūras; idėjai įsteigti nuolatinį ES „operacijų štabą, atsakingą už ES karinių
operacijų planavimą ir vykdymą“; avangardinės tautų grupės idėjai pasiūlyti gynybos
integraciją naudojant Lisabonos sutarties mechanizmą „nuolatinis struktūrizuotas
bendradarbiavimas“. Yra dar daugiau pavyzdžių. Dėl visų šių priežasčių balsavome prieš
rezoliuciją.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Dėl Lisabonos sutarties bendros gynybos
politikos sukūrimas tapo vienu iš konkrečių ES tikslų. Tikslas – padidinti Europos Sąjungos
gebėjimą vykdyti krizių valdymo funkciją sudarant sąlygas veiksmingiau teikti ir naudoti
finansinius, civilinius ir karinius išteklius. Karinius pajėgumus ES lygiu sukurs tos valstybės
narės, kurios juos nori sukurti pasinaudodamos nuolatiniu struktūrizuotu bendradarbiavimu
(NSB). C. Ehlerio pranešime reikalaujama nustatyti karinio bendradarbiavimo sąlygas ir
aiškiai apibrėžti NSB. Man, kaip austrei, didelį susidomėjimą kelia aiškios apibrėžtys, ypač
susijusios su solidarumo sąlygos, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
22 straipsnyje, ir savitarpio pagalbos sąlygos, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties
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42 straipsnio 7 dalyje, įgyvendinimu, kurių taip pat reikalaujama šiame pranešime.
Savitarpio pagalbos sąlygoje aiškiai rašoma, kad ja nebus pažeidžiama kai kurių valstybių
narių saugumo ir gynybos politikos specifika, o tai garantuoja, kad neutralitetas bus
išsaugotas.

Kaip ir anksčiau, solidarumo sąlygoje paliekama teisė nacionalinėms institucijoms spręsti,
ar turėtų būti ir kokia forma turėtų būti prašoma ES pagalbos. Tačiau po keleto įvairių
pranešimų žiniasklaidoje Austrijos piliečiai labai sunerimo, todėl mums reikia išsamios
informacijos apie šiuos naujus ES karinius komponentus.

Pranešimas: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/2010)

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas ilgalaikis Biskajos įlankos europinių
ančiuvių išteklių ir jų žvejybos būdų valdymo planas, nes juo būtų prisidėta prie tokios
išteklių biomasės, kad vadovaujantis mokslinėmis rekomendacijomis būtų galima juos
tausiai naudoti, išlaikymo.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Atsižvelgiant į europinių ančiuvių žvejybos Biskajos
įlankoje svarbą, žalą, padarytą uždraudus žvejybą nuo jos priklausomoms grupėms (žvejams,
žvejybos tinklų remontininkams, konservų pramonei ir t. t.), ir tai, kad prarastos pajamos
nebuvo padengtos valstybėms narėms suteikiant kompensacinę pagalbą, būtina nustatyti
ilgalaikį europinių ančiuvių išteklių atkūrimo planą, kad žvejai galėtų pradėtų naudotis
šiais ištekliais nekeldami grėsmės šiai Europos žvejybos ir konservų pramonei itin svarbiai
rūšiai. Dėl žvejybos kvotų sumažinimo 10 proc. ir išteklių skaičiavimo būdo manau, kad
tokios priemonės yra perdėtos, nes jas numatant pamirštama apie ekonominį ir socialinį
poveikį, kurį jos galėtų turėti su tuo susijusiems pramonės sektoriams ir gyventojams.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Šio pasiūlymo dėl reglamento tikslas –
nustatyti ilgalaikį Biskajos įlankos europinių ančiuvių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų
valdymo planą. Dėl prastos europinių ančiuvių išteklių būklės nuo 2005 m. Biskajos
įlankoje juos žvejoti draudžiama. Siekiant pagerinti Biskajos įlankos europinių ančiuvių
išteklių būklę, kad juos būtų galima tausiai naudoti, būtina numatyti ilgalaikio valdymo
priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad šių išteklių naudojimas atitiktų tausų jų naudojimą,
ir taip garantuoti, kiek tai įmanoma, žvejybos stabilumą bei išlaikyti nedidelę išteklių
išeikvojimo riziką. Pritariu šiame pranešime pateikto žvejybos galimybių paskirstymo
ilgalaikio plano, o ne kasmetinių ad hoc priemonių, patvirtinimui siekiant užtikrinti žvejybos
sektoriaus stabilumą ir stiprinti stebėjimą bei vykdymą. Sutinku su parama
kompetentingoms regioninėms administracijoms jų stebėjimo, tikrinimo ir priežiūros
darbe, nes jos yra arčiau to, kas vyksta, ir būtinybe parengti ir paskelbti ataskaitą iki žvejybos
sezono pradžios.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Dėl nerimą keliančios europinių ančiuvių išteklių
apsaugos būklės Biskajos įlankoje 2005 m. buvo uždrausta jų žvejyba. Šio uždraudimo
rezultatas –turėjęs neišvengiamų tragiškų ekonominių ir socialinių pasekmių, kurių šiuo
ir kitais atvejais visada turime saugotis ir kurias turime kiek įmanoma sušvelninti, – yra
toks, kad europinių ančiuvių ištekliai atsikūrė, todėl atsirado galimybė vėl pradėti juos
naudoti. Manome, kad sprendimai dėl žvejybos uždraudimo, jos atnaujinimo ir išteklių
naudojimo sąlygų nustatymo visada pirmiausia turi būti grindžiami mokslo žiniomis ir
konsultacijomis dėl išteklių būklės. Todėl svarbu, kad šios žinios būtų kiek įmanoma
tikslesnės ir naujesnės, numatant, kad šiam tikslui turi būti skirtas pakankamas finansavimas,
ypač taikant finansines bendros žuvininkystės politikos priemones.
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Ilgalaikiai planai yra svarbi žvejybos valdymo priemonė, užtikrinanti, kad būtinas tausaus
žvejybos išteklių lygio išsaugojimas būtų derinamas su garantuotomis vidutinės trukmės
šių išteklių, kurie būtini nuo šių išteklių priklausomų žuvininkystės ir vietos bendruomenių
ekonominiam ir socialiniam stabilumui užtikrinti, naudojimo perspektyvomis.

David Martin (S&D),    raštu. – Dėl prastos europinių ančiuvių išteklių būklės nuo 2005 m.
Biskajos įlankoje juos žvejoti draudžiama. Šiame pranešime patikslinami plano tikslai –
vadovaujantis mokslinėmis rekomendacijomis išlaikyti tokią Biskajos įlankos europinių
ančiuvių išteklių biomasę, kad, užtikrinant, kiek tai įmanoma praktiškai, žvejybos sektoriaus
stabilumą ir pelningumą, būtų galima tuos išteklius tausiai naudoti remiantis didžiausiu
tausią žvejybą užtikrinančiu sužvejotų žuvų kiekiu. Šis planas į kitus ilgalaikius pelaginių
žuvų žvejybos planus (tokius, dėl kokio neseniai buvo susitarta vandenų į vakarus nuo
Škotijos silkių išteklių klausimu) panašus tuo, kad jame pateikiama žvejybos kontrolės
taisyklė, taikoma geram ilgalaikiam išteklių naudojimui, kartu apsisaugant nuo išteklių
išeikvojimo rizikos.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Dėl europinių ančiuvių žvejybos Biskajos įlankoje
sustabdymo nuo 2005 m. kilo didelių sunkumų ekonominės veiklos vykdytojams, kurių
pragyvenimas priklauso nuo šios ekonominės veiklos. Dabar, praėjus penkeriems metams
nuo žvejybos sustabdymo, šios rūšies ištekliai Biskajos įlankoje atsikūrė iki priimtino lygio,
todėl dabar galima atnaujinti jų žvejybą, tačiau remiantis ilgalaikiu planu, siekiant išlaikyti
europinių ančiuvių išteklius virš lygio, kuriam esant kyla grėsmė jiems išnykti, kad šia
veikla būtų galima vėl prisidėti prie šio šios zonos ekonomikos sektoriaus.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Nors Biskajos įlankos europinių ančiuvių žvejybai
buvo nustatytos sugavimo kvotos, jos netaikomos pelaginių žuvų rūšims ir tunams.
Žvejybos laivų skaičius šiame rajone sumažėjo nuo 391 laivo 2005 m. iki 239 laivų
2009 m., o tai turėjo juntamą poveikį šio rajono ekonomikai. Tačiau, kaip teigia pranešėja,
europinių ančiuvių ištekliai dar neatsikūrė. Šiai problemai spręsti reikalingas naujas išteklių
valdymo planas, kuris būtų susietas su europinių ančiuvių ištekliais ir kurio nereikėtų
kasmet peržiūrėti.

Pranešėja mano, kad naujame plane taip pat turėtų būti nustatyti kontrolės mechanizmai,
naudojami sugautų žuvų kiekiams tikrinti. Susilaikiau, nes pranešėja paaiškino, kad plano
straipsniai, susiję su kontrolės priemonėmis, greičiausiai bus pakeisti nauju Tarybos
reglamentu dėl kontrolės, tačiau ji tiksliai nežino, ką jis apims.

Claudio Morganti (EFD),    raštu. – (IT) Europinių ančiuvių žvejyba Biskajos įlankoje turi
didelę socialinę ir ekonominę reikšmę. Jų žvejyba nuo 2005 m. buvo draudžiama, o žvejybos
laivynas buvo sumažintas nuo 391 laivo 2005 m. iki 239 laivų 2009 m., ir tai tiesiogiai
paveikė daugiau nei 2 500 šeimų. Šis draudimas smarkiai pakenkė atitinkamoms žmonių
grupėms (žvejams, žvejybos tinklų remontininkams, konservų pramonei ir t. t.). Pajamų
praradimas nebuvo kompensuotas valstybių narių suteiktomis kompensacinėmis
išmokomis.

Vykdant šį planą ančiuvių žvejybos valdymo klausimą būtų galima pašalinti iš politinių
diskusijų, vykdomų kiekvienų metų gruodžio mėn., nustačius tokią jo kryptį, kad ilgainiui
būtų galima pasiekti Europos išteklių valdymo tikslus, kartu užtikrinant patvarumą ir
didžiausią galimą kiekį.

Naudojimo taisyklės nustato bendrą leidžiamą sužvejoti kiekį vykdant žvejybą kiekvienais
metais (nuo birželio mėn. iki kitų metų liepos mėn.), iškart po to, kai išteklių kiekis kiekvienų

23-11-2010Europos Parlamento debataiLT102



metų gegužės mėn. buvo įvertintas pagal žvejybos sezoną, kartu suteikiant galimybes kaip
galima plačiau pasinaudoti šia informacija. Visos su žvejyba susijusios gamybos ir vietos
įmonės laukia šios žvejybos atnaujinimo, taip pat daug prisidėjo prie šio dokumento
rengimo. Dėl šių priežasčių esu linkęs balsuoti už visą pateiktą dokumentą.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Europinių ančiuvių žvejyba Biskajos įlankoje turi
didelę socialinę ir ekonominę reikšmę. Žvejyba buvo uždrausta penkeriems metams ir tai
turėjo tiesioginį poveikį žvejams ir jų šeimoms, taip pat pajamoms, kurios vienaip ar kitaip
buvo susijusios su šiuo užimtumo sektoriumi, kuriam priklauso tinklų remontininkai ir
konservų pramonė. Deja, valstybių narių teikiama pagalba nebuvo kompensuotos didelės
prarastos pajamos. Todėl reikėtų persvarstyti šį žvejybos uždraudimą ir nustatyti ilgalaikį
planą, kad būtų rastas sprendimas, kuriame būtų atsižvelgta į įvairius poreikius.

Dėl šios priežasties balsavau už I. B. Barandicos pranešimą. Taip pasielgiau pirmiausia dėl
to, kad jame nustatoma išteklių naudojimo taisyklė, pagal kurią, taikant atsargumo principą,
bus padidintas sugautų žuvų kiekis ir šiai žvejybai numatomi didžiausi galimi ekonominės
veiklos lygmenys.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Europinių ančiuvių žvejyba Biskajos įlankoje turi didelę
socialinę ir ekonominę reikšmę, todėl jos uždraudimu 2005 m. buvo smarkiai pakenkta
nuo jos priklausomoms atitinkamoms žmonių grupėms (žvejams, žvejybos tinklų
remontininkams, konservų pramonei ir t. t.). Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad
nustatant ilgalaikį planą bus atsižvelgiama į būtinybę racionalizuoti šių išteklių naudojimą,
užtikrinant ilgalaikį jų žvejybos tvarumą ir kartu sumažinant riziką, kad europinių ančiuvių
ištekliai bus išeikvoti.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – (ES) Šios diskusijos dėl europinių ančiuvių
išteklių padėties ir jų atkūrimo plano, kaip buvo sakyta, tiek šios rūšies, tiek Tarybos,
Parlamento ir Komisijos santykių požiūriu yra posūkio taškas.

Šiuo klausimu mūsų frakcija pritarė iš pradžių Komisijos pateiktiems pasiūlymams dėl
atsargumo, ypač susijusiems su: 1) išteklių naudojimo taisykle (kurioje rekomenduojame,
kad naudojimas būtų ne didesnis nei 0,3); 2) tuo, kad nustatant bendrą leidžiamą sužvejoti
kiekį (BLSK) turėtų būti atsižvelgiama į gyvą jauką; 3) tuo, kad bet koks BLSK sumažinimas,
jeigu jis būtų laikomas būtinu, turėtų būti mažiausiai 25 proc.

Šiems trims klausimams galiausiai pritarė dauguma Žuvininkystės komiteto narių, todėl
tikiu, kad taip bus ir tada, kai balsuosime plenariniame posėdyje. Tai bus pavyzdinis atvejis,
todėl tikiu, kad pasimokėme iš savo patirties ir kad šį kartą veiksime kaip holistiniai
gydytojai, kurie gydo, o ne elgiasi kaip teismo gydytojai.

Pranešimas: Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šią rezoliuciją, nes manau, kad
Komisijos pristatytos žvejybos zonų stebėjimo ir priežiūros priemonės yra būtinos. Ši
rezoliucija yra bandymas nepakankamos informacijos apie paprastųjų stauridžių išteklius
problemą spręsti nustatant paprastąsias staurides žvejojantiems laivams skirtą formulę,
susijusią su metine maksimalaus leidžiamo iškrauti ir sužvejoti apibrėžtuose rajonuose
kiekio riba.

Pagrindinės sektoriaus, kuriam aktualus šis planas, šalys yra pelaginių žuvų žvejybos laivų,
plaukiojančių Vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių paplitimo zonoje, t. y. Šiaurės jūroje,
į Vakarus nuo Didžiosios Britanijos salų esančiuose rajonuose, Vakarų Anglijos kanale,
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Vakarų Bretanės vandenyse, Biskajos įlankoje ir Šiaurės bei Šiaurės Vakarų Ispanijoje,
savininkai, operatoriai ir įgula, o pagrindinis šio plano tikslas – garantuoti, kad gyvieji
vandens ištekliai būtų naudojami užtikrinant tausojančias ekonomines, aplinkos ir socialines
sąlygas. Taip pat svarbu paminėti, kad Portugalijai pavyko apsaugoti savo žvejybos interesus
ir pasinaudoti savo istorine teise žvejoti šiose zonose. Taip pat norėčiau pabrėžti
smulkiesiems pakrančių žvejybos ūkiams palankų sprendimą, kuris yra visiškai suderinamas
su išteklių apsauga.

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Vakarinės dalies ištekliai ekonominiu požiūriu yra svarbiausi
ES vandenyse gyvenančių paprastųjų stauridžių ištekliai. Todėl tai turime vertinti tiek
ilgalaikio gyvųjų vandens išteklių naudojimo požiūriu, kuriuo būtų sudarytos sąlygos,
reikalingos tvarumui ir vystymuisi, tiek socialiniu požiūriu, kuriuo būtų sudarytos sąlygos,
reikalingos savininkams, operatoriams ir žvejybos laivų įguloms. Todėl sutinku su Komisijos
pasiūlymu nustatyti ilgalaikį Vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių išteklių ir šių išteklių
žvejybos būdų planą.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už pranešimą dėl pasiūlymo, kuriuo
nustatomas ilgalaikis Vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių išteklių ir šių išteklių žvejybos
planas, nes jis padeda užtikrinti ekonominiu, ekologiniu ir socialiniu požiūriu tvarų šių
išteklių naudojimą. Šiame pasiūlyme, atitinkančiame Portugalijos interesus, taip pat
atsižvelgiama į specifinius atitinkamų žvejybos laivynų, ypač nepramoninių žvejybos
laivynų, ypatumus ir jų paskirtį turint tikslą gyventojams tiekti aukštos kokybės šviežias
žuvis.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Ginti žvejybą kartu su atitinkamais ekonominiais ir
socialiniais interesais – ką jau kalbėti apie su maistu susijusius interesus – nėra tas pats,
kaip ginti žvejybą be taisyklių arba ribų. Žinome, kad žuvų ištekliai yra riboti ir kad intensyvi
žvejyba reiškia, jog nėra laiko išeikvotiems ištekliams atsikurti iki pakankamo dydžio.
Todėl svarbu parengti planus žuvų ištekliams išlaikyti ir išsaugoti, stengiantis suderinti
ekonominius ir socialinius interesus, kuriems kyla grėsmė, su rūšies išsaugojimu, nes tai
būtina ilgalaikiam žvejybos galimybių išlaikymui. Pateiktais ir patvirtintais pakeitimais
šiame pranešime ginama tradicinė paprastųjų stauridžių žvejyba ir visų pirma
30 Portugalijos laivų suteikiama teisė toliau žvejoti Biskajos įlankoje, o tai, kaip aiškiai
nurodė šio pranešimo Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos šešėlinė
pranešėja M. C. Patrão Neves, itin svarbu dėl nacionalinių interesų.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Šis pasiūlymas yra bandymas spręsti
nepakankamos informacijos apie paprastųjų stauridžių išteklius problemą nustatant
paprastąsias staurides žvejojantiems laivams skirtą formulę, atsižvelgiant į metinę
maksimalaus leidžiamo iškrauti ir sužvejoti apibrėžtuose rajonuose kiekio ribą. Ši formulė
grindžiama patikimiausiais šiuo metu prieinamais moksliniais ir biologiniais išteklių
vystymosi rodikliais. Džiaugiuosi, kad atsižvelgta į nepramoninių žvejybos laivynų, kurie
tradiciškai specializuojasi tokios žvejybos vietinio šviežių žuvų vartojimo tikslais srityje,
veiklą, todėl žvejybos zonos neturėtų būti parinktos pernelyg toli nuo kranto. Norėčiau
pabrėžti svarbų vaidmenį, kurį Parlamentas atliko panaikinant ir iš dalies keičiant Komisijos
deleguotus aktus šiuo klausimu.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Daugiamečiai planai yra svarbi žvejybos valdymo
priemonė, užtikrinanti, kad būtinas tausaus žvejybos išteklių lygio išsaugojimas būtų
derinamas su garantuotomis vidutinės trukmės šių išteklių, kurie būtini nuo šių išteklių
priklausomų žuvininkystės ir vietos bendruomenių ekonominiam ir socialiniam stabilumui
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užtikrinti, naudojimo perspektyvomis. Todėl džiaugiamės, kad patvirtintas šis pranešimas
ir mūsų frakcijos pateiktas pakeitimas dėl bendro leidžiamo sužvejoti kiekio (BLSK)
paskirstymo pagal zonas, nes manome, kad tai itin svarbu ekonomiškai ir socialiai teisingam
požiūriui į išteklių valdymą. Kai žvejybos veiklos ribos yra nustatytos, pakrančių ir
nepramoninė žvejyba, kurios tikslas – tiekti žmonėms vartoti skirtas žuvis, neturėtų būti
traktuojama lygiai taip pat, kaip pramoninė žvejyba, skirta pramoniniam perdirbimui ir
eksportui.

Tam, kad valdant žvejybos išteklius iš tiesų būtų atsižvelgiama į biologinius ir ekologinius,
taip pat ekonominius ir socialinius klausimus, laivynų ypatumai ir žuvų paskirtis turi būti
pripažinti aspektais, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant BLSK.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    raštu. – (GA) Šiame mano turimame plane pateikiamas
ilgalaikis vienų svarbiausių Europos žuvų išteklių planas. Ilgalaikiu paprastųjų stauridžių
planu bus užtikrinta, kad ateityje jų ištekliai pasiektų didžiausią tvarų lygį. Iš pradžių
pasiūlymą pateikė Pelaginių žuvų patariamoji taryba ir jame pabrėžė Europos pelaginių
žuvų sektoriaus reikšmę tvariam žuvų išteklių valdymui.

Nariai iš Ispanijos ir Portugalijos norėjo sukurti dvi bendro leidžiamo sužvejoti kiekio
zonas; ši rekomendacija neturi prasmės ir ja būtų pakenkta Airijos pelaginių žuvų žvejybos
laivynui. Man pavyko pakeisti šiuos pakeitimus per galutinį balsavimą.

Šis pranešimas yra viena pirmųjų pagal Lisabonos sutartį patvirtintų teisėkūros iniciatyvų
dėl žvejybos, todėl šiek tiek vėlavo dėl procedūrų.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    raštu. – Mano rinkimų apygardoje Atlanto paprastosios
stauridės tapo dar svarbesnės, todėl vien užsienio laivai į Škotijos uostus atplukdė apytikriai
2 mln. GBP vertės žuvų. Šis skaičius rodo, kad jos itin svarbios daugeliui tautų, todėl svarbu,
kad šie ištekliai būtų tinkamai valdomi. Visiškai sutinku su P. C. Gallagheriu, kad Vakarų
Atlanto ištekliai turėtų būti nagrinėjami kaip vienos rūšies ištekliai, ir manau, kad su jais
susijusios žvejyba besiverčiančios valstybės turėtų turėti teisę bendradarbiauti valdant šiuos
svarbius išteklius.

Alan Kelly (S&D),    raštu. – Šio pasiūlymo tikslas – naudoti gyvuosius vandens išteklius
užtikrinant tvarias ekonomines, aplinkos ir socialines sąlygas. Kol dar yra pirmasis jo
svarstymas, pakeitimus galima pateikti kituose svarstymo etapuose. Bendra šio pasiūlymo
kryptis yra teigiama, todėl reikėtų duoti laiko kitiems pareikšti savo nuomonę.

David Martin (S&D),    raštu. – Remiantis šiuo pasiūlymu nustatomas ilgalaikis Vakarų
Atlanto paprastųjų stauridžių išteklių ir šių išteklių žvejybos planas. Komisija, remdamasi
turimomis apsaugos gairėmis ir atsižvelgdama į ilgalaikį tausumą, parengė teisinę paprastųjų
stauridžių išteklių valdymo priemonę. Pasiūlymo tikslas – užtikrinant tvarias ekonomines,
aplinkos ir socialines sąlygas naudoti gyvuosius vandens išteklius.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Ilgalaikio Vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių išteklių
ir šių išteklių žvejybos plano nustatymas itin svarbus veiksmingam ir tinkamam žvejybos
išteklių naudojimui. Šiuo būdu ir jei bus laikomasi taisyklių, žuvų ištekliai nebus išeikvoti,
todėl bus galima šiuos išteklius tvariai naudoti. Šiame pranešime taip pat svarbu tai, kad
Portugalija turi galimybę išlaikyti ankstesnį sugaunamų žuvų lygį, nes tai itin svarbu siekiant
išsaugoti klestinčią žvejybos pramonę, kuri pastaruoju metu patyrė daug nesėkmių.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Tuo metu, kai vis labiau plinta žvejybos išteklių
pereikvojimas, mums reikia daugiau diskusijų apie leidžiamo sužvejoti kiekio nustatymą,
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taigi ir apie tai, kaip jų būtų galima tvirtai laikytis ir jas kontroliuoti. Tačiau mokslininkams
dar nepavyko tiksliai nustatyti žuvų, šiuo atveju Atlanto paprastųjų stauridžių, išteklių
lygio. Todėl visos priemonės, kurių imamasi, grindžiamos skaičiavimais. Nepaisant to, šie
skaičiavimai turi būti naudojami bendram leistinam sužvejoti kiekiui nustatyti. Susilaikiau,
nes šiame pranešime neskiriama pakankamai dėmesio ekonominiams stauridžių žvejybos
aspektams.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už P. C. Gallagherio pranešimą, nes pritariu
jo turiniui ir idėjai.

Tikiu, kad mokslas vystosi, taigi galėtų būti atsižvelgta į kitokius naujus mokslinius
patarimus, susijusius su vertėmis, naudojamomis biologinėms nuorodoms nustatyti. Šiomis
aplinkybėmis akivaizdu, kad pagal planą turėtų būti numatyta galimybė pritaikyti nuorodų
veiksnius.

Sutinku su pranešėju dėl zonos, į kurią gali patekti paprastąsias staurides žvejojantys laivai.
Iš esmės patartina sukurti lankstesnę nei Komisijos siūlomoji taisyklę. Turi būti įmanoma
laivui, žvejojančiam viename rajone, iškrauti pagautas žuvis kitame rajone esančiame uoste.
Todėl manau, kad įmanoma ir teisinga sistema, pagal kurią žvejybos laivo kapitonas turi
registruoti sugautas žuvis ir jų sužvejojimo vietą.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Daugiamečiai planai yra pagrindinė priemonė siekiant
užtikrinti, kad žvejybos ištekliai būtų naudojami pagal tvarias ekonomines, aplinkos ir
socialines sąlygas. Todėl pritariau pranešimui dėl pasiūlymo, kuriuo nustatomas daugiametis
Vakarų Atlanto paprastųjų stauridžių išteklių valdymo planas, ir palankiai vertinu tai, kad
buvo patvirtintas M. C. Patrão Neves pateiktas pakeitimas, nes būtina užtikrinti, kad būtų
išsaugota nepramoninė žvejyba ir apginti Portugalijos interesai šiuo klausimu.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Institucijų diskusijose daugiausia dėmesio
skiriama klausimui, kokia žvejybos valdymo plano dalis susijusi su BLSK nustatymu, todėl
už jį atsako vien Taryba. Keletas valstybių narių mano, kad tik Taryba turėtų spręsti dėl
viso plano, tačiau šis požiūris nėra plačiai palaikomas net Tarybos Teisės tarnybos. Dauguma
mano, kad dėl matematinės taisyklės, pagal kurią nustatomas BLSK, sprendimas turėtų
būti priimamas Tarybos, o ne pagal bendro sprendimo procedūrą. 2009 m. gruodžio 1 d. –
tą dieną, kurią įsigaliojo Lisabonos sutartis, – Žuvininkystės komitete vyko „parodomasis
balsavimas“ dėl pakeitimo, kurį buvo pateikę P. C. Gallagher ir kiti, tačiau neperėjome prie
galutinio balsavimo dėl iš dalies keičiamo pranešimo projekto. Buvo siekiama pranešėjams
(P. C. Gallagheriui paprastųjų stauridžių klausimu ir I. B. Barandicai ančiuvių klausimu)
suteikti įgaliojimus derėtis su Taryba. Galiausiai po beveik metus trukusio Tarybos dvejojimo
Žuvininkystės komitetas nusprendė pereiti prie galutinio balsavimo komitete, kad
paskatintų Tarybą veikti.

Nuno Teixeira (PPE),    raštu. – (PT) Ekonominiu požiūriu Vakarų Atlanto paprastųjų
stauridžių ištekliai ES vandenyse yra svarbiausi. Remiantis Europos Komisijos pasiūlymu
nustatomas ilgalaikis šių išteklių ir šių išteklių žvejybos planas. Pageidautina gyvuosius
vandens išteklius naudoti užtikrinant tvarias ekonomines, aplinkos ir socialines sąlygas.
Šis pasiūlymas galėtų būti pavyzdžiu rengiant būsimus daugiamečius planus, kuriuose bus
sprendžiamas žvejybos Europos Sąjungos vandenyse galimybių reguliavimo klausimas.
Pritariu Žuvininkystės komiteto pateiktiems pakeitimams, kuriais, apibrėžiant biologinių
nuorodų veiksnius ir tai, kaip skaičiuojami bendri sužvejojami kiekiai, siekiama užtikrinti
didesnį lankstumą nustatant žemiausią ir aukščiausią ribą, taip pat geresnį suderinimą su
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teisės aktais, kuriais nustatoma Bendrijos kontrolės sistema siekiant užtikrinti bendros
žuvininkystės politikos taisyklių laikymąsi. Todėl balsavau už šį pranešimą.

Pranešimas: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. – (LT) Tarptautinės jūrų organizacijos Jūrų aplinkos
apsaugos komitetas Baltijos jūros regionui suteikė ypač jautrios jūrų zonos statusą. Taigi
Baltijos jūra priskiriama vienai iš vertingiausių ir jautriausių jūros ekosistemų pasaulyje.
Balsavau už šiame dokumente įtvirtintas nuostatas, kad turi būti sudaromos tinkamos
sąlygos tausiai naudoti žuvų išteklius ir drauge nesumažinti prekybos standartų. Siekiant
veiksmingai apriboti didelį į jūrą išmetamų jaunų ir nepakankamo dydžio verslinių ar ne
verslinių rūšių žuvų kiekį, svarbu skatinti žuvininkystės pramonę naudoti selektyvią
žvejybos įrangą ir nežvejoti srityse, kuriose gyvena didelis kiekis nepakankamo dydžio
arba neverslinių rūšių žuvų. Būtina pradėti išmetimo į jūrą sistemos persvarstymą ir, manau,
kad šis klausimas bus vienas svarbiausių 2011 m. svarstant ES bendros žuvininkystės
politikos reformą.

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Mes visi žmonių veiklos ir masinės žvejybos poveikį
aplinkai stebime su dideliu nerimu, kurį kartu patiriame dėl mažėjančių žuvų išteklių ir
nekontroliuojamos pramoninės žvejybos. Atsižvelgdamas į tai balsuoju už tvaraus gyvųjų
vandens išteklių naudojimo nustatymą ir saugomų Baltijos jūros teritorijų peržiūrą.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už šį pranešimą, nes jame raginama
apriboti upinių plekšnių ir otų žvejybą Baltijos jūros regione. Taigi būtina neatidėliojant
sustabdyti šioje jūroje vykdomą pramoninę žvejybą. Kadangi neturima pakankamai
patikimų mokslinių duomenų, kuriais remiantis būtų galima įvertinti sugautų žuvų, vykdant
pramoninę žvejybą, kiekį, būtina nedelsiant pradėti fiksuoti sužvejojamą kiekį
dokumentuose ir kartu vykdyti visapusišką šioje žuvininkystės veikloje dalyvaujančių
žvejybos laivų stebėseną. Pritariu Europos Parlamento pozicijai, jog nedelsiant būtina imtis
veiksmų pagal bendrą žuvininkystės politiką, siekiant išspręsti žvejybos Baltijos jūroje
problemą, turint mintyje, kad aplinkos apsaugos požiūriu tokia žvejyba kenkia visai Baltijos
jūros ekosistemai.

Reikia atsižvelgti į tai, kad šiuo metu Baltijos jūra priskiriama vienai iš vertingiausių jūros
ekosistemų pasaulyje ir Baltijos jūros regionui suteiktas ypač jautrios jūrų zonos statusas.
Be to, Baltijos jūroje kinta klimatas, o įvairių rūšių žuvys prisitaiko prie šių pokyčių. Vadinasi,
jų migracijos ir neršimo įpročiai taip pat kinta. Dėl to pritariu Parlamento raginimui, kad
Komisija atliktų saugomų Baltijos jūros teritorijų apžvalgą.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Europos Sąjungai ir ypač tokiai šaliai kaip Portugalija,
turinti potraukį jūrai ir žvejybai, taip pat stambiems žvejybos ir konservų pramonės
sektoriams svarbu išsaugoti žvejybą kaip gyvybingą ir tvarią ekonominę veiklą. Portugalijai
reikia žvejybos, todėl reikia, kad jūra toliau galėtų mus aprūpinti žuvimi, o rūšys toliau
galėtų atsikurti. Kaip tik dėl šios priežasties sutinku su pranešėju, kai jis teigia, kad „siekiant
veiksmingai užkirsti kelią priegaudai ir apriboti didelį į jūrą išmetamų jaunų ir nepakankamo
dydžio verslinių ar neverslinių rūšių žuvų kiekį, nepaprastai svarbu skatinti žuvininkystės
pramonę naudoti selektyvią žvejybos įrangą ir nežvejoti srityse, kuriose gyvena didelis
kiekis nepakankamo dydžio arba neverslinių rūšių žuvų“.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Siekiant užkirsti kelią geriausių žuvų
atrinkimui ir apriboti didelį į jūrą išmetamų jaunų ir nepakankamo dydžio žuvų kiekį,
nepaprastai svarbu skatinti žuvininkystės pramonę naudoti selektyvią žvejybos įrangą ir
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nežvejoti srityse, kuriose gyvena didelis kiekis nepakankamo dydžio arba neverslinių rūšių
žuvų.

Manau, kad nedera nustatyti visišką draudimą vykdyti upinių plekšnių ar kitų plekšnių
šeimai priklausančių rūšių žuvų išmetimą į jūrą, nes tai turės neigiamą poveikį plekšnių
ištekliams. Šis žuvų išmetimo į jūrą draudimas taip pat iškreiptai naudojamas kaip
argumentas didelio masto nepakankamo dydžio menkių žvejybai Baltijos jūroje legalizuoti.
Verta pabrėžti, kad Tarptautinės jūrų organizacijos Jūrų aplinkos apsaugos komitetas
Baltijos jūros regionui suteikė ypač jautrios jūrų zonos statusą.

David Martin (S&D),    raštu. – Balsavau už šį pranešimą, kuriame remiamas pasiūlymas,
skirtas administravimui supaprastinti, tačiau nedaroma esminių upinių plekšnių ir otų
žvejybos Baltijos jūroje apribojimų pakeitimų.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Ilgainiui žvejyba turi tapti tvaria ekonomine veikla, o tai
yra įmanoma tik rūpestingai valdant žuvų išteklius. Todėl pranešėjo išreikštas susirūpinimas
yra pagrįstas ir jį išreiškiant atsižvelgiama į rūšių apsaugos ir biologinės įvairovės apsaugos
poreikį. Todėl pritariu čia patvirtintiems draudimams ir apribojimams.

Alexander Mirsky (S&D),    raštu. – (LV) Atsižvelgiant į ribotus Baltijos jūros žuvų išteklius,
privalome griežtai reguliuoti vertingų rūšių žuvų laimikį. Svarbu, kad šiuo tikslu būtų
aiškiai apibrėžta užduotis kompetentingoms Europos Sąjungos organizacijoms, kad būtų
galima įgyvendinti nelogiško jūros išteklių naudojimo stebėjimą ir nustatyti šio naudojimo
apribojimus. Svarbu nustatyti kvotas, siekiant sudaryti sąlygas Baltijos jūros žuvų ištekliams
atsikurti. Visoms žvejyba užsiimančioms šalims turėtų būti duotas aiškus ženklas, kad
neracionalus žuvų išteklių naudojimas galėtų turėti skaudžių padarinių.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Daugėja Baltijos jūros žuvų rūšių, kurioms kyla
tiesioginė grėsmė. Pvz., dabar Baltijos jūroje sužvejojama mažiau menkių nei prieš 15 metų,
taip pat žuvys yra mažesnės ir blogesnės kokybės. Vienas pagrindinių įtakos šiam
nuosmukiui turinčių veiksnių yra pramoninė žvejyba ir priegaudos būdai. Tradicinė smulki
priekrančių žvejyba kai kuriais atvejais gali garantuoti, kad žuvų ištekliai bus valdomi
tvariai. Susilaikiau, nes pranešime aiškiai nurodyta, kad šiuo klausimu nėra patikimų
mokslinių duomenų.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už šią rezoliuciją.

Patirtis, įgyta naudojantis išmetimo į jūrą sistema Baltijos jūroje, rodo, kad sistema veikia
gerai ir yra tinkama taikyti tam tikroms žuvų rūšims. Priegaudą sudarančios rūšys gali
turėti mažą vertę rinkoje, būti visiškai netinkamos žmogui naudoti arba gali būti nelegalu
jas iškrauti. Todėl sudaromos sąlygos tausiai naudoti žuvų išteklius ir drauge nesumažinti
prekybos standartų. Siekiant veiksmingai užkirsti kelią priegaudai ir apriboti didelį į jūrą
išmetamų jaunų ir nepakankamo dydžio žuvų kiekį, nepaprastai svarbu skatinti
žuvininkystės pramonę naudoti selektyvią žvejybos įrangą ir nežvejoti srityse, kuriose
gyvena didelis kiekis nepakankamo dydžio arba neverslinių rūšių žuvų.

Reikėtų nustatyti kintamus draudimo žvejoti laikotarpius, nustatytus atsižvelgiant į neršimo
ciklą. Klimatas Baltijos jūroje kinta, o įvairios žuvų rūšys prisitaiko prie šių pokyčių; vadinasi,
jų migracijos ir neršimo įpročiai taip pat kinta. Atsižvelgiant į šiuos argumentus atrodo,
kad būtina persvarstyti saugomų teritorijų padėtį.
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Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, jog itin svarbu
remti tvarų jūrų išteklių valdymą, kad jis atitiktų tikslą išsaugoti Baltijos jūros, kuri yra
viena vertingiausių ir pažeidžiamiausių pasaulio ekosistemų, žuvų išteklių.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Išsamios techninės žvejybos Baltijos jūroje
taisyklės (tinklo akies dydis, draudžiami rajonai ir t. t.) yra įtrauktos į Tarybos reglamentą
Nr. 2187/2005. Tačiau prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai Taryba dažnai ėmėsi
supaprastintų priemonių, kad galėtų greitai patvirtinti tokias taisykles, jas įtraukdama į
reglamentą dėl kvotų. Pvz., Tarybos reglamente (EB) Nr. 1226/2009, kuriuo nustatomos
2010 m. taikomos kvotos, numatytos su techninėmis priemonėmis susijusios nuostatos,
būtent 7 straipsnis dėl draudimo atrinkti geriausias žuvis ir III priedas dėl europinių upinių
plekšnių ir paprastųjų otų žvejybos apribojimų. Priėmus Lisabonos sutartį, tai nebėra
teisėta, todėl Tarybos reglamentą Nr. 2187/2005 reikia iš dalies pakeisti. Tai yra vienintelis
šio pasiūlymo tikslas, todėl jis Žuvininkystės komitete buvo vienbalsiai patvirtintas.

Viktor Uspaskich (ALDE),    raštu. – (LT) Gerbiami kolegos, kitais metais Europos
Parlamentas svarstys bendros žuvininkystės politikos reformą. Aš sutinku, jog šis procesas
turi apimti priemones, skirtas tvarios žuvininkystės išteklių eksploatacijos bei efektyvaus
jūros resursų valdymo gerinimui. Kaip pažymėjo Tarptautinė jūrų organizacija, Baltijos
jūra yra „itin jautri sritis“. Baltijos jūra yra viena iš jautriausių jūrinių ekosistemų pasaulyje,
tačiau mes taip pat turime nepamiršti žmogiškosios šio klausimo pusės, kuri nėra minima
pranešime. Žvejybos pramonė Lietuvoje turi ypač gilias tradicijas. Nors žuvininkystės
sektorius apima sąlyginai mažą Lietuvos BVP dalį, šis sektorius yra itin reikšmingas Lietuvos
ekonomikai. Lietuvos regionai, kurie priklauso nuo žvejybos, per pastaruosius metus patyrė
nemažai ekonominių ir socialinių sunkumų dėl mažėjančių žvejybos mastų bei resursų
taupymo politikos.

Šiuo metu Lietuvoje yra vis sunkiau pragyventi verčiantis su žvejyba susijusia veikla: dėl
mažo darbo užmokesčio toks darbas nėra patrauklus jauniems žmonėms. Dėl šios
priežasties Lietuva bei kitos ES valstybės narės turi tęsti daugumos Europos žuvininkystės
fondo apibrėžtų politikos krypčių įgyvendinimą. Ši pagalba padės sukurti naujų darbo
vietų, padidins žuvininkystės produktų vertę, paskatins ekologinį turizmą ir dar daugiau.

Pranešimai: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/010), Pat the Cope Gallagher
(A7-0296/2010), Marek Józef Gróbarczyk (A7-095/2010) ir João Ferreira
(A7-0184/2010)

Andrew Henry William Brons ir Nick Griffin (NI),    raštu. – Balsuojant dėl
I. B. Barandicos, P. C. Gallagherio ir J. Ferreiros pranešimų susilaikėme dėl to, kad toje
pačioje priemonėje buvo ir naudingų, ir žalingų pasiūlymų. Tačiau balsavome už
M. J. Gróbarczyko pranešimą, nors dėl tam tikros jo turinio dalies (pvz., jo teiginio, kad
išmetimo į jūrą sistema galėtų pasiteisinti tam tikroms žuvų rūšims, – šiai išmetimo į jūrą
sistemai visiškai nepritarėme) nuogąstavome. Balsavome už jį, nes jame pažadėta išmetimo
į jūrą sistemos peržiūra. Kalbame apie tokią peržiūrą, kokios galime tikėtis pagal bendrą
žuvininkystės politiką.

Pranešimas: João Ferreira (A7-0184/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Apskritai sutinku su pasiūlytais pakeitimais
atsižvelgdamas į tai, kad, kaip pripažino Komisija, svetimų rūšių introdukcija yra viena
pagrindinių priežasčių, dėl kurių sutrikdomos ekosistemos, ir drauge su natūralių buveinių
suardymu – vienas svarbiausių veiksnių, dėl kurių nyksta pasaulio biologinė įvairovė. Todėl
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pritariu pasiūlymams, kuriais nustatomos svetimų ir nevietinių sąlygų introdukcijos sąlygos
griežtai apibrėžiant reikalavimus, kuriuos turi įvykdyti uždari akvakultūros objektai, ir
nurodant būtinybę prižiūrėti šiuos objektus siekiant užtikrinti specialistų pasiūlytus
techninius reikalavimus.

Ypač tada, kai pradedama įgyvendinti nauja šios srities Europos strategija, dėl akvakultūros
reikia itin remti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą vietinių rūšių veisimo srityje
siekiant užtikrinti didesnę įvairovę. Pritariu pakeitimams, kuriais, senas komiteto procedūros
nuostatas pritaikant Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo, siekiama užtikrinti Parlamento
dalyvavimą šioje srityje.

Vito Bonsignore (PPE),    raštu. – (IT) Visų pirma norėčiau pasveikinti pranešėją J. Ferreirą,
parengusį šį pranešimą, už kurį balsavau.

Naujausiais tyrimais nustatyta, kad reikia plėtoti Europos akvakultūros sektorių ir
intensyvinti mokslinius tyrimus vietinių rūšių veisimo srityje. Šitaip bus galima užtikrinti
didesnį vartotojams siūlomų produktų saugumą, kokybę ir įvairovę, todėl bus galima
užtikrinti ir didesnę aplinkos apsaugą.

Dėl egzotinių rūšių introdukcijos į uždaras akvakultūros sistemas, kurios, pasak Komisijos,
pirmiausia yra susijusios su „akvakultūros ir išteklių papildymo praktika“, manau, kad šią
praktiką turi papildyti griežta šių objektų, sistemų ir šių gyvūnų vežimo veiklos stebėsena
siekiant išvengti bet kokio jų ištrūkimo, dėl kurio galėtų būti sutrikdytos vietos ekosistemos
ir natūralios buveinės, nes šie sutrikdymai yra vieni svarbiausių veiksnių, turinčių didelę
įtaką biologinės įvairovės mažėjimui pasaulyje.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už pranešimą dėl svetimų ir nevietinių rūšių
panaudojimo akvakultūroje, nes juo bus suteikta galimybė griežtinti reikalavimus, kurie
turėtų būti taikomi uždariems akvakultūros objektams ir rūšių vežimui, kad būtų galima
kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį ekosistemoms ir biologinei įvairovei.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Europos akvakultūros sektoriui priklauso daugiau nei
16 500 įmonių, jo metinė apyvarta viršija 3,5 mlrd. EUR ir jis suteikia darbo vietas apytikriai
64 000 žmonių. Be to, mažėjant žuvų ištekliams akvakultūra atveriama daugybė galimybių
Europos pramonės sektoriams. Svetimų ir nevietinių akvakultūros rūšių introdukcijos
procedūros švelninimas, kaip siūloma, turi būti subalansuotas griežtai apibrėžiant
reikalavimus, kuriuos turi įvykdyti uždari akvakultūros objektai, ir būtinai stebint objektus,
siekiant užtikrinti, kad būtų deramai atsižvelgiama į visus specialistų pasiūlytus techninius
reikalavimus ir būtų jų laikomasi.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Komisijos siūlomas šio reglamento pakeitimas
grindžiamas projekto IMPASSE (bendri veiksmai, kuriuos vykdant dėmesys telkiamas į
svetimų akvakultūros rūšių poveikį aplinkai) rezultatais. Pagal šį projektą siūloma praktinė
uždaro akvakultūros objekto apibrėžtis, patikslinant ir išplečiant šiuo metu vartojamą
apibrėžtį, pagal kurią „su svetimomis rūšimis susijusios rizikos laipsnis galėtų būti gerokai,
gal net iki priimtino lygio, sumažintas, jei transportuojant būtų atsižvelgiama į tikslinių ir
netikslinių organizmų ištrūkimo pavojų ir jei priimančiajam objektui būtų taikomi aiškiai
apibrėžti protokolai“. Balsavau už šį pranešimą, nes sutinku, kad reikia atsisakyti reikalavimo
turėti leidimą uždaruose akvakultūros objektuose atlikti introdukciją ir perkėlimą ir taip
išlaisvinti operatorius nuo šio administracinio formalumo.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Dėl esminio pranešimo klausimo, kaip pabrėžėme
vykstant diskusijai, – svetimų akvakultūros rūšių introdukcijos procedūra turėtų būti
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švelninama tik drauge kuo tiksliau apibrėžiant reikalavimus, kuriuos turi įvykdyti tokie
objektai, nuolat atnaujinant techninę ir mokslinę informaciją. Objektų priežiūra taip pat
turi būti užtikrinta prieš juos atidarant ir tol, kol jie veikia. Dėl darnaus akvakultūros
vystymosi reikia itin remti vietinių rūšių veisimo srities mokslinius tyrimus ir technologinę
plėtrą. Šioms rūšims turi būti teikiama pirmenybė, palyginti su svetimomis rūšimis, kad
būtų įvairinama maisto produktų gamyba ir tiekimas, kartu gerinama jų kokybė ir drauge
užtikrinamas didesnis su aplinka susijęs saugumas.

Kalbant apie pranešimo rengimo procesą, palankiai vertinu tai, kad Komisija į savo
reglamento pasiūlymą įtraukė Žuvininkystės komiteto pasiūlymus. Apgailestauju tik dėl
vienintelio dalyko – kad buvo manoma, jog būtina oficialiai pateikti naują pasiūlymą, ir
dėl to vėlavo susitarimo patvirtinimas per pirmąjį svarstymą.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    raštu. – Nors žemės ūkis yra svarbus ir darbo vietų, ir maisto
šaltinis, svarbu, kad nuo galimų grėsmių būtų apsaugota platesnė aplinka. Galiojančiais
teisės aktais siekiama tai padaryti, o šiandieniniu pasiūlymu šioms pastangoms pakenkta
nebus. Todėl pritariau šiam pranešimui.

Elisabeth Köstinger (PPE),    raštu. – (DE) Nors pasaulio vandenynų žuvų ištekliai iš lėto
eikvojami ir sužvejojamų žuvų kiekiai pasiekia savo ribas, pastaraisiais metais didėjo žuvų
ir vėžiagyvių auginimo akvakultūroje reikšmė. Šiuo metu akvakultūros gamyba yra
didėjantis sektorius, kuriam buvo įstengta skirti reikalingą dėmesį šiuo pranešimu.
Sausumoje įsteigtų akvakultūros objektų dalis, pvz., tvenkinių ūkiai arba tekančio vandens
sistemos, rodo aukštesnius augimo rodiklius nei kiti maisto gamybos sektoriai, o gamyba
šiuose objektuose jau viršija gamybą jūrų objektuose. Tvenkinių ūkis turi ypač senas
tradicijas: žuvys ir vėžiagyviai buvo auginami šimtus metų – daugiausia dirbtiniuose
tvenkiniuose. Uždaros akvakultūros sistemos aiškiai duoda milžinišką ekologinę naudą,
taip pat su antibiotikų problema susijusią naudą. Pritariu šiam pranešimui, kuriame
reikalaujama svarbių bendrųjų sąlygų uždariems akvakultūros objektams ir griežtai
apibrėžiamos būtinos egzotinių žuvų rūšių introdukcijos sąlygos. Siekiant išvengti vietos
ekosistemų sutrikimo pasinaudojant optimalia egzotinių rūšių introdukcija, svarbu pritarti
auginimui uždaroje sistemoje.

David Martin (S&D),    raštu. – J. Ferreiros pranešime nagrinėjamas Tarybos reglamento
Nr. 708/2007, kuriuo nustatomi bendrieji su svetimomis ir nevietinėmis rūšimis susijusios
akvakultūros veiklos pagrindai, pakeitimas. Užbaigus vadinamąjį projektą IMPASSE, kurio
tikslas – parengti ekologiškai patikimos veiklos, susijusios su akvakultūros gyvūnų
introdukcija ir perkėlimu, gaires, šiuo metu vyksta šių bendrųjų pagrindų persvarstymas.
Balsavau už šį pranešimą.

Marisa Matias (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Svetimų rūšių introdukcija yra viena pagrindinių
visuotinio biologinės įvairovės mažėjimo ir Žemės ekosistemų sutrikdymo priežasčių.
Todėl svetimų rūšių introdukcija į akvakultūrą paskatinti aiškiai apibrėžti reikalavimus,
kuriuos turi įvykdyti uždari akvakultūros objektai, ir objektų priežiūrą. Griežtas taisykles
ir priežiūrą taip pat reikėtų taikyti tikslinių ir netikslinių rūšių vežimui. Dėl šių priežasčių
balsavau už šį pranešimą. Tačiau manau, kad reikėtų stiprinti mokslinius tyrimus ir
technologinę plėtrą siekiant veisti vietines rūšis, kad būtų galima mažinti riziką, susijusią
su egzotinių rūšių introdukcija, ir propaguoti tvaresnę gamybą.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Svetimų rūšių introdukcija yra vienas pagrindinių veiksnių,
dėl kurių sutrikdomos ekosistemos, ir drauge su natūralių buveinių suardymu – viena
pagrindinių priežasčių, dėl kurių nyksta pasaulio biologinė įvairovė. Svetimų akvakultūros
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rūšių introdukcijos procedūros švelninimas, kaip siūloma, turi būti subalansuotas griežtai
apibrėžiant taisykles, kurių turi laikytis uždari akvakultūros objektai, atsižvelgiant į projekto
IMPASSE rezultatus, ir būtina juos prižiūrėti siekiant užtikrinti, kad būtų deramai
atsižvelgiama į visus specialistų pasiūlytus techninius reikalavimus ir būtų jų laikomasi.

Norint tvariai vystyti Europos akvakultūrą reikia itin remti mokslinius tyrimus ir
technologinę plėtrą vietinių rūšių veisimo srityje, kad būtų įvairinama pašarų gamyba ir
tiekimas, gerinama jų kokybė ir drauge užtikrinamas didesnis ekologinis saugumas.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Kartu su natūralių buveinių suardymu svetimų rūšių
introdukcija į mūsų ekosistemas yra viena iš priežasčių, dėl kurių nyksta pasaulio biologinė
įvairovė. Akvakultūroje išmiršta vis daugiau rūšių, o tai turi ilgalaikį neigiamą poveikį visai
ekosistemai. Susilaikiau, nes šiame pranešime neskiriama pakankamai dėmesio
atitinkamoms tikrosioms problemoms.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Svetimų rūšių introdukcija yra viena pagrindinių
priežasčių, dėl kurių sutrikdomos ekosistemos, ir drauge su natūralių buveinių suardymu –
vienas svarbiausių veiksnių, dėl kurių nyksta pasaulio biologinė įvairovė. Dažniausia
svetimų rūšių introdukcijos į Europos pakrančių jūras ir vidaus vandenis priežastis yra
akvakultūros veikla ir išteklių valdymas.

Svetimų akvakultūros rūšių introdukcijos procedūra turėtų būti švelninama tik drauge
aiškiai apibrėžiant reikalavimus, kuriuos turi įvykdyti uždari akvakultūros objektai, ir
būtinai stebint objektus, siekiant užtikrinti, kad būtų deramai atsižvelgiama į visus specialistų
pasiūlytus techninius reikalavimus ir būtų jų laikomasi.

Norint tvariai vystyti Europos akvakultūrą reikia itin remti mokslinius tyrimus ir
technologinę plėtrą siekiant veisti vietines rūšis tam, kad būtų įvairinama pašarų gamyba
ir tiekimas, gerinama jų kokybė ir drauge užtikrinamas didesnis ekologinis saugumas.
Todėl tikiuosi, kad bus labai skatinama tai įgyvendinti.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą atsižvelgdamas į tai, kad
projekto IMPASSE rezultatai parodė, jog „su svetimomis rūšimis susijusios rizikos laipsnis
galėtų būti gerokai, gal net iki priimtino lygio, sumažintas, jei transportuojant būtų
atsižvelgiama į tikslinių ir netikslinių organizmų ištrūkimo pavojų ir jei priimančiajam
objektui būtų taikomi aiškiai apibrėžti protokolai“. Todėl visiškai tikslinga apsieiti be
reikalavimo turėti leidimą introdukuoti svetimas rūšis į uždarus akvakultūros objektus.

Šios administracinės naštos ir prašymų išduoti leidimą tvarkymo išlaidų mažinimas
akvakultūros sektoriui yra svarbi paskata. Jeigu kartu bus griežtai apibrėžiami reikalavimai,
kuriuos turės įvykdyti uždari akvakultūros objektai, taip pat bus stebima, ar jų laikomasi,
nebus rizikuojama būtina biologinės įvairovės ir aplinkos apsauga.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Komisijos pasiūlyme nagrinėjami reglamento
dėl svetimų rūšių naudojimo akvakultūroje pakeitimai grindžiami projektu IMPASSE, kurį
vykdant dėmesys telkiamas į svetimų rūšių poveikį aplinkai. Pagal šį projektą buvo
suformuluota praktinė uždaro akvakultūros objekto apibrėžtis, kuria patikslinama ir
išplečiama dabartinė apibrėžtis ir atsižvelgiama į požiūrį, pagal kurį su svetimomis rūšimis
susijusios rizikos laipsnis galėtų būti gerokai sumažintas. Atsižvelgdama į minėtus
rezultatus, Komisija siūlo, kad nebūtų reikalaujama turėti leidimą atlikti rūšių introdukciją
ir perkėlimą uždaruose akvakultūros objektuose, taigi ūkio subjektai būtų atleidžiami nuo
šio administracinio formalumo. Kaip pažymi pranešėjas, svetimų rūšių introdukcija yra
viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių sutrikdomos ekosistemos, ir drauge su natūralių
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buveinių suardymu – vienas svarbiausių veiksnių, dėl kurių nyksta pasaulio biologinė
įvairovė. Daugelio šių introdukcijų į Europos pakrančių jūras ir vidaus vandenis priežastis
yra „akvakultūros veikla ir išteklių valdymas“. Nepamiršdamas to pranešėjas pateikė
pakeitimą, siekdamas nustatyti, kad būtų apsiribojama sausumoje esančiais vadinamaisiais
uždarais akvakultūros objektais, siekiant sumažinti galimo ištrūkusių gyvūnų išlikimo
tikimybę. Kiti pakeitimai buvo susiję su komiteto procedūros nuostatomis.

Nuno Teixeira (PPE),    raštu. – (PT) Svetimų ir nevietinių rūšių naudojimas akvakultūroje
kenkia natūralioms ekosistemoms, kurios vertos ES apsaugos, ir visų pirma dėl jo nyksta
pasaulio biologinė įvairovė. Projektas IMPASSE yra bendri veiksmai dėl svetimų
akvakultūros rūšių poveikio aplinkai, kurie parodė, kad reikia neleisti šioms rūšims ir
biologinei medžiagai ištrūkti jas vežant. Pritariu šiam Europos Parlamento pranešimui,
nes jame rimtai žiūrima į biologinę įvairovę ir kartu į administracinių formalumų, susijusių
su reikalavimu turėti leidimą atlikti rūšių introdukciją ir perkėlimą uždaruose akvakultūros
objektuose, paspartinimą. Aiškus ir griežtas vadinamojo uždaro akvakultūros objekto
apibrėžimas, taip pat valstybių narių atliekamas nuolat atnaujinamo tokių objektų sąrašo
sudarymas užtikrins tvarų šio sektoriaus vystymąsi. Pačios valstybės narės turi prižiūrėti
šiuos objektus ir rūšių vežimo priemones. Taip pat pritariu rimtam požiūriui į mokslinius
tyrimus ir technologinę plėtrą, kaip priemones šio sektoriaus natūralioms ekosistemoms
daromam žalingam poveikiui mažinti. Galiausiai norėčiau pabrėžti tai, kad šis reglamentas
buvo iš dalies pakeistas atliekant įprastą bendro sprendimo priėmimo teisinę procedūrą,
kaip numatyta Lisabonos sutartyje.

Pranešimas: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD),    raštu. – JK nepriklausomybės partija yra prieš
bet kokį ES vadovavimą mūsų pramonės sektoriams, nes dėl akmens anglių kasyklų ateities
ir bet kokio galimo jų subsidijavimo turėtų spręsti išrinktos nacionalinės vyriausybės.
Tačiau šiuo atveju ES, be įprastinių valstybės pagalbos taisyklių, rengia specialią tvarką
vyriausybėms dėl didesnio lankstumo valdant akmens anglių kasykloms skiriamas subsidijas.
25 ir 36 pakeitimuose prašoma ilgesnio tokio lankstumo taikymo laikotarpio, kol būtų
pradėti taikyti įprastinės valstybės pagalbos teisės aktai – tam JK nepriklausomybės partija
daugiau ar mažiau gali pritarti. JK nepriklausomybės partija susilaikė ir per galutinį
balsavimą dėl šių dviejų pakeitimų, nes, nors ir nepritariame jokiems ES valstybės pagalbos
teisės aktams (nes dėl subsidijų dydžių turėtų spręsti nacionalinės vyriausybės), didesnio
lankstumo suteikimas valstybėms narėms ir šio laikotarpio pailginimas yra naudingas, taip
pat yra demokratiškai daug atsakingesnis, nes vyriausybėms grąžinami įgaliojimai priimti
šiuos sprendimus.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. – (LT) Palaikiau šį pranešimą. Anglies gavybos pramonė,
nors ir tesudaro nedidelę dalį ES energijos rinkoje, užtikrina darbo vietas jose dirbantiems
ES piliečiams bei ekonominį vystymąsi retai gyvenamuose ir atokiuose regionuose, kur
daugiausia įsikūrusios anglių gavybos įmonės. Pritariau pakeitimams, kuriais
nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymo terminas pratęsiamas iki 2018 m., paliekant
galimybę kasyklų neuždaryti, jei iki numatyto laikotarpio jos netaps konkurencingomis.
Svarbu užtikrinti, kad, uždarius nekonkurencingas kasyklas, būtų skiriamas ilgalaikis
finansavimas, reikalingas norint užtikrinti aplinkos apsaugą ir atkurti ankstesnę kasybos
vietų aplinką. Uždarius kasyklas, kurios yra vienintelė pramonės šakos tam tikruose
regionuose, daug žmonių liks be darbo. Todėl būtina užtikrinti, kad jiems būtų teikiama
daugiametė parama bei įvairios darbo rinkos priemonės, kaip antai perkvalifikavimas,
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kurios sudarytų jiems sąlygas grįžti į darbo rinką. Todėl palaikiau Europos Komisijos
siūlymą tokią paramą skirti iki 2026 m.

Elena Băsescu (PPE),    raštu. – (RO) Balsavau už B. Rapkay pranešimą, nes pritariu, be
kitų priemonių, galutinio nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymo termino pratęsimui.
Šiuo klausimu manau, kad tai bus bandymas išvengti masinio atleidimų iš darbo bangos,
o labiausiai dėl naujojo reglamento nukentėjusios ES valstybės narės bus Rumunija, Ispanija
ir Vokietija. Manau, kad nekonkurencingų kasyklų darbas turėtų būti nutrauktas pagal
uždarymo planą tik tuo atveju, jeigu iki nustatyto galutinio termino joms nepavyktų tapti
pelningoms.

Noriu paskatinti teikti progresyviai mažėjančią pagalbą, kad vykdant tiksliai nustatytą
kasyklos uždarymo planą būtų galima padengti gavybos nuostolius. Nuo 2011 m. sausio
1 d. Rumunijoje į uždarymo planą bus įtraukta kas antra gamykla. Tokiomis aplinkybėmis
manau, kad daugiau pagalbos reikės skirti poveikio aplinkai ir socialinio poveikio
mažinimui.

Gerard Batten, John Bufton, Derek Roland Clark, Trevor Colman ir Nigel Farage
(EFD),    raštu. – JK nepriklausomybės partija yra prieš bet kokį ES vadovavimą mūsų
pramonės sektoriams, nes dėl akmens anglių kasyklų ateities ir bet kokio galimo jų
subsidijavimo turėtų spręsti išrinktos nacionalinės vyriausybės. Tačiau šiuo atveju ES, be
įprastinių valstybės pagalbos taisyklių, rengia specialią tvarką vyriausybėms dėl didesnio
lankstumo valdant akmens anglių kasykloms skiriamas subsidijas. 25 ir 36 pakeitimuose
prašoma ilgesnio tokio lankstumo taikymo laikotarpio, kol būtų pradėti taikyti įprastinės
valstybės pagalbos teisės aktai, – tam JK nepriklausomybės partija daugiau ar mažiau gali
pritarti. JK nepriklausomybės partija susilaikė ir per galutinį balsavimą dėl šių dviejų
pakeitimų, nes, nors ir nepritariame jokiems ES valstybės pagalbos teisės aktams (nes dėl
subsidijų dydžių turėtų spręsti nacionalinės vyriausybės), didesnio lankstumo suteikimas
valstybėms narėms ir šio laikotarpio pailginimas yra naudingas, taip pat yra demokratiškai
daug atsakingesnis, nes vyriausybėms grąžinami įgaliojimai priimti šiuos sprendimus.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    raštu. – (FR) Pasikonsultavusi su Europos Parlamentu,
Komisija jį paragino šį antradienį, lapkričio 23 d., priimti savo sprendimą šiuo valstybės
pagalbos klausimu siekiant palengvinti nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymą.
Pagrindinė kliūtis buvo šios valstybės pagalbos nutraukimo data. Komisija pasiūlė 2014 m.
spalio 1 d. Manau, kad dėl aplinkos apsaugos priežasčių svarbu įvairinti savo energijos
gamybos išteklius ir remti tvarius gamybos metodus. Todėl atrodo, kad 2014 m. būtų
tinkama nutraukimo data. Tačiau atsižvelgiant į socialinį kasyklų uždarymo poveikį ir
sunkumus, susijusius su šachtininkų perdislokavimu, vykstant uždarymo procesui turi
būti teikiama parama. Todėl Europos Parlamento dauguma nusprendė pratęsti valstybės
pagalbos teikimą iki 2018 m. gruodžio 31 d. Nusprendžiau susilaikyti per šį galutinį
balsavimą, nes manau, kad svarbiausia teikti prioritetą tvariems energijos ištekliams, tačiau
kartu taip pat svarbu nepamiršti ekonominių ir socialinių kasyklų uždarymo padarinių.

George Sabin Cutaş (S&D),    raštu. – (RO) Nusprendžiau balsuoti už B. Rapkay pranešimą
dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti. Šiame
pranešime siūloma ketveriems metams atidėti galutinį anglių kasyklų uždarymo terminą:
nuo 2014 m., kaip iš pradžių buvo numatyta Europos Komisijos pasiūlyme, iki 2018 m.

Šiame pranešime Europos Komisija taip pat raginama paskelbti darbuotojų, kuriems turės
įtakos šie uždarymai, perkvalifikavimo strategiją. Turime nepamiršti, kad kai kurie Europos
Sąjungos regionai yra visiškai ekonomiškai ir socialiai priklausomi nuo kasybos sektoriaus,

23-11-2010Europos Parlamento debataiLT114



kuriam taip pat priklauso Rumunijos Žiu slėnis. Europos Sąjungoje kasybos sektoriuje
sukuriama 100 000 darbo vietų.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    raštu. – (IT) Užsitęsusi ekonomikos ir finansų krizė labai
pakenkdama vadinamųjų išsivysčiusių Vakarų šalių ekonomikai parodė, kad ekonominė
rinkų veiksmingumo ir savireguliacijos pajėgumo paradigma nebėra grindžiama tikrove,
nes tikrovė visiems ekonomikos ir rinkos dalyviams, ypač finansų rinkos dalyviams, parodė,
kad elgtis reikia atsakingai ir etiškai, o jie pastaruoju metu to visiškai nedarė. Krizės sukeltas
visos ekonomikos žlugimas finansiniu požiūriu rodo, kad pramonės sektoriui reikia
didžiulės paramos, nes jis vis dar yra ekonomikai, ypač tikrajai ekonomikai, labai
reikšmingas. Vertindami regionų konkurencinius ir lyginamuosius pranašumus ir trūkumus,
ypač tarptautiniu mastu, turime nepamiršti, kad kasybos pramonė plėtojama tuose
rajonuose, kuriuose kaip pirmasis žingsnis turėtų būti skatinama kurti patikimas
ekonomines ir užimtumo alternatyvas ir kuriuose turėtų būti tobulinamos socialinės
paramos nuostatos siekiant išvengti skausmingo netekusių darbo darbuotojų, kuriuos
sunku perdislokuoti, skaičiaus didėjimo. Man atrodo, kad pranešimas dėl valstybės pagalbos
nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti, dėl kurio balsavome, bent iš
dalies atitiktų šiuos principus.

Ioan Enciu (S&D),    raštu. – (RO) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad
nekonkurencingos anglių kasyklos turi turėti galimybę pasinaudoti valstybės pagalba, nes
be jos kasyklos užsidarytų, todėl kiltų didžiulė darbuotojų atleidimo banga ir labai rimtų
socialinių problemų. Todėl pereinamasis laikotarpis, skirtas šioms kasykloms tapti
pelningomis arba joms uždaryti, yra svarbus. Jo paskirtis, viena vertus, yra užtikrinti
profesinio perkvalifikavimo paslaugų teikimą gyventojams, susijusiems su anglių pramone,
ir, kita vertus, užtikrinti laipsnišką perėjimą prie švaresnių energijos išteklių.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson ir Marita Ulvskog (S&D),    raštu. – (SV)
Mes, Švedijos socialdemokratai, manome, kad dėl priežasčių, susijusių su aplinka ir
konkurencija, būtų netikslinga išlaikyti subsidijas nekonkurencingoms anglių kasykloms.
Kartu manome, kad būtina įgyvendinti visapusiškas užimtumo ir aplinkos apsaugos
iniciatyvas tuose regionuose, kuriuos paveiks uždarymai, kurie tikriausiai vyks dėl subsidijų
nutraukimo. Apskritai manome, kad Komisijos pasiūlymas šiuo klausimu yra subalansuotas
ir kad jame tinkamai atsižvelgiama į abu šiuos aspektus. Subsidijų bus laipsniškai atsisakoma,
tačiau šis atsisakymas bus atidžiai kontroliuojamas atsižvelgiant tiek į darbo vietas, tiek į
aplinką. Todėl nusprendėme nuosekliai balsuoti už Komisijos poziciją.

Galimybės leisti tęsti kasyklų, kurios tampa pelningos uždarymo laikotarpiu, darbą
klausimu, kaip ir Komisija, manome, kad būtų neteisinga įtraukti šią galimybę. Siekiant,
kad skiriama pagalba būtų tinkamai naudojama, ji turi būti grindžiama galutiniu uždarymo
planu. Dėl metų, kuriais iš tiesų turi būti baigta pagalba uždarymui, neturime tvirtos
nuomonės dėl pirmenybės, vis dėlto manome, kad Komisijos pasiūlymas dėl 2014 m. yra
tinkamesnis nei pranešėjo pasiūlymas dėl 2018 m.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Kadangi nėra konkretaus reglamento dėl valstybės pagalbos
anglies pramonei, nes 2010 m. gruodžio 31 d. nustoja galioti taikomas reglamentas, reikia
nustatyti taisykles, pagal kurias kai kurioms valstybėms narėms, kurios buvo priverstos
uždaryti savo anglių kasyklas, būtų suteikiama galimybė kuo labiau sumažinti tokio
uždarymo socialinį ir ekonominį poveikį. Kadangi anglių kasyklos sutelktos tam tikruose
regionuose (Vokietijoje, Ispanijoje ir Rumunijoje), kasyklų uždarymas vienu metu galėtų
turėti didelį socialinį poveikį. Užimtumo požiūriu galėtų kilti grėsmė apytikriai 100 000
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šachtininkų darbo vietų; jie gali nesugebėti taip greitai, kaip reikėtų, rasti darbo kituose
sektoriuose, todėl jiems galėtų kilti grėsmė tapti ilgalaikiais bedarbiais. Būtent dėl šios
priežasties šiuo pasiūlymu siekiama valstybėms narėms suteikti teisinį pagrindą, kuriuo
jiems būtų suteikiamos galimybės veiksmingiau kovoti su neigiamais galimo kasyklų
uždarymo laipsniškai panaikinus subsidijas padariniais, visų pirma socialiniais ir
ekologiniais. Juo taip pat siekiama kuo labiau sumažinti konkurencijos vidaus rinkoje
iškraipymus.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Pagalba Europos anglių pramonei
reglamentuojama 2002 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1407/2002, kuris
nustoja galioti 2010 m. gruodžio 31 d. Jeigu nebus nustatytas naujas teisinis pagrindas,
kuriuo sudaromos galimybės teikti tam tikrų konkrečių rūšių valstybės pagalbą anglių
pramonei, valstybės narės galės teikti pagalbą tik pagal visiems sektoriams numatytas
bendrąsias valstybės pagalbos taisykles. Palyginti su reglamentu dėl anglių pramonės,
bendrosios valstybės pagalbos taisyklėmis gerokai sumažinama galimybė valstybės pagalbą
skirti anglių pramonei. Todėl tikėtina, kad kai kurios valstybės narės bus priverstos uždaryti
savo anglių kasyklas ir pašalinti šio sprendimo socialinius ir regioninius padarinius.
Suprantu, kad dėl regioninės anglių kasyklų koncentracijos uždarymo vienu metu socialinis
poveikis galėtų būti didelis. Atsižvelgiant į su kasyba susijusiuose pramonės sektoriuose
sukurtas darbo vietas, tai galėtų kelti grėsmę 100 000 darbo vietų. Todėl sutinku, kad
uždarymo plano įgyvendinimas turėtų būti pratęstas iki 2018 m. gruodžio 31 d. kartu su
galutiniu gamybos vienetų uždarymu, jeigu jie iki šios datos netaps konkurencingi ir jeigu
dėl ES energijos poreikių nereikės, kad jie būtų.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Šiame pranešime vertinamas ir teigiamai
keičiamas iš dalies šį reglamentą keičiantis Europos Komisijos pasiūlymas, kuriuo pakeistas
valstybės paramos teikimo anglių pramonei laikotarpis. Be šio pakeitimo laikotarpis būtų
baigęsis 2010 m. gruodžio 31 d.

Dabar naujame Europos Komisijos pasiūlyme siūloma pratęsti pagalbos teikimą iki 2014 m.
Tačiau Europos Parlamentas patvirtino pasiūlymą, dėl kurio balsavome ir kuriuo pagalbos
teikimas pratęsiamas iki 2018 m. Taip siekiama atsižvelgti į socialinę problemą – išvengti
darbuotojų atleidimo ir sunkumų, su kuriais susiduriama juos integruojant į darbo rinką, –
ir į aplinkos apsaugos problemą, taip pat kartu atsižvelgti į jo remiamą pagalbą šioms
problemoms spręsti.

Taip pat teigiamas įsipareigojimas išsaugoti veikiančias anglių kasyklas, kurios per šį procesą
tapo konkurencingos, taip pat kartu garantuoti, kad būtų užtikrintas aplinkos apsaugos
ir visuomenės sveikatos klausimų sprendimas.

Taip pat pabrėžta, kad reikia atnaujinti ankstesnes anglių kasyklas, visų pirma: pašalinti
kasybos įrangą iš kasyklos, užtikrinti jos saugumą, išvalyti kasybos vietą ir pašalinti
nuotekas.

Robert Goebbels (S&D),    raštu. – (FR) Balsavau už B. Rapkay pranešimą ir valstybės
subsidijas anglių pramonei. Anglys toliau sudaro pagrindinę visos pasaulyje suvartojamos
energijos dalį. Jeigu anglių nebebūtų galima kasti Europoje, turėtume ją importuoti iš
Jungtinių Valstijų arba Australijos.

Peter Jahr (PPE),    raštu. – (DE) Norint prisitaikyti prie socialinių struktūrų pokyčių reikia
daug laiko ir daug pasitikėjimo. Todėl Europos Sąjunga ir Vokietija ketina užbaigti
nekonkurencingų anglių kasyklų subsidijavimą. Laikotarpis nuo dabar iki 2018 m. bus
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naudojamas būtinoms restruktūrizavimo priemonėms įgyvendinti. Tai yra sėkmingas
kompromisas, kuris yra įžvalgaus visų suinteresuotųjų šalių įžvalgumo įrodymas.

Įvertinus didžiulį šioje pramonėje dirbančių žmonių skaičių, Europos Sąjungai ir valstybėms
narėms svarbu dėti visas pastangas, kad būtų sušvelnintas šio pokyčio neigiamas socialinis
ir regioninis poveikis ir išlaikyti šį poveikį kuo mažesnį. Todėl labai džiaugiuosi, kad šiandien
Europos Parlamentas parodė, kad pritaria šiam požiūriui. Taip bus sudarytos sąlygos
sunkiems, bet būtiniems prisitaikymo procesams subalansuotai ir taikant patikimą politinį
pagrindą įgyvendinti, ypač Europoje ir Vokietijoje.

Karin Kadenbach (S&D),    raštu. – (DE) Nepelningų anglių kasyklų tolesnio subsidijavimo
klausimu buvau prieš poziciją, kurią užėmė mano frakcija, todėl susilaikiau. Mano nuomone,
balsavimas Parlamente grindžiamas nacionalistine reakcija ir trumparegišku mąstymu.
Nepritariu subsidijoms, nes manau, kad anglių naudojimas ir su juo susijęs anglies dioksido
išmetimas iš esmės prieštarauja mūsų pastangoms kovoti su klimato kaita. Pinigai, kuriuos
galėtume investuoti į atsinaujinančiuosius energijos išteklius, tiesiogine prasme išmetami
į statinę be dugno. Mano nuomone, mums reikėtų paieškoti tvarių energijos gamybos
srities alternatyvų.

Tačiau mums taip pat reikia alternatyvių sprendimų dėl darbo rinkos. Akivaizdu, kad
praeityje buvo padaryta klaidų ir kad buvo laikomasi trumparegiško požiūrio į užimtumo
politiką. Žinodama, kad rizikuojama daugeliu darbo vietų, norėčiau, kad finansavimas
būtų skiriamas neigiamą poveikį patyrusių darbuotojų perkvalifikavimui, o ne tolesniam
anglių kasybos subsidijavimui. Dėl šios priežasties nusprendžiau susilaikyti, o ne balsuoti
prieš šį pranešimą.

Alan Kelly (S&D),    raštu. – Balsavau už šį pranešimą, nes sutinku su esmine nuomone,
kad turėtų būti šio sektoriaus „pereinamojo laikotarpio“ reglamentas. Nors anglys ir jų
kasyba labai didina taršą, kai kuriose šalyse jos taip pat užtikrina didelį užimtumą. Todėl
toks staigus tam tikros šios pagalbos nutraukimas potencialiai galėtų turėti pavojingą
poveikį kai kurioms ES valstybėms narėms, tačiau svarbu šiam sektoriui įsisąmoninti, kad
ateityje jis neturėtų pasikliauti tik šia pagalba.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Kadangi Europos Sąjungoje trūksta vietos energijos
šaltinių, manau, kad pagalbos anglių pramonei teikimas yra pagrįstas vykdant Europos
Sąjungos politiką, kuria skatinama elektros energijai gaminti naudoti atsinaujinantįjį ir
mažiau anglies dioksido į aplinką išskiriantį iškastinį kurą. Tačiau nemanau, kad tai pateisina
neapibrėžtą paramą toms anglių kasykloms, kurios, pasirodo, yra nekonkurencingos.
Atsižvelgiant į neigiamus socialinius ir ekonominius kasyklų uždarymo padarinius, ypač
retai gyvenamuose regionuose, turėtų būti svarstoma galimybė teikti pagalbą ir paramą.

Tačiau siekdama kuo labiau sumažinti su pagalba susijusį konkurencijos vidaus rinkoje
iškraipymą, Komisija turės užtikrinti, kad būtų sudarytos, palaikomos ir stebimos tikslios
ir veiksmingos konkurencijos sąlygos. Kalbant apie aplinkos apsaugą, valstybės narės turės
parengti priemonių programą, skirtą neigiamam pagalbos anglių sektoriui poveikiui
aplinkai sušvelninti energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiosios energijos arba
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo srityse.

Jean-Marie Le Pen (NI),    raštu. – (FR) Proeuropiečiai nori palengvinti likusių Europos
anglies kasyklų uždarymą teikdami trumpalaikę valstybės pagalbą. Atsižvelgiant į tai, kad
Vokietija ir Rumunija daugiau nei 40 proc. savo elektros energijos pagamina degindamos
anglis, tai reiškia, kad daugiau nei 100 000 žmonių sąžiningos konkurencijos ir ekologiškojo
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politinio korektiškumo pretekstu bus paaukota kraštutinių liberalų, kurie norėtų, kad
elektros energiją pasigamintume vėjo jėgainėmis, labui. Ieškodamos vadinamųjų
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šios šalys neabejotinai turės anglis pakeisti iš savo
kaimynių perkama branduoliniu būdu pagaminta energija.

Kadangi pats buvau šachtininkas, labai susijaudinu, kai prisimenu visas Prancūzijos ir
Europos anglių kasyklas, kurios buvo uždarytos ir dėl kurių uždarymo kentėjo ir buvo
palikti žlugti ištisi regionai, dėl to tapę ekonominėmis ir socialinėmis dykvietėmis, kurios
dažnai neatsigaudavo. Todėl, deja, galiu tik daryti išvadą, kad šioje srityje, kaip ir daugelyje
kitų, Briuselio Europa ne stengėsi apsaugoti mūsų pramonės sektorių, taigi ir mūsų darbo
vietas, o pirmenybę teikė didžiulių pinigų sumų švaistymui su mūsų piliečių problemomis
nesusijusiems globalistų projektams.

Thomas Mann (PPE),    raštu. – (DE) Balsavau už B. Rapkay pranešimą, nes, deja, ketinimui
laipsniškai atsisakyti angliakasybos subsidijavimo iki 2018 m. pritarė aiški visų frakcijų
dauguma. Vokietijos pavyzdys rodo, kaip centrinės vyriausybės, federalinių vyriausybių,
profesinių sąjungų ir vadovybės anglių gavybos paktu galima užtikrinti anglių gavybą
neatleidžiant darbuotojų. Dabar visoje Europoje yra užtikrintas didesnis saugumas 100 000
darbo vietų. Siekiant išvengti bet kokių nesusipratimų, svarbu suprasti, kad tai nėra
nuolatinės subsidijos ir kad jomis nesiekiama remti nekonkurencingų įmonių. Visa tai
susiję su atsakingu požiūriu į tradicinę Europos pramonę. Galime lengvai pateisinti anglių
naudojimą kaip kurą elektrai gaminti arba kaip žaliavą chemijos pramonei, ypač tokiais
laikais, kai vis dažniau trūksta tokių išteklių, kaip nafta ir dujos. Minimalaus anglių kiekio
gavyba prisidedama prie mūsų energetinio saugumo ir neleidžiama mums priklausyti nuo
importo. Klaidinga teigti, kad subsidijų nutraukimas anglių kasybai padės saugoti aplinką.

Klimato požiūriu nėra jokio skirtumo, ar naudojame vietos, ar užsienio žaliavas. Turime
toliau remti ekologiškas anglių gavybos technologijas ir patikimą energijos tiekimą
naudojant vietos produktus. Aktyvi pramonės politika yra ne praeities dalykas, o užduotis
ateičiai, paremta nuoseklia konkurencijos strategija ir jautria socialine politika, susijusia
su užimtumo garantija.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    raštu. – (RO) 2010 m. gruodžio 31 d. nustojus galioti
reglamentui dėl anglių kasybos kai kurios šalys bus įpareigotos uždaryti savo antracito
kasyklas. Balsavau, kad šio reglamento galiojimas būtų pratęstas iki 2030 m. gruodžio
31 d., o ne Europos Komisijos siūlomą 2026 m. gruodžio 31 d. Deja, šis pakeitimas negavo
reikalingos balsų daugumos. Tačiau buvo užtikrinta parama klausimui, pagal kurį staigaus
mažėjimo tendencija buvo sumažinta visai valstybių narių skiriamos pagalbos uždarymui
sumai. Be to, atitinkamų gamybos vienetų veikla bus galutinio uždarymo plano, kuriame
būtų nustatytas galutinis terminas, turėjęs būti 2020 m. gruodžio 31 d., dalis, nes 2020 m.,
atsižvelgiant į keliose valstybėse narėse rengiamus anglies dvideginio surinkimo,
transportavimo ir saugojimo projektus, yra ypatingi.

Galutinis terminas dėl daugumos balsavimo buvo 2018 m. gruodžio 31 d. Noriu pabrėžti,
kad šis galutinis terminas, nustatytas subsidijavimo operacijoms, vis dėlto yra Europos
Parlamento pasiekimas, nes juo ketveriais metais pratęsiamas Europos Komisijos pasiūlytas
pirminis 2014 m. terminas.

David Martin (S&D),    raštu. – Balsavau už šį pranešimą dėl valstybės pagalbos
nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti. Anglių kasyba nuo valstybės
pagalbos taisyklių buvo atleista iš viso 35 metams. Komisija pasiūlė nebetaikyti šios išimties,
kuria valstybės pagalbą būtų leidžiama teikti tik anglių kasykloms, kurias planuojama
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uždaryti iki 2014 m. Bet kokia anglių kasykla, neužsidarysianti iki šios datos, turės sugrąžinti
valstybės pagalbą, o visos šalys, teikiančios valstybės pagalbą, turės pateikti klimato kaitos
poveikio švelninimo planus. Vokietija planuoja nekonkurencingas kasyklas uždaryti iki
2018 m., todėl pranešėjas pasiūlė pakeitimą, kuriuo siekiama pratęsti pasiūlymo galiojimo
terminą iki 2018 m. Man pasirodė, kad tikslinga pritarti šiam pasiūlymui.

Marisa Matias (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes, nors jame
rūpinamasi tokiais svarbiais aplinkos apsaugos klausimais kaip energijos ištekliai ir klimato
kaita, bei tokiais klausimais, kaip nekonkurencingų gamybos vienetų tinkamumo naudoti
ekonomikoje trukmė, ekonomikos ir socialinės krizės laikotarpiu svarbu remti socialinius
klausimus. Priemonių nereikėtų imtis, jeigu jos didina krizę. Į krizę turi būti reaguojama
investuojant ir apsaugant visuomenę, o tai šiuo atveju reiškia, kad reikia užtikrinti sąlygas,
kurios leistų uždaryti šias kasyklas per tam tikrą laikotarpį po tikėtino išbridimo iš krizės
ir taip apsaugoti darbo vietas ir kovoti su nedarbu.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Šiame pranešime numatyta pagalba itin svarbi siekiant
padėti paremti tuos, kurie tikriausiai praras darbą šiame pramonės sektoriuje. Reikėtų
iškart organizuoti darbuotojų, kurie nukentės dėl kasyklų uždarymų, perkvalifikavimą ir
apsvarstyti visus galimus finansavimo iš nacionalinių, regioninių ir ES fondų būdus.

Ilguoju laikotarpiu aplinkos apsaugos priemonių ir kasyklų uždarymo sąnaudų finansavimas
turėtų būti tęsiamas ir po 2014 m. Per anksti nutraukus valstybių narių vykdomą anglių
pramonės subsidijavimą, nukentėjusiuose regionuose galėtų kilti didelių ekologinių ir
finansinių problemų ir tai galėtų kainuoti daugiau negu laipsniškas šio subsidijavimo
nutraukimas.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Svarbu, kad toliau remtume Europos anglių pramonės
sektorių, siekdami nekonkurencingoms kasykloms sudaryti sąlygas užsidaryti laipsniškai.
Tačiau Komisijos pasiūlymo užmojų nepakanka. Kasyba sutelkta tik keliuose regionuose,
kurie per artimiausius kelerius metus turės pertvarkyti savo ekonomiką. Praeityje gana
dažnai matėme, kaip nekonkurencingais tapę kasybos regionai netrukus patyrė didžiulį
socialinį ir ekonominį nuosmukį. Anksčiau daugelis šių regionų buvo vadinamieji Europos
ekonominės veiklos juodieji perlai.

Jeigu jiems duotume laiko prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių, jie galėtų toliau būti
ekonomikos galiūnai. Tačiau, jei paliksime juos bėdoje, patirsime dideles išlaidas dėl nedarbo
ir bankrotų. Žaliųjų pateiktas argumentas, kad šis procesas kenkia aplinkai, yra tikras
prasimanymas. Vietos anglys daug ekologiškesnės nei importuotos. Dėl šios priežasties
balsavau už šį labai aiškiai suformuluotą pranešimą.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    raštu. – (RO) Balsavau už šį pranešimą, nes jame
numatytos priemonės, jei joms pritars Taryba, daugelyje Europos Sąjungos valstybių narių
padės išvengti sunkių socialinių padarinių. Europos Komisijos siūlomas galutinis terminas
yra pernelyg trumpas ir nerealus. Todėl akmens anglių gavybos subsidijavimas turi būti
pratęstas iki 2018 m. Rumunija – valstybė narė, iš kurios atvykau, – turi tokio didelio
socialinio iššūkio patirtį, todėl manau, kad galutinio termino pratęsimas yra būtinas ir
sveikintinas žingsnis.

Sławomir Witold Nitras (PPE),    raštu. – (PL) Esu patenkintas šiandien Europos Parlamento
patvirtinta pozicija dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui
palengvinti.
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Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad tokiais atvejais teikiama valstybės pagalba turi būti
išimtinė ir kad turėtų būti laikomasi reglamentų, kuriais iš tikrųjų kasykloms suteikiama
galimybė neužsidaryti dėl pagalbos ir kuriuose aiškiai nereikalaujama, kad valstybės pagalba
būtų grąžinta, jeigu kasyklos nebūtų uždarytos. Negalime pakliūti į tokią padėtį, kad
valstybės biudžeto lėšas kasyklos naudotų pelningumui pasiekti. Šiandien pasiūlėme
mechanizmą, kuriuo būtų galima valstybes nares priversti įtvirtinti pastovias valstybės
pagalbos ribas, taip pat laipsniškai pereiti prie bendrų nuostatų, kurios būtų taikomos
visiems ekonomikos sektoriams.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už B. Rapkay pranešimą, nes sutinku su
galutinio termino pratęsimu iki 2018 m. Komisijos siūlomas 2014 m. terminas nepagrįstas
net pagal pačios Komisijos poveikio vertinimą.

Siekiant užtikrinti, kad daugeliui valstybių narių būtų rastas socialiniu aspektu priimtinas
sprendimas, ir nepaskatinti masinių atleidimų, siūlomas galutinis terminas,  2018 m., yra
tinkamas remiantis Komisijos poveikio vertinimu ir atsižvelgiant į Reglamentą
(EB) Nr. 1407/2002. Nemanau, kad šiais krizės laikais šias kasyklas reikėtų uždaryti ir
visoje Europoje iš darbo atleisti tūkstančius darbuotojų.

Be to, sprendžiant šį klausimą nereikėtų kartu spręsti taršos problemos. Iš tiesų, uždarius
šias anglių kasyklas ši problema nebūtų išspręsta, nes, užuot anglis gavus iš jų, jos būtų
importuojamos iš užsienio. Jeigu norime rasti sprendimą, kuriuo būtų galima užkirsti kelią
klimato kaitai, turime jo ieškoti anglis naudojančiose gamyklose. Tik rekonstruojant šio
tipo gamyklas bus galima sumažinti teršalų išmetimą.

Aldo Patriciello (PPE),    raštu. – (IT) Esu dėkingas B. Rapkay už puikų darbą ir pritariu
pateiktiems pakeitimams. Balsavau už, nes pritariu priemonėms, kurių reikia norint užkirsti
kelią itin neigiamiems socialiniams ir ekonominiams kasyklų uždarymo padariniams, ypač
retai gyvenamuose regionuose.

Kadangi Europos Sąjungoje trūksta vietos energijos šaltinių, pagalbos anglių pramonei
teikimas yra pagrįstas vykdant Europos Sąjungos politiką, kuria skatinama elektros energijai
gaminti naudoti atsinaujinantįjį ir mažiau anglies dioksido į aplinką išskiriantį iškastinį
kurą. Todėl pritariu pastangoms, kurios atitinka platesnę 20–20–20 strategiją.

Rovana Plumb (S&D),    raštu. – (RO) Remiantis Europos Parlamento nuomone dėl
reglamento pasiūlymo, galutinis anglių gavybos subsidijavimo terminas pratęsiamas iki
2018 m. gruodžio 31 d. (ketveriais metais daugiau nei Komisijos pasiūlyme) ir numatomas
tik juodosioms akmens anglims. Anglių sektorius suteikia apytikriai 100 000 darbo vietų.
Kasyklos, kurių veikla priklauso nuo pagalbos, visų pirma yra Vokietijos Ruro regione,
Ispanijos šiaurės rytų dalyje ir Rumunijos Žiu slėnyje. Apytikriai 40 proc. elektros energijos
gamybos paremta anglimis, kurių didelė dalis yra juodosios akmens anglys. Kasyklų
uždarymo planui nustatytas galutinis terminas, 2014 m. (siūlomas Komisijos), yra abejotinas
ir nepagrįstas net pagal pačių ES vykdomųjų institucijų atliktą poveikio vertinimą. Taigi
2018 m. tikrai yra priimtinas sprendimas, kuriuo atsižvelgiama į šį poveikio vertinimą.

Pranešėjas pritaria laipsniškam pagalbos mažinimui. Metinis mažinimas turi būti ne
mažesnis nei 10 proc. pirmais metais skirtos pagalbos ir grindžiamas tik labai atidžiai
prižiūrimu uždarymo planu. Balsavau už šį pranešimą, tokio, kokį pasiūlė Europos
Parlamentas, reglamento taikymas sušvelnins neigiamus tokių kasyklų, kartu ir Žiu slėnio
kasyklų, kurioms ši priemonė taip pat turėjo poveikį, uždarymo socialinius padarinius.
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Miguel Portas (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes, nors jame
rūpinamasi tokiais svarbiais aplinkos apsaugos klausimais, kaip energijos ištekliai ir klimato
kaita, bei tokiais klausimais, kaip nekonkurencingų gamybos vienetų tinkamumo naudoti
ekonomikoje trukmė, ekonomikos ir socialinės krizės laikotarpiu svarbu remti socialinius
klausimus. Priemonių nereikėtų imtis, jeigu jos didina krizę. Į krizę turi būti reaguojama
investuojant ir apsaugant visuomenę, o tai šiuo atveju reiškia, kad reikia užtikrinti sąlygas,
kurios leistų uždaryti šias kasyklas per tam tikrą laikotarpį po tikėtino išbridimo iš krizės
ir taip apsaugoti darbo vietas ir kovoti su nedarbu.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) 2002 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1407/2002 dėl valstybės paramos anglies pramonei nustoja galioti 2010 m. gruodžio
31 d. Dėl to kai kurios valstybės narės bus priverstos iki tos dienos uždaryti savo anglių
kasyklas ir patirti sunkius šio uždarymo vienu metu socialinius ir regioninius padarinius.
Komisijos pasiūlyme siūloma valstybėms narėms suteikti teisinį pagrindą, kuriuo joms
būtų sudarytos sąlygos pratęsti paramos teikimą iki 2014 m. gruodžio 31 d., o Parlamentas
šį galutinį terminą pratęsė iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir taip užtikrino sąlygas šią problemą
tvariai išspręsti socialiniu ir aplinkos apsaugos lygmeniu.

Teresa Riera Madurell (S&D),    raštu. – (ES) Nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui
skirtos pagalbos nutraukimas 2014 m. – Komisijos siūlomą datą – turėtų neigiamų socialinių
ir ekonominių padarinių tam tikriems ES regionams, kuriuose kasyba tebėra svarbus
užimtumo šaltinis. Todėl tokia svarbi Parlamento pozicija, kurioje prašoma šį nutraukimą
atidėti iki 2018 m.

Mano balsavimas atitinka mano įsitikinimą, kad šių kasyklų uždarymas turėtų būti atidėtas
siekiant atitinkamiems regionams ir valstybėms narėms – daugiausia Ispanijai, Vokietijai
ir Rumunijai – duoti laiko, kurio joms reikia reikalingam restruktūrizavimui atlikti
dabartiniu krizės laikotarpiu.

Šis restruktūrizavimas turi apimti, viena vertus, perėjimą prie tvarios ekonominės veiklos,
kuria būtų kuriamos kokybiškos darbo vietos, ir, kita vertus, esant galimybei,
konkurencingesnės ir tvaresnės anglių kasybos sukūrimą ir mažiau aplinką teršiantį anglių
naudojimą.

Norint tai padaryti, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas turi remti tokių
sričių, kaip anglies dioksido surinkimas ir saugojimas, mokslinius tyrimus ir inovacijas bei
ekologiškesnių deginimo metodų įgyvendinimą.

Frédérique Ries (ALDE),    raštu. – (FR) Ar Europos Sąjunga turėtų toliau subsidijuoti
pramonės sektorius, kuriems Europoje lemta ilgainiui išnykti? Tai yra sunkus klausimas,
į kurį turime atsakyti patvirtindami B. Rapkay pranešimą dėl valstybės pagalbos
nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti. Europos Komisija pasiūlė
suplanuotą subsidijavimo nutraukimą 2014 m. spalio mėn. Tai yra išmintingas pasiūlymas,
kuriuo atsižvelgiama į neigiamą pagalbos anglių pramonės sektoriui poveikį aplinkai ir
būtinybę valstybėms narėms parengti tinkamų priemonių planą tokiose srityse, kaip
energijos vartojimo efektyvumas, atsinaujinančioji energija arba anglies dioksido surinkimas
ir saugojimas.

Faktai nežada nieko gero: 1 288 mln. EUR gavybai skirta pagalba, kuri 2003–2008 m.
bendrai sudarė 2,9 mlrd. EUR, nepavyko nieko padaryti, kad būtų apribotas rinkos dalies
praradimas, taip pat neužtikrinta, kad 100 000 šios pramonės darbuotojų gautų naudingą
paramą, kuri padėtų jiems persikvalifikuoti. Todėl apgailestauju, kad Europos Sąjunga
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neturėjo drąsos šį pietų metą pasakyti „ne“ pagalbos anglių kasykloms teikimo pratęsimui
iki 2018 m. pabaigos arba ryžtingai pereiti prie naujų energijos išteklių, kurie Europos
gyventojams užtikrintų darbo vietas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Šiandieninis balsavimas prieštarauja ES
interesams, susijusiems su ekonomika, energija ir klimato kaita. Nekonkurencingų anglių
kasyklų subsidijavimas yra milijardų eurų viešųjų pinigų švaistymas, ypač įvertinus dabartinę
viešiesiems finansams tenkančią naštą. Su veikla susijusios pagalbos teikimo anglių
kasykloms pratęsimu teisėtų anglių sektoriaus darbuotojų nuogąstavimo dėl savo ateities
klausimas nesprendžiamas. Atvirkščiai, juo rizikuojama atidėti perėjimą prie ekologinės
ekonomikos – kartu ir energetikos sektoriaus, grindžiamo energijos vartojimo efektyvumu
ir atsinaujinančiąja energija, – kuri garantuos tūkstančių naujų ir tvarių darbo vietų sukūrimą
buvusiuose anglis išgaunančiuose regionuose.

Viktor Uspaskich (ALDE),    raštu. – (LT) Gerbiami kolegos, nors angliakasybos pramonė
neturi didelės įtakos Lietuvos ekonomikai, šis pranešimas mano šaliai svarbus. Baigus
galioti Reglamentui (EB) Nr. 1407/2002, kai kurios valstybės narės bus priverstos tuoj pat
uždaryti savo anglių kasyklas ir pašalinti su šiuo uždarymu susijusius didelius socialinius
ir regioninius padarinius. Lietuviai gerai žino, su kokiomis problemomis tenka susidurti
po tokių uždarymų. Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės uždarymas privedė prie verslo
ir darbo vietų praradimo. Tai taip pat sudavė smūgį mūsų nepriklausomumui energetikos
srityje, todėl mes neturime pamiršti, jog Europos Sąjunga grindžiama energetiniu
solidarumu. Dabar Lietuva ir Baltijos valstybės yra energijos salos, atkirstos nuo Europos
dujų ir elektros tinklų. Mane pradžiugino šio mėnesio pranešimai, kad Europos Komisija
palaiko Baltijos jūros šalių energijos rinkos jungčių planą.

Tikiuosi, kad tokie projektai, kaip antai susiję su Visagino atomine elektrine ir Lietuvos ir
Lenkijos dujų tinklų sujungimu, sulauks finansinės paramos iš ES. Tai būtų naudinga visai
Europai. Galiausiai, svarbu, jog paisytume angliakasių ir kitų energetikos pramonės šakų
darbuotojų saugumo. Neseniai Čilėje ir Naujoje Zelandijoje įvykusios nelaimės neleis mums
apie tai pamiršti.

Anna Záborská (PPE),    raštu. – (SK) Europos angliakasyba nėra efektyvi, todėl ją reikia
subsidijuoti. Tačiau vadinamieji alternatyvieji energijos ištekliai yra lygiai tokie pat – jei ne
daugiau – neefektyvūs. Todėl anglis deginančios jėgainės turi vieną bendrą su saulės arba
vėjo jėgainėmis panašumą. Jų gaminama elektros energija paprasčiausiai yra pernelyg
brangi. Todėl valstybės subsidijuoja anglių kasybą arba perka elektros energiją, pagamintą
didesne kaina, negu galutinio vartotojo mokama kaina. Kiekvienas elektros energijos
gamybos metodas turi savo privalumų ir trūkumų. Tačiau patirtis mums parodė, kad nėra
gerai pasikliauti vienu energijos šaltiniu. Jeigu Europos energetinis saugumas mums yra
prioritetas, būtų klaida atsisakyti vieno iš galimų energijos išteklių variantų. Valstybė
neturėtų mokesčių mokėtojų pinigų naudoti neveikiančioms įmonėms remti. Ne visos
kasyklos, kurios šiuo metu be subsidijų negali išgyventi rinkoje, yra pasmerktos žlugti. Kai
kurios jų gali tapti konkurencingos, jeigu joms bus duota laiko persitvarkyti. B. Rapkay
pranešimu norima joms suteikti tokią galimybę. Atvykau iš Previdzos regiono, kuris turi
senas kasybos tradicijas. Žinau, kiek daug šeimų patektų į skurdą, jeigu jų tėvai netektų
darbo kasyklose. Jų vardu taip pat balsavau už šį pranešimą, kuriuo suteikiama galimybė
tradiciniame Slovakijos kasybos regione išsaugoti tūkstančius darbo vietų.
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Pranešimas: Eva Joly (A7-0315/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už pranešimą dėl 2009 m. Afrikos, Karibų
jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės ir ES jungtinės parlamentinės
asamblėjos (JPA) darbo, nes manau, jog nepaprastai svarbu, kad ji toliau atliktų stebėjimo
vaidmenį derybose dėl ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) ir skatintų parlamentarų
sąveiką siekiant užtikrinti didesnį visų procesų skaidrumą.

Atsižvelgdamas į tai manau, kad itin svarbu stiprinti bendradarbiavimo veiklos parlamentinį
aspektą ir kartu pripažinti, kad Afrikos Sąjungos įsteigimas ir JPA galios didėjimas, be
abejo, yra iššūkis AKR ir ES bendradarbiavimui, taigi ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei
asamblėjai. Kadangi 2009 m. Komisija ir AKR valstybės pateikė pasiūlymus antram Kotonu
partnerystės susitarimo svarstymui, itin svarbu, kad JPA prižiūrėtų įvykius siekiant užtikrinti,
kad ji galėtų išlikti ir progresuoti kaip institucija. Šis Parlamento ir JPA bendradarbiavimas
prasidėjo 2007 m., o praėjusiais metais buvo įsteigta visateisė delegacija ryšiams su JPA.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už šią rezoliuciją, kurioje įvertinama
Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės (AKR) ir ES jungtinės
parlamentinės asamblėjos veikla 2009 m. Šios asamblėjos veikla yra itin reikšminga
stiprinant demokratinius procesus šios valstybėse, todėl pritariu rezoliucijoje išsakytiems
pastebėjimams, kad būtina glaudžiai įtraukti parlamentus į demokratijos procesą ir
nacionalines vystymosi strategijas. Manau, kad Kotonu susitarimo peržiūra prisidės prie
atsako į naujus pokyčius, kurie įvyko per paskutinį dešimtmetį nuo pirmojo šios susitarimo
pasirašymo, ir leis padidinti nacionalinių parlamentų, pilietinės visuomenės ir privataus
sektoriaus dalyvavimą tų valstybių politiniame ir ekonominiame gyvenime. Taip pat pritariu
pasiūlymui, kad Europos plėtros fondą reikėtų įtraukti į ES biudžetą, siekiant padidinti
vystomojo bendradarbiavimo politikos nuoseklumą, skaidrumą ir veiksmingumą bei
užtikrinti tinkamą kontrolę.

Proinsias De Rossa (S&D),    raštu. – Pritariu šiam pranešimui dėl Afrikos, Karibų jūros
ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių ir ES parlamentinės asamblėjos darbo. Teigiamas
už prekybą atsakingo Komisijos nario atsakymas į AKR šalių prašymą dėl derybų dėl
ginčytinų ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) persvarstymo palankiai vertintinas.
Būsimoms deryboms dėl EPS, taip pat galimam jo įgyvendinimui turėtų būti taikoma
griežtesnė parlamentinė kontrolė. AKR šalių parlamentai turėtų reikalauti juos įtraukti į
šalies ir regioninės strategijos dokumentų tvirtinimą ir vykdymą, nes šie dokumentai yra
pagrindinės pagalbos vystymuisi programavimo priemonės. Siekiant padėti atkreipti
dėmesį į parlamentinės asamblėjos nuogąstavimus dėl neigiamo dabartinės krizės poveikio
besivystančiam pasauliui, mums reikia nustatyti papildomus finansavimo šaltinius, ypač
tarptautinių finansinių sandorių mokestį. Kita vertus, AKR vyriausybei reikia parodyti
didesnį pasiryžimą kovoti su mokesčių rojumi, mokesčių slėpimu ir neteisėtu kapitalo
nutekėjimu. Nuolatinės Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Visos Afrikos
Parlamentu įsteigimas dabartinės kadencijos pradžioje yra labai teigiamas žingsnis,
padėsiantis konsoliduoti vis didesnį politinį AKR ir ES parlamentinės asamblėjos įsitraukimą.

Anne Delvaux (PPE),    raštu. – (FR) Pritariu šio pranešimo patvirtinimui, nes Jungtinė
parlamentinė asamblėja (JPA) savo kokybišku darbu pasiekė, kad būtų vertinama kaip
svarbi Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimo subjektė. Pvz., asamblėja atliko ir toliau atlieka
svarbų vaidmenį stebint derybas dėl Ekonominės partnerystės susitarimų (EPS). Be to, buvo
patvirtinti keli svarbūs pakeitimai, pvz., pakeitimas, kuriame JPA raginama išsiaiškinti
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papildomus ir naujoviškus vystymosi finansavimo šaltinius, pvz., tarptautinių finansinių
sandorių mokestį, taip pat ji toliau raginama spręsti mokesčių rojaus panaikinimo klausimą.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už pranešimą dėl AKR šalių ir ES jungtinės
parlamentinės asamblėjos darbo 2009 m., nes manau, kad ši asamblėja ir toliau suteikia
svarbų pagrindą atviram, demokratiniam ir turiningesniam Europos Sąjungos ir Afrikos,
Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dialogui. Siekiant, kad
bendradarbiavimo procesas būtų veiksmingesnis ir demokratiškesnis, AKR šalių
parlamentams reikia aktyviau dalyvauti kuriant ir rengiant strateginio bendradarbiavimo
planus ir derantis dėl ekonominės partnerystės susitarimų kartu su Europos valdžios
institucijomis.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Neabejodamas AKR šalių ir ES jungtinės parlamentinės
asamblėjos (JPA) 2009 m. atlikto darbo svarba arba jos neginčijamu indėliu į vystomąjį
bendradarbiavimą, negaliu neišreikšti savo nuogąstavimo dėl E. Joly pranešimo 6 punkto
turinio: „ragina JPA toliau dirbti šioje srityje ir ištirti galimybes papildomai ir naujoviškai
finansuoti vystymąsi, pavyzdžiui, nustatant tarptautinių finansinių sandorių mokestį“.
Nemanau, kad tarptautinių finansinių sandorių mokestis būtų labai naudingas Afrikos,
Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybėms.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) Jungtinė parlamentinė asamblėja (JPA) du
kartus rinkosi 2009 m., kuriais Komisija ir Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno
(AKR) valstybių grupė pasiūlė 2010 m. derėtis dėl Kotonu partnerystės susitarimo antrosios
peržiūros. Atsižvelgiant į ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) proceso sukeltą AKR
grupės regionalizaciją, svarbu, kad JPA labai atidžiai stebėtų padėties raidą, siekiant užtikrinti
jos, kaip institucijos, išlikimą ir vystymąsi. Norėčiau pabrėžti JPA susirūpinimą dėl dabartinės
finansų krizės padarinių, Luandoje patvirtintos rezoliucijos dėl finansų krizės poveikio
AKR valstybėms ir rezoliucijų dėl jos poveikio ir krizės įveikimo AKR valstybėse.

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Tam, kad AKR ir ES jungtinė parlamentinė
asamblėja tinkamai atliktų savo vaidmenį – minimą pranešėjos – bendradarbiaujant Šiaurei
ir Pietums ir stiprinant parlamentinį šio bendradarbiavimo aspektą, reikia apginti kai kurias
svarbiausias jos ypatybes. Atstovavimo jai aprėptis yra tiek jos didžiausias turtas, tiek
esminis reikalavimas, jeigu ji turi tinkamai atlikti savo vaidmenį. Todėl turi būti atmetamas
bet koks bandymas sumažinti šį reprezentatyvumą remiantis išlaidų mažinimu ir kartu
ginamas pliuralistinis asamblėjos pobūdis, be kurio būtų labai iškraipyti kai kurie jos
principai ir būtų labai rizikuojama pagrindiniais jos tikslais. Turi būti užtikrintos visos
priemonės, kad būtų pasiektas visų parlamentarų platesnio masto dalyvavimas, ar jie
atstovautų ES, ar visų pirma Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių
grupei.

Todėl su nerimu ne kartą stebėjome, kad nesugebama užtikrinti sąlygas, kurių reikia šiam
dalyvavimui užtikrinti, ypač susijusiam su vertimo žodžiu paslaugomis. Dažnai atsisakoma
oficialių ES ir AKR šalių kalbų, kaip ne kartą atsitiko dėl portugalų kalbos. Tai didelė klaida,
kurią svarbu ištaisyti.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    raštu. – (FR) Kaip AKR ir ES (Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo
vandenyno valstybių grupės ir ES) jungtinės parlamentinės asamblėjos narė, ryžtingai
balsavau už šį pranešimą dėl asamblėjos 2009 m. atlikto darbo. AKR ir ES jungtinė
parlamentinė asamblėja yra unikali institucija, pasiekusi, kad būtų vertinama kaip svarbus
Europos ir Afrikos santykių bei Šiaurės ir Pietų santykių subjektas. Tai ji pasiekė
demonstruodama aukštos kokybės darbą, grindžiamą bendradarbiavimo, konsultavimosi,
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skaidrumo ir demokratinio dialogo principais, taip pat vis didesne Europos ir AKR
parlamentarų sąveika. Kadangi 20-oji šios asamblėjos sesija prasideda Kinšasoje, norėčiau
paraginti JPA tęsti savo darbą ir šį bendradarbiavimą. Konkrečiai balsavau už pastraipą,
kurioje reikalaujama stengtis nustatyti tarptautinių finansinių sandorių mokestį ir
išgyvendinti mokesčių rojų.

Filip Kaczmarek (PPE),    raštu. – (PL) Pritariau E. Joly pranešimui dėl AKR ir ES jungtinės
parlamentinės asamblėjos darbo 2009 m. Klausimas, kurį turėtume išnagrinėti išsamiau,
yra susijęs su regioniniais JPA susitikimais. Nekyla abejonių, kad šie susitikimai yra reikalingi.
Vis dėlto manau, kad turėtume smulkiau paaiškinti šių susitikimų principus.

Turėtume aiškiau nustatyti darbo metodus, taikytinus per regioninius susitikimus. Šie
susitikimai vertingi dėl to, kad jais sudaromos sąlygos labiau sutelkti dėmesį į regionų
problemas. Geriau apibrėžus oficialias procedūras didinamos galimybės AKR ir ES JPA
regioniniams susitikimams tapti įtakingiems. Būtent dėl to turėtume spręsti šį klausimą.
Labai jums ačiū.

Alan Kelly (S&D),    raštu. – Europos Parlamento frakcija, kuriai priklausau, gana daug
pakeitė pirminį pranešimą. Dabar ji ragina AKR šalių vyriausybes įtraukti griežtesnes
sąlygas dėl nediskriminavimo ir pagalbos kovojant su mokesčių vengimu ir mokesčių
rojumi. Reikalingas aktyvesnis AKR šalių nacionalinių parlamentų ir jų pilietinės visuomenės
dalyvavimas – teikiant finansinę ir techninę paramą – siekiant stiprinti AKR ir ES
bendradarbiavimą.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau, kad būtų patvirtintas pranešimas dėl AKR
ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbo 2009 m., nes įvertinu jos prisidėjimą prie
to, kad Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimas būtų svarbiausias. Iš tiesų JPA atliko ir toliau
atlieka svarbų vaidmenį įtraukiant vietos valdžios institucijas ir įstaigas į derybas dėl
ekonominės partnerystės susitarimų.

Dėl šių priežasčių pritariu savo kolegų Parlamento narių raginimams Komisijai dėti visas
pastangas, kad būtų laiku pateikiama informacija apie derybas, siekiant užtikrinti, kad
Parlamentas galėtų visokeriopai dalyvauti stebint susitarimus, ir padėti jam tai darant.
Galiausiai manau, jog itin svarbu, kad Europos Parlamentas atliktų informacija grindžiamą
vaidmenį, – ir tai sakau ne tik apie šios srities derybas, – nes jis yra institucija, sugebanti
užtikrinti proceso skaidrumą ir išreikšti vietos bendruomenių poreikius.

David Martin (S&D),    raštu. – Balsavau už pranešimą dėl AKR ir ES jungtinės
parlamentinės asamblėjos darbo 2009 m. Griežtinti parlamentinę kontrolę itin svarbu
siekiant užtikrinti, kad ES plėtros fondai būtų kuo geriau panaudoti ir kad jais būtų
veiksmingai prisidedama prie Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo. Asamblėja
atliko ir toliau atlieka pagrindinį vaidmenį stebint derybas dėl ekonominės partnerystės
susitarimų (EPS), nes joje Parlamento nariams suteikiama galimybė iš pirmų lūpų išgirsti
AKR parlamentarų nuogąstavimus ir taip Europos Parlamentui padėti griežčiau kontroliuoti
Komisijos derybas dėl EPS ir EPS įgyvendinimą.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) 2009 m. Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno
(AKR) valstybių grupės ir ES jungtinė parlamentinė asamblėja (JPA) buvo sušaukta du
kartus ir šiuose susitikimuose priėmė svarbius sprendimus įvairiais klausimais, visų pirma
dėl maisto ir finansų krizės, padėties Somalyje, klimato kaitos ir padėties Madagaskare.
Kelios darbo grupės taip pat susirinko apsvarstyti daug aktualių temų, tarp kurių yra:
mokymas siekiant geresnio valdymo, statybų projektai ir miesto būsto gerinimas, neįgalieji,
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kaimo turizmas ir Čekijos mažumų teisės. Šie reguliarūs susitikimai tampa svarbūs dėl
savo įvairovės ir abiejų šalių diskusijų svarbiais klausimais siekiant pabandyti pasiūlyti
problemų, su kuriomis susiduria dauguma nepalankiausioje padėtyje esančių regionų,
sprendimus.

Louis Michel (ALDE),    raštu. – (FR) Balsavau už puikų E. Joly pranešimą dėl darbo, atlikto
AKR šalių ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos, kuri yra – kartoju – unikali pasaulyje
institucija pagal savo sudėtį ir norą dirbti kartu siekiant propaguoti Šiaurės ir Pietų savitarpio
priklausomybę ne tik teisėkūros priemonėmis, bet ir demokratiniu dialogu ir
bendradarbiavimu. Norėčiau pasinaudoti šiuo pranešimu, kad pateikčiau argumentus už
tarptautinių finansinių sandorių mokestį, kuriuo būtų siekiama padėti tam tikroms
donorėms laikytis savo įsipareigojimų oficialios pagalbos plėtrai požiūriu ir padėti
besivystančioms šalims įgyvendinti pokyčius, kurie būtini norint išspręsti klimato kaitos
problemas. Norėčiau pabrėžti, kad 2002 m. Monterėjaus konsensuse, tolesniuose
susitikimuose po 2008 m. Dohos konferencijos ir 2010 m. Niujorke surengtame aukšto
lygio plenariniame susitikime Tūkstantmečio vystymosi tikslų klausimais paskelbta palanki
nuomonė apie naujoviškus ir alternatyvius plėtros finansavimo šaltinius ir pabrėžta, kad
reikia užtikrinti ekonominių, socialinių ir ekologinių plėtros aspektų pusiausvyrą.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Balsavau prieš pranešimą dėl AKR ir ES jungtinės
parlamentinės asamblėjos darbo 2009 m., nes jis labai neapibrėžtas ir netiksliai
suformuluotas. Be to, jame nėra jokių ateityje veiksmingesnio vystomojo bendradarbiavimo
su Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno (AKR) grupės valstybėmis planų. Tokia,
kokia yra dabar, plėtros pagalba 80 proc. atvejų nepavyksta. Dėl jos paprasčiausiai padidėjo
minimų valstybių priklausomybė nuo išorės pagalbos. Mums reikia padėti šioms valstybėms
padėti sau. Jos turi turėti galimybę laipsniškai kurti veikiančią nacionalinę ekonomiką.
Šiomis aplinkybėmis svarbų vaidmenį atlieka jų gebėjimas pačioms apsirūpinti. Tačiau
šiame pranešime atkakliai remiama esama padėtis, todėl balsavau prieš jį.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    raštu. – (PL) Bendradarbiavimas su Afrikos, Karibų
ir Ramiojo vandenyno regiono šalimis yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos užsienio
politikos aspektų. Todėl apgailestauju, kad tenka sužinoti apie finansines problemas,
turinčias poveikį AKR valstybių grupei. Nepaisant šių problemų, šiandien AKR ir ES jungtinė
parlamentinė asamblėja yra vienas svarbiausių Šiaurės ir Pietų dialogui skirtų forumų.
Palankiai vertinu, viena vertus, Afrikos šalių ir, kita vertus, Karibų jūros regiono šalių
regioninės integracijos plėtojimą, kuris padeda užmegzti veiksmingą Europos Parlamento
ir pasaulio Pietų dialogą. Atsižvelgdamas į šiuos aspektus ir visiškai pritardamas ES ir Pietų
šalių dialogo plėtojimui, nusprendžiau balsuoti už pranešimą dėl AKR ir ES jungtinės
parlamentinės asamblėjos darbo 2009 m.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už pranešimą dėl AKR ir ES jungtinės
parlamentinės asamblėjos darbo 2009 m., nes manau, kad asamblėja atliko svarbų vaidmenį
ir stengėsi rasti kartais sudėtingų problemų sprendimus. Nors ji atlieka patariamosios
institucijos vaidmenį, tai yra svarbus forumas ir diskusijoms bei bandymui patenkinti
įvairius poreikius skirta susitikimų vieta.

Iš visų patvirtintų svarbių pranešimų ir rezoliucijų reikia paminėti tik šiuos: dėl padėties
Madagaskare, dėl klimato kaitos, dėl padėties Nigerijoje ir dėl antrosios Kotonu susitarimo
peržiūros. Galiausiai verta paminėti rezoliuciją dėl finansų krizės padarinių AKR šalyse,
kurioje atkreiptas dėmesys į tai, kad šioms šalis, nors jos jokiu būdu nėra atsakingos už
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visuotinę suirutę, deja, galiausiai teko sumokėti didelę kainą didesnių išlaidų, mažesnės
turtingųjų šalių pagalbos ir brangesnių plataus vartojimo prekių požiūriu.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą dėl Afrikos, Karibų jūros ir
Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos (JPA)
darbo 2009 m. Svarbu pabrėžti JPA vaidmenį, kai ji savo kokybišku darbu pasiekė, kad
būtų vertinama kaip svarbus Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimo subjektas, ir taip prisidėjo
prie atviro ir demokratinio ES ir AKR valstybių grupės dialogo plėtojimo.

Crescenzio Rivellini (PPE),    raštu. – (IT) Šiandien plenariniame posėdyje balsavome dėl
pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbo 2009 m.

Jungtinė parlamentinė asamblėja 2009 m. buvo susirinkusi du kartus. Šiomis progomis
buvo patvirtinta 10 rezoliucijų ir Luandos deklaracija dėl Kotonu partnerystės susitarimo
antrosios peržiūros. Tais pačiais metais taip pat du regioniniai susitarimai buvo surengti
atitinkamai Gajanoje (Karibų regiono) ir Burkina Fase (Vakarų Afrikos regiono).

Nepaisant to, 2009 m. aptemdė 2008 m. gruodžio mėn. AKR Ministrų Tarybos priimtas
sprendimas radikaliai sumažinti AKR sekretoriato biudžetą, skirtą darbuotojų
komandiruotėms. Šis sprendimas labai neigiamai paveikė galimybę užtikrinti paslaugas,
susijusias su JPA susitikimais, rengiamais ne Briuselyje.

2009 m. gruodžio mėn. AKR Taryba patvirtino būtinus pakeitimus, užtikrinančius, kad
2010 m. biudžeto lėšų pakaktų dviem plenarinėms sesijoms, vienam regioniniam
susitikimui ir ne daugiau kaip dviem papildomoms misijoms. Atsižvelgiant į šias aplinkybes
dera toliau dirbti šioje srityje ir ištirti galimybes papildomai ir naujoviškai finansuoti
vystymąsi, t. y. nustatant tarptautinių finansinių sandorių mokestį.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Pritariu šiai rezoliucijai, kurios rengimui
vadovavo mūsų kolegė E. Joly ir kurioje Parlamentas teigia, jog palankiai vertina tai, kad
2009 m. JPA ir toliau sudarė sąlygas atviram, demokratiniam ir turiningesniam Europos
Sąjungos ir AKR valstybių dialogui, ir ragina suaktyvinti politinį dialogą, palankiai vertina
teigiamą už prekybą atsakingo Komisijos nario atsaką į kelių AKR valstybių ir regionų
prašymą peržiūrėti EPS derybų metu iškeltus ginčytinus klausimus, vadovaujantis Komisijos
Pirmininko pareiškimais, ir pabrėžia, kad būtina atidi parlamentinė EPS derybų ir
įgyvendinimo stebėsena.

Joanna Senyszyn (S&D),    raštu. – (PL) Kaip AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos
delegacijos narys, pritariau pranešimui dėl JPA darbo 2009 m. Esu geros nuomonės apie
asamblėjos darbą šiais metais, visų pirma įskaitant patvirtintas rezoliucijas dėl pasaulinės
krizės poveikio socialinėms sąlygoms ir dėl klimato kaitos.

Kitą savaitę, vykstant 20-ajai asamblėjos sesijai, svarstysime, be kitų klausimų,
Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimą. Kaip JPA Socialinių reikalų ir aplinkos
komiteto narė, manau, jog svarbu, kad kitais metais būtų atlikta visapusiška analizė ir
pradėtos plačios diskusijos dėl aplinkos apsaugos ir socialinės padėties AKR šalyse. Esamų
priemonių peržiūra mums bus suteikta galimybė veiksmingiau suplanuoti artimiausių
metų tikslus. Pritardama Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonei,
taip pat esu už didesnį Afrikos socialinės ekonomikos rėmimą ir pripažinimą.

Dėl Afrikos socialinės ekonomikos įtraukimo į ES programą gali sustiprėti
bendradarbiavimas su tokiomis tarptautinėmis organizacijomis kaip Tarptautinė darbo
organizacija ir Pasaulio bankas, taip pat gali būti sulaukta didesnės Europos viešosios
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nuomonės paramos siekiant didinti ES išorės pagalbą labiau įtraukiant pagrindinius Europos
socialinės ekonomikos dalyvius. Manau, kad JPA taip pat galėtų nuodugniau išnagrinėti
Afrikos socialinės ekonomikos vaidmenį mažinant skurdą. Tikiuosi, kad JPA aktyviai
dalyvaus įgyvendinant ES ir Afrikos strategiją.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    raštu. – (FR) Balsavau už šį pranešimą, kuriame
apžvelgiamas Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių atliktas darbas.
Šiuo tekstu Europos Parlamentas atkreipia dėmesį į tai, kad Jungtinės parlamentinės
asamblėjos sėkmė yra susijusi su atviru, demokratiniu ir išsamiu Europos Sąjungos ir AKR
šalių dialogu.

Pranešime taip pat dar kartą primenamas žmogaus teisių visuotinumo principas, taip pat
Tarybai primenama, kad Europos Parlamentas ne kartą ragino persvarstant Kotonu
susitarimą įtraukti į jį griežtesnę nuostatą dėl nediskriminavimo.

Ypač palankiai vertinu balsavimą dėl pakeitimo, kuriame raginama nustatyti finansinių
sandorių mokestį kaip atsaką į krizę, nors neapsirinku dėl prieštaringų Europos Parlamento
balsavimų šiuo klausimu. Šiuo pakeitimu Europos Parlamentas ragina išsiaiškinti
papildomus ir naujoviškus vystymosi finansavimo šaltinius, pvz., tarptautinių finansinių
sandorių mokestį, ir, „be to, ragina JPA spręsti mokesčių rojumi vadinamų teritorijų
panaikinimo klausimą“.

Tikėkimės, kad šio pranešimo nebus visiškai nepaisoma ir kad visos Europos institucijos
sugebės pasiremti juo, siekdamos stiprinti santykius su AKR šalimis.

Pranešimas: Luigi Berlinguer (A7-0252/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    raštu. – (PT) Patvirtinu šį pranešimą, kuriame atkreipiamas
dėmesys į 67 straipsnį, susijusį su įvairiomis teisinėmis sistemomis ir praktika bei teise
kreiptis į teismą, nes tai sritys, kuriose abipusis pripažinimas turėtų padėti geriau suprasti
įvairias teisines sistemas ir praktiką. Manau, kad ES civilinės teisenos srityje jau padaryta
didelė pažanga ir kad šiame plataus užmojo plane, kurio tikslas – patvirtinti labiau strateginį
ir vienodesnį požiūrį į civilinę teisę, turėtų būti atsižvelgiama į tikruosius piliečių ir įmonių
poreikius. Jame taip pat turi būti atsižvelgiama į teisės aktų leidybos problemas
pasidalijamosios kompetencijos srityje ir numatyta suderinimo galimybė iš dalies
sutampančiose srityse.

Todėl ir toliau įvairiose valstybėse narėse turi būti laikomasi įvairių teisinių požiūrių bei
konstitucinių tradicijų ir kartu, siekiant išspręsti bendras problemas, turi būti nustatytas
ES lygmens požiūris. Turi būti užsimenama apie poreikį užtikrinti dabar praktikoje taikomų
priemonių ir pasiektos pažangos konsolidavimą siekiant toliau nuosekliai, teisingai ir
naudingai įgyvendinti Stokholmo programą.

Roberta Angelilli (PPE),    raštu. – (IT) Siekiant sukurti piliečių Europą Stokholmo
programoje įtvirtinta plataus užmojo Europos teisingumo ir saugumo politika.

Vienas iš uždavinių – pateikti teisės akto dėl didesnio bendradarbiavimo atsižvelgiant į
santuokos nutraukimo bylose taikytiną teisę pasiūlymą. Europoje 20 proc. santuokos
nutraukimo bylų yra susijusios su skirtingų šalių sutuoktiniais. Nagrinėti tokias santuokos
nutraukimo bylas kartais apsunkina nesibaigiančios biurokratinės procedūros ir tai, kad
nėra aiškių atsakymų iš nacionalinių sistemų. Dažniausiai vaikai ir silpniausias sutuoktinis
labiausiai nukenčia nuo emocinio streso ir teismo procese atsirandančios įtampos. Jeigu
įmanoma, geriausia išeitis būtų sukurti tarpininkavimo, t. y. taikaus šalių susitarimo,
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sistemą. Šiuo atveju tiktų atsižvelgti į 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų
aprašytas koncepcijas ir Europos mediatorių elgesio kodeksą.

Taip pat bus svarbu, kad visi piliečiai galėtų pasinaudoti naujausia aukštos kokybės
Komisijos duomenų bazėje šiuo metu prieinama informacija apie svarbiausius nacionalinės
ir ES teisės aspektus ir procedūras, susijusias ne tik su gyvenimu skyrium, bet ir su
tarpininkavimu.

Zigmantas Balčytis (S&D),    raštu. – (LT) Stokholmo programos tikslas yra sukurti
Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje būtų apsaugotos visų piliečių
pagrindinės teisės, įskaitant laisvę užsiimti verslu ir skatinti verslumą visuose ekonomikos
sektoriuose. Nuo tada, kai Europos Sąjungai buvo suteikta kompetencija teisingumo ir
vidaus reikalų srityse ir sukurta laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė, buvo padaryta didelė
pažanga civilinės teisenos srityje ir paspartėjo tarptautinės privatinės teisės nuostatų
derinimas. Tai yra labai svarbu, kadangi ši teisės šaka yra pagrindinė priemonė užtikrinant
abipusį pripažinimą ir pagarbą įvairioms egzistuojančioms teisinėms sistemoms. Manau,
kad Europos Komisijos pateiktas veiksmų planas yra plataus užmojo, bet tuo pat metu yra
būtina tinkamai įvertinti jau veikiančių ir taikomų priemonių veiksmingumą ir atitikimą
išsikeltiems tikslams, kad būtų patenkinti piliečių, verslo atstovų ir praktikuojančių
teisininkų poreikiai.

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Pritariu Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto
pasiūlymui įtraukti tekstą dėl Europos bendrosios rinkos į rezoliuciją dėl civilinės,
komercinės, šeimos ir tarptautinės privatinės teisės. Mano nuomone, bendroji rinka padeda
kurti Europos erdvę laisvės, saugumo ir teisingumo požiūriu ir ne tik prisideda prie Europos
socialinės rinkos ekonomikos modelio stiprinimo, bet ir kartu padeda apsaugoti vartotojus.
Bulgarijai, kuri yra ES pakraštyje, dažnai kyla pavojingų arba galinčių būti pavojingų
suklastotų prekių importo grėsmė. Visai neseniai Bulgarijos rinkoje buvo rasta 20 metų
senumo avienos. Ir tai tik vienas iš daugelio atvejų. Sukūrus Europos laisvės, saugumo ir
teisingumo erdvę bus sustiprinta bendroji rinka, visų pirma apsaugant vartotojų teises, ir
raginu jus, ponios ir ponai, pritarti tam, kad Komisija į tai atsižvelgtų ir priimtų teisės aktus,
padėsiančius užtikrinti tinkamą vartotojų interesus atitinkančios bendrosios rinkos veikimą.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu. – (LT) Balsavau už šį pranešimą, kadangi Europos
Parlamentas ragina Komisiją kuo veiksmingiau ir skubiau užtikrinti, kad Stokholmo
programos veiksmų plane išties būtų atsižvelgiama į Europos piliečių poreikius, ypač
kalbant apie laisvą judėjimą visoje Europos Sąjungoje, su užimtumu susijusias teises, verslo
reikmes ir lygias galimybes visiems žmonėms. Norėčiau pabrėžti, kad Europos Sąjungos
teisė turi pasitarnauti piliečių interesams, ypač kalbant apie šeimos ir civilinės teisės aktus,
todėl džiaugiuosi, kad nuo tada, kai Europos Sąjungai buvo suteikta kompetencija
teisingumo ir vidaus reikalų srityse ir sukurta laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė, buvo
padaryta milžiniška pažanga civilinės teisenos srityje.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Stokholmo programos tikslas – sukurti Europos laisvės,
saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje būtų apsaugotos visų piliečių pagrindinės teisės,
įskaitant laisvę užsiimti verslu ir skatinti verslumą įvairiuose ekonomikos sektoriuose.
Taigi jau atėjo laikas apsvarstyti būsimą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės raidą, todėl
Europos Parlamentas ragina Komisiją inicijuoti plataus masto diskusiją, kurioje dalyvautų
visi šios srities suinteresuoti veikėjai, visų pirma, teisėjai ir praktikuojantys teisininkai.
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Zuzana Brzobohatá (S&D),    raštu. – (CS) Pranešime pateikiama daugybė rekomendacijų
civilinės, komercinės ir šeimos teisės, taip pat tarptautinės privatinės teisės srityje. Jos iš
esmės susijusios su veiksmingesnį įstatymų vykdymą tarptautiniuose ginčuose
užtikrinančiomis priemonėmis ir, atsižvelgiant į Stokholmo programos dvasią, taip pat
su tomis priemonėmis, kurių tikslas – stiprinti valstybių narių teisminių institucijų
bendradarbiavimą. Veiksmų plane taip pat pateikiama teisėkūros iniciatyva siekiant parengti
nuostatas dėl didesnio teismo sprendimų, susijusių su skolininkų veiklos skaidrumu,
vykdymo veiksmingumo ir banko sąskaitų įšaldymo. Manau, kad su ES valstybės narės
piliečio asmenine padėtimi susijusios informacijos dokumentuose standartizavimo
klausimas yra savaime suprantamas žingsnis, nes jis padės pašalinti kliūtis keliauti.

Pranešime Komisija, sudariusi darbo grupę arbitražo klausimams spręsti, taip pat raginama
konsultuotis dėl visų teisės aktų pasiūlymų prieš juos pateikiant, nes arbitražo klausimai
turi nemažą poveikį tarptautinei prekybai. Pranešime pasiūlytos priemonės padės padidinti
įstatymų vykdymą ES ir todėl balsavau už šį pranešimą.

Carlo Casini (PPE),    raštu. – (IT) Susilaikiau per galutinį balsavimą dėl L. Berlinguerio
rezoliucijos, nes 2-oji pataisa buvo atmesta. Tai buvo ypač svarbu siekiant pašalinti
galimybes klaidingai aiškinti 40 punktą, kuriame nustatyta, kad Parlamentas „tvirtai remia
planus sudaryti galimybę užtikrinti civilinės būklės dokumentų pasekmių abipusį
pripažinimą“. Tokia formuluotė galėtų, pvz., reikšti visuotinę pareigą valstybėje narėje
įregistruotą tos pačios lyties asmenų sąjungą, kurioje tokia sąjunga leidžiama, pripažinti
visoje Europos Sąjungoje.

Iš tikrųjų turime atskirti baigtinio teisinio veiksmo pasekmes (santuokos atveju) nuo
oficialaus registracijos dokumento pasekmių. Toks dokumentas visiškai paliudija tai, kas
įrašyta dokumente (pvz., kad Olandijoje buvo sudaryta homoseksualų santuoka), ir šis
viešas paliudijimas yra oficialaus sutuoktinio statusą patvirtinančio dokumento pasekmė.
Tačiau oficialaus registracijos dokumento pasekmės yra kai kas kita ir jų (pvz., išgyvenusio
sutuoktinio teisė į pensiją) negalima pripažinti valstybėje, kurioje šios pasekmės
nepripažįstamos. Bet kokiu atveju šeimos teisės klausimai yra atskirų valstybių narių
identiteto sudedamoji dalis ir jie negali būti reglamentuojami ES teisėje. Galimybė skirtingai
aiškinti lėmė mano susilaikymą.

Carlos Coelho (PPE),    raštu. – (PT) Palankiai vertinu milžinišką pažangą, civilinės teisenos
srityje padarytą nuo tada, kai Europos Sąjungai buvo suteikta kompetencija teisingumo ir
vidaus reikalų srityse ir sukurta laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė. Be to, norėčiau
pasveikinti Komisiją su jos labai plataus užmojo planu, kuriame atsižvelgiama į daugybę
esminių Parlamento teikiamų reikalavimų. Labai svarbu patvirtinti labiau strateginį ir
vienodesnį požiūrį, pagrįstą tikraisiais piliečių ir įmonių poreikiais, susijusiais su jų
įgyvendinamomis teisėmis ir laisvėmis bendrojoje rinkoje.

Stokholmo veiksmų plane turi būti atkreipiamas dėmesys į šiuos poreikius judumo, su
užimtumu susijusių teisių, taip pat verslo reikmių ir lygių galimybių požiūriu ir kartu šis
planas turi prisidėti prie teisinio tikrumo didinimo bei užtikrinti greitą ir veiksmingą teisę
kreiptis į teismą. Negalime nepaisyti teisėkūros sunkumų pasidalijamosios kompetencijos
srityje, kurioje tik retkarčiais pasinaudojama suderinimo galimybe, ir turi būti vengiama
iš dalies sutampančio reglamentavimo. Įvairiose teisės sistemose esantys teisinių požiūrių
ir konstitucinių tradicijų skirtumai gali prisidėti prie Europos teisminės kultūros kūrimo,
tačiau neturėtų sudaryti kliūčių toliau tobulinti Europos teisę.
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Lara Comi (PPE),    raštu. – (IT) Šiandien 27 valstybių narių ir artimiausiu metu prie ES
prisijungsiančių valstybių civilinės teisės sistemose esama tam tikrų skirtumų. Pristatytas
veiksmų planas yra žingsnis į priekį; jame nurodomi panašumai ir išryškinami skirtumai
siekiant atkreipti dėmesį į poreikį sumažinti šiuos skirtumus.

Visų pirma, atsižvelgdama į klausimus, sprendžiamus komitetų, kurių narė esu, manau,
kad sukurti bendras taisykles ir įgyvendinti integruotą teisminę sistemą yra labai svarbu
siekiant užtikrinti bendrosios rinkos išlikimą. Atsižvelgiant į dabartinius uždavinius,
faktiškai būtina bendrai stengtis suderinti Europos teisės aktus ir kartu turėtų būti gerbiama
kiekvienos valstybės teisės tradicijos ir konkretūs ypatumai.

Todėl palankiai vertinu pranešimą, kuriame Europos Komisija raginama stengtis pašalinti
teisių įgyvendinimo valstybėse narėse teisines kliūtis ir sumažinti neigiamą šių kliūčių
poveikį tarptautinėse bylose dalyvaujantiems piliečiams, nes tai svarbios sąlygos siekiant
sukurti Europos teisminę kultūrą, kuri gali padėti užtikrinti Europos bendros laisvės,
saugumo ir teisingumo erdvės sukūrimą.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE),    raštu. – (SV) Paaiškinimas dėl balsavimo: 2010 m.
lapkričio 23 d. Švedijos konservatoriai balsavo už pranešimą dėl Stokholmo programos
įgyvendinimo veiksmų plano civilinės, komercinės, šeimos ir tarptautinės privatinės teisės
aspektų (A7-0252/2010). Tačiau norėtume pabrėžti, kad, mūsų manymu, reikėtų labai
pasirūpinti valstybių narių teisininkų skirtingų mokymo formų suderinimu ir pažymėti,
kad toks suderinimas Stokholmo programoje nėra aptartas. Taip pat nemanome, jog turėtų
būti reikalaujama, kad asmenys, norintys verstis advokato veikla, mokėtų dvi kalbas.
Galiausiai norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad šalies autonomija yra labai svarbi komercinių
sutarčių teisėje, ir ši nuostata turėtų išlikti.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    raštu. – (IT) Stokholmo programa yra labai svarbus kitas
žingsnis kuriant Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę siekiant didesnį dėmesį
skirti asmenims. Didesnis dėmesys, kuriuo prisidedama ne tik prie platesnio požiūrio į
pilietybę, įskaitant pagarbą žmonėms ir žmogaus orumą, bet ir prie požiūrio į teisę ir
teisingumą, dėl kurio teisė ir teisingumas tampa prieinami visoje Europos Sąjungoje,
siekiant, kad asmenys galėtų naudotis savo teisėmis nevaržomi jokių vidaus sienų. Dėmesys
asmenims, kuris turi būti užtikrinamas visose valstybėse narėse, įskaitant didėjantį
imigracijos ir prieglobsčio mastą, nors ir griežtai laikantis civilinio suderinamumo, įskaitant
saugumą, taisyklių. Komisijos veiksmų plane nuosekliai įkūnijama Stokholmo programa.
Tačiau kuriant Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdves visuomet reikia laikytis
subsidiarumo principo, skatinančio gerbti asmenis ir tradicijas, kurios yra sudedamoji jų
istorijos dalis. Man atrodo, kad pranešimas dėl Stokholmo programos įgyvendinimo
veiksmų plano civilinės, komercinės, šeimos ir tarptautinės privatinės teisės aspektų, dėl
kurio balsavome, atitinka šias nuostatas.

Ioan Enciu (S&D),    raštu. – (RO) Balsavau už šį pranešimą, nes manau, kad siekiant
pagerinti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę labai svarbu tinkamai įgyvendinti Stokholmo
programoje numatytas priemones. Tai galima pasiekti gerinant valstybių narių teisminį
bendradarbiavimą, skatinant Europos teisminę kultūrą ir sprendžiant įvairius skirtingų
procesinių teisės modelių nesuderinamumo klausimus, kurių yra valstybių narių lygmeniu.
Komisijos Stokholmo programos veiksmų įgyvendinimo plane būtina atsižvelgti į visus
šiuos pranešime paminėtus aspektus.

Edite Estrela (S&D),    raštu. – (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes jame propaguojamos
konkrečios priemonės, skirtos teisiniam tikrumui didinti ir teisei greitai ir veiksmingai
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kreiptis į teismą užtikrinti. Pagal Stokholmo veiksmų planą būtina užtikrinti, kad tarp
teisės sistemų dalijantis geriausia patirtimi tinkamas dėmesys bus skiriamas atskirų piliečių
ir verslo poreikiams, taip palengvinant judumą ES ir įgyvendinti su užimtumu susijusias
teises bei lygias galimybes.

Diogo Feio (PPE),    raštu. – (PT) Civilinės, komercinės, šeimos ir tarptautinės privatinės
teisės sritys yra vienos opiausių kiekvienoje ES valstybėje narėje taikomų teisės sričių. Todėl
manau, kad bet kokie jų pakeitimai turi būti daromi ypač atsargiai, didelį dėmesį skiriant
subsidiarumo principui. Europos teisės aktų leidėjai visada turi atsižvelgti į įvairias teisines
sistemas, kiekvienos atitinkamos politinės bendruomenės pasiektą konsensusą, susijusį
su teisine sistema, ir jų teisėtą pasirinkimą; jie negali ir neturi nepaisyti to, kad susiduria su
žmonėmis ir tautomis, turinčiomis stabilias, ilgalaikes ir tvirtai įsišaknijusias teisines
sistemas. Todėl rekomenduoju daryti tinkamus ir tikruosius žmonių poreikius atitinkančius
pakeitimus ir griežtai kontroliuoti siūlomus planus ir iniciatyvas. Nors atidžiai stebiu šioje
srityje tvirtinamas priemones, žinau, kad esama teisinių santykių, kurie dėl savo pobūdžio,
tikėtina, apims daugiau nei vienos šalies įstatymus. Pripažįstu, kad didelė dalis to, kas yra
propaguojama, yra teigiama ir atitinka siekį dalytis geriausia patirtimi ir sukurti tikrą laisvės,
saugumo ir teisingumo erdvę.

José Manuel Fernandes (PPE),    raštu. – (PT) 2009 m. gruodžio mėn. Tarybos patvirtintoje
Stokholmo programoje nustatyti prioritetai per artimiausius penkerius metus sukurti
Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdve. Europos Sąjungos teisė prisideda prie
judumo palengvinimo ir sudaro galimybę visuomenei naudotis savo laisvo judėjimo teise,
taip sustiprindama pasitikėjimą Europos teismine erdve. Komisijos Stokholmo programos
veiksmų įgyvendinimo plane numatoma galimybė naudotis po Lisabonos sutarties
įsigaliojimo tapusiomis prieinamomis priemonėmis siekiant palengvinti kasdienį įmonių
ir ES piliečių gyvenimą, suderinti visuomenės ir vidaus rinkos poreikius su valstybių narių
teisės tradicijų įvairove. Pritariu šiam pranešimui, tačiau norėčiau pažymėti, kad tam tikroms
sritims, pvz., civilinių bylų ir oficialių dokumentų abipusio pripažinimo, turėtų būti teikiama
pirmenybė.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    raštu. – (PT) Šiame pranešėjo iniciatyva parengtame
pranešime sprendžiami įvairūs sudėtingi klausimai, pagrįsti Stokholmo programos
įgyvendinimo veiksmų plano civilinės, komercinės, šeimos ir tarptautinės privatinės teisės
aspektais. Todėl mūsų nuomonės dėl pranešėjo pateikiamų pasiūlymų taip pat skiriasi.

Kai kurie iš šių pasiūlymų mums atrodo teigiami, ypač kai pranešėjas užsimena apie poreikį
skatinti diskusijas dėl problemų, susijusių su jūrų, komercine ir šeimos teise. Būtent taip
yra Portugalijoje, kurioje neišspręstas magistratų specializacijos šiose srityse klausimas.
Žinoma, dėl aptariamų klausimų pobūdžio magistratams reikalingi specialūs mokymai,
kad jie galėtų dirbti šeimos bylų teismuose.

Tačiau komercinėse srityse esama kai kurių problemų ir turbūt svarbiau būtų užtikrinti
prekės ženklų apsaugą taikant civilinę, o ne baudžiamąją jurisdikciją. Šioje srityje
Portugalijoje bylos taip pat nagrinėjamos labai ilgai ir pripažįstama, kad dauguma magistratų
dėl labai specifinių bylos aspektų sunkiai randa sprendimą.

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ir Anna Ibrisagic (PPE),    raštu. – (SV)
Paaiškinimas dėl balsavimo: 2010 m. lapkričio 23 d. Švedijos konservatoriai balsavo už
pranešimą dėl Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų plano civilinės, komercinės,
šeimos ir tarptautinės privatinės teisės aspektų (A7-0252/2010). Tačiau norėtume pabrėžti,
kad, mūsų manymu, reikėtų labai pasirūpinti valstybių narių teisininkų skirtingų mokymo
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formų suderinimu ir pažymėti, kad toks suderinimas Stokholmo programoje nėra aptartas.
Taip pat nemanome, jog turėtų būti reikalaujama, kad asmenys, norintys verstis advokato
veikla, mokėtų dvi kalbas. Galiausiai norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad šalies autonomija
yra labai svarbi komercinių sutarčių teisėje, ir ši nuostata turėtų išlikti.

Bruno Gollnisch (NI),    raštu. – (FR) Balsavome prieš šį pranešimą. Nepriimtina tai, kad,
siekiant tam tikrose civilinės teisės srityse apeiti nacionalines sistemas, norima sukurti
28-ąjį režimą, net jeigu jis nebus privalomas. Be to, tai didžiausias veidmainiavimas, kai
teigiama, kad šių sistemų įvairovė yra turtas, kai taip pat rekomenduojama imtis suvienodinti
reguliavimą siekiant šių sistemų konvergencijos, – arba, kitais žodžiais tariant, galutinai
jas standartizuoti. Be to, nepriimtina, kad laisvu asmenų judėjimu ir galimybe be
diskriminacijos naudotis socialinės apsaugos išmokomis gyvenamosios vietos valstybėje
būtų naudojamasi kaip pretekstu reikalauti abipusio civilinės būklės dokumentų
pripažinimo, nes už to slypintis tikrasis tikslas nepalengvins į kitą ES šalį persikrausčiusios
šeimos gyvenimo. Tikrasis tikslas – įvesti tos pačios lyties asmenų santuoką ir
homoseksualių porų galimybę įsivaikinti tose valstybėse narėse, kurių nacionalinėje teisėje
tai nėra leidžiama. Šeimos teisė yra griežta ir išimtinė valstybių narių atsakomybės sritis ir
ji turi likti tokia. Tačiau turime sustabdyti vienašališkus Vokietijos teismų sistemos
sprendimus, susijusius su vaiko globa, kai santuoką nutraukia skirtingų tautybių
sutuoktiniai, ir pernelyg didelius, absoliučius Vokietijos jaunimo socialinės rūpybos tarnybos
(vok. Jugendamt) įgaliojimus, kurie buvo skundžiami mums pateiktuose pareiškimuose.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    raštu. – (FR) Esu patenkinta, kad buvo patvirtintas šis
pranešimas, kuriame palankiai vertinamas Stokholmo veiksmų planas, o tiksliau tariant,
jame numatyti elementai, susiję su civiline, komercine, šeimos ir tarptautine privatine teise.
Europos Sąjunga dirba siekdama sukurti Europos teisminę erdvę ir ši erdvė yra pagrįsta
idėja, kad teismo sprendimai, kaip ir žmonės, turi turėti galimybę judėti Europos Sąjungoje,
kad padėtume Europos piliečiams naudotis teise kreiptis į teismą. Šioje bendroje teisminėje
erdvėje galioja abipusio valstybių narių teismo sprendimų pripažinimo principas ir šis
abipusio pripažinimo klausimas yra labai svarbus tokiose srityse, kaip šeimos teisė, sutartys,
paveldėjimas ir testamentai, sutuoktinių turtas ir t. t. Šios sritys yra labai svarbios kiekvieno
gyvenime. Be to, mūsų pranešime atkreipiamas didelis dėmesys į teisėjų mokymą, teisinį
švietimą, teisėjų tinklų sukūrimą ir mainų programų įgyvendinimą. Visiškai pritariu šiems
uždaviniams.

Martin Kastler (PPE),    raštu. – (DE) Balsavau už pakeitimus ir prieš L. Berlinguerio
pranešimą, nes nesu tikras, kad jame tinkamai laikomasi subsidiarumo principo. Nemanau,
kad turėtume turėti galimybę ištrinti svarbias detales vien dėl to, kad tai yra didelis direktyvų
paketas. Tokios strategijos rezultatas bus priešingas. Man svarbiausia šio klausimo dalis
yra 40 pastraipa, kuri, būdama tokios formuluotės, kokią šiandien patvirtinome, kartu su
kitomis Stokholmo programos sudedamosiomis dalimis sukels jurisdikcijos kolizijų.
Konkrečiai kalbant esama abejonių, ar siekdami civilinės būklės dokumentų, įskaitant
santuokos liudijimus, abipusio pripažinimo turėtume taikyti šeimos teisę ir todėl,
laikydamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalies, atsižvelgti į
valstybių narių išimtinę kompetenciją nustatyti santuokos apibrėžimą.

Kol šis klausimas nėra išspręstas, tol yra kolizijos tarp paprasto civilinio proceso ir sudėtingų
tarptautinės šeimos teisės proceso rizika. Atitinkamas sakinys 3-ioje pataisoje būtų padėjęs
sumažinti šią kolizijos riziką. Tai detalė, kuriai, deja, Parlamento dauguma šiandien nepritarė.
Laikausi nuomonės, kad santuokai ir šeimos gyvenimui valstybė teikia didelę apsaugą. Tai
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yra išimtinis valstybių narių reikalas. Todėl balsavau prieš šį pranešėjo iniciatyva parengtą
pranešimą.

Alan Kelly (S&D),    raštu. – Šioje rezoliucijoje Komisija ir Taryba raginamos užtikrinti,
kad teisėjų mokymo organizavimo ir įgyvendinimo klausimais būtų visapusiškai
konsultuojamasi su Parlamentu. Šia iniciatyva prie Europos teisminės kultūros koncepcijos
bus prisidėta tuo, kad su visais ES piliečiais bus elgiamasi sąžiningai ir pagarbiai.

Giovanni La Via (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už pranešimą dėl Stokholmo programos
įgyvendinimo veiksmų plano, nes manau, kad pažanga laisvės, saugumo ir teisingumo
erdvėje yra labai svarbi. Nuo jos sukūrimo teisingumo srityje, įskaitant civilinę teiseną, iš
tikrųjų buvo padaryta milžiniška pažanga.

Manau, kad skirtingi valstybių narių teisiniai požiūriai ir konstitucinės tradicijos turi būti
gerbiamos, tačiau taip pat manau, kad tokių skirtumų buvimas turėtų būti laikomas svarbiu
aspektu, į kuri turi būti atkreipiamas dėmesys siekiant užtikrinti tolesnį Europos teisės
tobulinimą. Šiuo atveju turi būti įtraukta Europos teisminė bendruomenė, nes jos
dalyvavimas atsižvelgiant į dalijimąsi žiniomis ir lyginamosios teisės studijas turėtų
sustiprinti tikros Europos teisminės kultūros idėją.

Todėl visiškai pritariu pasiūlymui sukurti forumą, kuriame dažnai tarptautinius klausimus,
pvz., jūrų teisės, komercinėse, šeimos ir asmens sužalojimo bylose, sprendžiantys teisėjai
galėtų rengti diskusijas ir praplėsti savo žinias. Galiausiai manau, kad, taikant šias išankstines
prielaidas, Stokholmo veiksmų plane dėmesys turėtų būti atkreiptas į vienodo teisingumo
Europoje poreikį, kurį išsako piliečiai ir įmonės įgyvendindami savo teises ir laisves.

Marine Le Pen (NI),    raštu. – (FR) Bendradarbiavimo laisvės, saugumo ir teisingumo srityje
požiūriu Stokholmo programoje (2010–2015 m.) iš tikrųjų yra padėti pagrindai būsimai
Europos viršenybei daugelyje sričių siekiant pašalinti bet kokias likusias laisvo judėjimo
ES valstybėse narėse kliūtis. Ar tai būtų pagrindinės teisės, teisė į privatumą, mažumų teisės,
Europos Sąjungos pilietybė ar prieglobsčio teisė ir imigracijos politika, tiesą sakant, šis
mišrus asortimentas yra tarsi pretekstas skatinti federalinius Europos biurokratinės
supervalstybės užmojus. Manau, kad teisė, visi įpročiai ir papročiai yra svarbi žmonių bei
suverenios tautos dvasios ir identiteto sudedamoji dalis. Pritarimas neaiškiai europinio
suderinimo, visų pirma civilinės ir šeimos teisės srityje, idėjai prilygtų daugelio amžių
patirtų aukų ir pergalių paneigimui. Kadangi šiuo metu vis dar taiko tam tikrus aukščiausio
pasaulyje lygio teisinės ir socialinės apsaugos standartus, Prancūzija neturės jokios naudos
iš bet kokios pažangos, jeigu liks europietiško, globalaus ir kraštutinio liberalizmo
užsispyrimo auka.

David Martin (S&D),    raštu. – Palankiai vertinu tai, kad buvo patvirtintas šis pranešimas
dėl Stokholmo programos, kuriame pabrėžiamas poreikis užtikrinti abipusį nacionalinių
valdžios institucijų priimtų dokumentų pripažinimą. Tai bus taikoma tos pačios lyties
asmenų sąjungoms ir tai reiškia, kad tos pačios lyties sąjungos partneriai gali būti
pripažįstami artimiausiais giminaičiais užsienyje įvykus nelaimingam atsitikimui ir prireikus
turėti vienodas teises į mokesčių lengvatas gyvendami arba dirbdami kitoje valstybėje
narėje.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    raštu. – (CS) Stokholmo programos ir jos įgyvendinimo plano
tikslai yra teigiami. Mano nuomone, viena pagrindinių to priežasčių yra šios programos
tikslas sukurti pagrindą ir sąlygas ES piliečiams visapusiškai naudotis savo teisėmis ir
laisvėmis ir jas įgyvendinti. Įgyvendinant Stokholmo programą dabar ir ateityje bus
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susiduriama su jos keliamais sunkumais. Viena vertus, esama objektyvaus poreikio unifikuoti
teisės aktus (pvz., teisės į laisvą judėjimą srityje) ir, kita vertus, skirtingai aiškinant unifikuotas
teisės normas esama piktnaudžiavimo pavojaus. Galima palankiai vertinti Stokholmo
programoje pateiktą iniciatyvą, kurios tikslas – užtikrinti valstybių narių oficialių
dokumentų pripažinimą. Tačiau šis mechanizmas negali tiesiogiai prieštarauti pagrindinėms
valstybių narių taisyklėms, ypač šeimos teisės srityje. Atsižvelgiant į tai, kad šeimos teisėje
atsispindi daugybės metų ir sunkiai pasiekto socialinio konsensuso tradicija, nepriimtina,
kad valstybių narių suverenitetas šioje srityje būtų pažeistas, nepaisant to, kad tai
unifikavimo schemos, kurių tikslai yra kilnūs. Tolesnio tobulinimo tikslas turėtų būti susijęs
su siekiu užtikrinti, kad dėl unifikuotos teisės nebūtų sumažinti įvairiais lygmenimis
valstybėse narėse esantys su teisėmis (pvz., civilinės, socialinės teisės ir t. t.) susiję standartai.
Taip pat reikia užtikrinti, kad dėl taisyklių unifikavimo nebūtų sudaryta galimybė pradėti
reikšti reikalavimus dėl nuosavybės ir pažeisti valstybės vientisumą ir turi būti nustatytas
aiškus apibrėžimas, kaip ir kas užtikrins unifikuotų Europos taisyklių vykdymą.

Nuno Melo (PPE),    raštu. – (PT) Civilinės, komercinės, šeimos ir tarptautinės privatinės
teisės sritys yra vienos opiausių kiekvienoje ES valstybėje narėje taikomų teisės sričių.
Balsuodamas už šį pranešimą susilaikiau, nes manau, jog labai svarbu, kad tokiais atvejais,
ypač susijusiais su šeimos teise, ir sprendžiant tokius klausimus, kaip abipusis santuokos
ir šeimos teisės pripažinimas, visada būtų laikomasi subsidiarumo principo.

Alajos Mészáros (PPE),    raštu. – (HU) Kaip ketiname pakelti dabartinio Europos teisminio
bendradarbiavimo lygį? Patvirtintame dokumente atkreipiamas dėmesys į svarbiausias
Komisijos planų dalis. Jame pabrėžiamos su piliečiais susijusios užduotys, kurios mūsų
laukia artimiausiu metu. Kaip politikas ir mokytojas, sutinku, jog aukštojo mokslo įstaigų
ryšiai turi būti toliau stiprinami siekiant, kad naujoji teisininkų karta būtų pati pasirengusi
studijų universitete metais susipažinti su Europos teisinės kultūros įvairove. Tolesnis
teisminės sistemos tobulinimas atitinka valstybių narių interesus. Į švietimą investuota
energija turi ryšį su teisingumo sistemos veiksmingumu. Turime stengtis užtikrinti, kad
mokymui reikalingi ištekliai visur būtų prieinami. Pagrindiniai pagalbininkai, prisidedantys
prie tarptautinio bendradarbiavimo kliūčių pašalinimo, gali būti tie specialistai, kurie įgijo
patirties užsienyje ir turi tinkamus kalbos įgūdžius. Pasitikėjimą valstybių narių sistemomis
galima padidinti apie jas sužinant. Studentai turi būti skatinami dalyvauti užsienio mainų
programose.

Labai svarbu remti forumą, kurio tikslas – plėtoti profesionalų dialogą. Teisinių profesijų
atstovams turi būti suteikta galimybė nuolat reikšti savo nuomonę dėl laisve, saugumu ir
teisingumu pagrįstos erdvės. Būtent jie susiduria su aktualiomis praktinėmis problemomis.
Būtent jiems užduodame klausimus dėl priemonių, kurių buvo imtasi iki šiol, rezultatų.
Būdami piliečių interesų gynėjai, turime stengtis užtikrinti, kad ES nesukeltų žmonių
mintyse teisės aktų labirinto vaizdinio. Teisės aktai, susiję su vartotojais ir įmonėmis, iš
tikrųjų turėtų būti skirti jiems ir apie juos.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Pranešimo dėl Stokholmo programos įgyvendinimo
veiksmų plano civilinės, komercinės, šeimos ir tarptautinės privatinės teisės aspektų 40
pastraipa reiškia, kad labai kišamasi į nacionalinę teisę, nes joje raginama konkrečioje
valstybėje narėje sudaromas tos pačios lyties asmenų santuokas ir partnerystes pripažinti
visose kitose valstybėse narėse. Siekiant nesąžiningai prastumti šią priemonę naudojama
gudri formuluotė. Vokiškoje šio pasiūlymo versijoje ir, įtariu, daugybėje versijų kitomis
kalbomis tikrasis šios pastraipos tikslas nėra toks aiškus, koks jis turėtų būti. Kadangi iš
esmės nepritariu gėjų santuokoms ir ypač šiam apgaulingam politiniam stiliui, balsavau
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prieš šią pastraipą ir prieš pranešimą. Pranešimas galėtų tapti partnerystės turizmo paskata
lygiai taip pat, kaip jau atsitiko patvirtinus dirbtinį apvaisinimą.

Šalyje, kurioje sudarius santuoką įgyjamos teisės ir reikalavimai turi įstatymo galią, sudaryta
partnerystė leis partneriams savo kilmės valstybėje pateikti reikalavimus, kurie taikomi tik
santuokai. Galiausiai dėl šios rezoliucijos atsitiktų taip, kad skirtingų taisyklių skirtingose
šalyse galiojimas taps visišku absurdu.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    raštu. – (RO) Pranešime nagrinėjama labai svarbi tema,
susijusi su tuo, kaip ES patenkina savo piliečių ir verslo įmonių poreikius teisės srityje, visų
pirma tarptautinių civilinių ir komercinių ginčų sprendimo srityje. Tačiau apgailestauju,
kad pranešime neradau jokios užuominos apie veiksmus, kurių reikia imtis norint piliečius
arba įmonių administratorius informuoti, kokias galimybes jiems suteikia Europos teisės
aktai atsižvelgiant į jų interesų gynybą teismo procesuose. Apie šias galimybes žinoma
nepakankamai ir todėl jos nėra pakankamai išnaudojamos. Svarbu didelį dėmesį skirti
magistratams ir advokatams, tačiau tai nepadeda užtikrinti, kad piliečiai turėtų visapusiškas
galimybes gauti šią informaciją.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    raštu. – (PL) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas
pranešimas dėl Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų plano civilinės, komercinės,
šeimos ir tarptautinės privatinės teisės aspektų. Nuo tada, kai ES buvo suteikta kompetencija
teisingumo ir vidaus reikalų srityje ir buvo sukurta laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė,
už kurią ES ir valstybėms narėms dabar priklauso bendra kompetencija, civilinės teisės
srityje buvo padaryta pastebima pažanga. Europos Komisijos komunikate pavadinimu
„Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė piliečių labui“ (COM(2009)0262) pasiūlytas plataus
užmojo minėtos srities vystymo 2010–2014 m. planas.

Negali būti abejonių, kad siekiant tolesnės pažangos šioje srityje reikės labiau strateginio
požiūrio, skirto visų pirma piliečių ir įmonių poreikiams patenkinti atsižvelgiant į teisių
ir laisvių įgyvendinimą bendrojoje rinkoje. Reikalingas pažangus suderinimas,
suvienodinimas ir standartizavimas, pvz., vartotojų apsaugos srityje. Neabejotina, kad
siekiant užtikrinti jau taikomų priemonių veiksmingumą turi būti gerbiamos ir suderinamos
iš esmės skirtingos teisės sistemos ir tradicijos. Tačiau manau, kad ieškant bendrų su Europos
teisės aktais susijusių sprendimų jų sambūvis turėtų būti laikomas stiprybe ir įkvėpimo
šaltiniu, o ne kliūtimi. Norėdama įvykdyti uždavinius Komisija turėtų surengti viešas
diskusijas su įvairiais teisminės sistemos atstovais, visų pirma teisės specialistais.

Alfredo Pallone (PPE),    raštu. – (IT) Balsavau už L. Berlinguerio pranešimą tiek, kiek jis
susijęs su ypatingos svarbos aspektais, sudarančiais galimybes pereiti prie piliečių Europos
ir skatinti Europos teisminės kultūros pokyčius.

Visų pirma pranešime subalansuotai ir išsamiai sprendžiami klausimai, susiję su teisėjų
mokymu; teisminių institucijų bendradarbiavimu; Europos sutarčių teise; pagrindinėmis
teisėmis, įskaitant laisvę steigti įmones siekiant skatinti verslumą visuose ekonomikos
sektoriuose; ir abipusiu nacionalinių valdžios institucijų išduotų dokumentų pripažinimu,
įskaitant civilinės būklės dokumentų pasekmes.

Georgios Papanikolaou (PPE),    raštu. – (EL) Stokholmo programos tikslas – užtikrinti
pagrindines piliečių teises laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Tačiau kuriant Europos
teisės aktus dėl skirtingų valstybių narių teisės sistemų susiduriama su kliūtimis. Būtent
todėl balsavau už Europos Parlamento rezoliuciją, kurioje siūloma konverguoti ir suderinti
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civilinę, komercinę, šeimos ir tarptautinę privatinę teisę bei atkreipiamas dėmesys į įvairių
valstybių narių teisinių sistemų bendradarbiavimą:

• puoselėjant bendrą Europos teisminę kultūrą;

• lavinant ir mokant teisėjus, prokurorus ir kitus teismo pareigūnus siekiant abipusio kitų
valstybių narių teisės sistemų supratimo ir sprendžiant tarptautinius ginčus;

• sukuriant reguliarų forumą siekiant, kad teisėjai tose teisės srityse, kuriose kyla tarptautinio
lygio klausimų, galėtų išnagrinėti teisiškai prieštaringas arba sudėtingas sritis siekdami
sukurti abipusio pasitikėjimo atmosferą;

• sukuriant Europos sutarčių teisę;

• skatinant valstybių narių teismų bendradarbiavimą renkant įrodymus civilinėse ir
komercinėse bylose.

Paulo Rangel (PPE),    raštu. – (PT) 2009 m. gruodžio mėn. patvirtintoje Stokholmo
programoje nustatyti prioritetai per artimiausius penkerius metus sukurti Europos laisvės,
saugumo ir teisingumo erdvę. Turint tai omenyje svarbu atkreipti dėmesį į jau pasiektus
reikšmingus rezultatus ir tikėtis, kad rekomenduojamos priemonės padės atsižvelgti į
faktinius visuomenės ir įmonių poreikius, palengvindamos jų judumą ir suteikdamos
galimybių naudotis savo teisėmis ir laisvėmis bendrojoje rinkoje, nepažeidžiant
subsidiarumo principo reikalavimų ir išlaikant pagarbą skirtingų valstybių narių teisinių
požiūrių ir konstitucinių tradicijų įvairovei.

Crescenzio Rivellini (PPE),    raštu. – (IT) Šiandien plenarinėje sesijoje balsavome dėl
rezoliucijos dėl Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų plano pozityviosios teisės
aspektų pasiūlymo, kitais žodžiais tariant, dėl Europos Sąjungos prioriteto 2010–2014 m.
sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, visų pirma dėl civilinės, komercinės ir
tarptautinės privatinės teisės aspektų.

Dokumente Komisija raginama patobulinti pateiktą pasiūlymą ir bandyti išspręsti tam
tikras problemas bei svarbius klausimus, su kuriais visų pirma susiduriama tarptautinėje
teismų praktikoje. Pagalba nacionaliniams teisėjams dėl pasiūlytų priemonių techninių
aspektų rengiant teisės aktų projektus ir sukūrimas nepriklausomos Europos reikalavimų
priemonės, kuri, be kita ko, sudarytų galimybes bent jau iš dalies išspręsti problemas,
kilusias dėl nuomonių skirtumo taikant nacionalinę procesinę teisę, yra konkretūs
pavyzdžiai konstruktyvaus ir pritariamo požiūrio, kuris galėtų turėti poveikį Europos teisės
aktams, atsižvelgiant į visuotinai ir aktyviai aptariamą rezoliucijos pasiūlymą.

Tokioje piliečiams svarbioje srityje, kaip civilinė teisė, reikia ne tik gerbti ir suderinti iš
esmės skirtingus teisinius požiūrius ir konstitucines tradicijas, bet ir susitaikyti su neigiamais
dėl tokių skirtumų atsirandančiais teisiniais padariniais piliečiams.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    raštu. – Tai yra geras reglamentas, jame iš esmės
raginama naudotis visomis prieinamomis priemonėmis, skirtomis Europos teisminei
kultūrai puoselėti, visų pirma vykdant teisinį lavinimą ir mokymą.

Marco Scurria (PPE),    raštu. – (IT) Tikiuosi, kad, atsižvelgiant į Veiksmų plane numatytų
veiksmų svarbą gerinant Europos piliečių gyvenimą, jie bus toliau vykdomi laikantis
nustatyto grafiko. Visų pirma Italija visada aktyviai pritarė poreikiui puoselėti Europos
Sąjungos valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą ir palankiai vertina siekį toliau didinti ES
reglamentavimą teisingumo ir vidaus reikalų sektoriuje.
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Šiuo atveju tvirtai remiame visame Veiksmų plane išdėstytą požiūrį, pagrįstą sprendimų
abipusio pripažinimo principu, kuris bus įgyvendintas didinant tarpusavio pasitikėjimą.
Taip pat norėčiau pabrėžti poreikį panaudoti visas prieinamas priemones Europos teisminei
kultūrai puoselėti, visų pirma vykdant teisinį rengimą ir mokymą.

Debora Serracchiani (S&D),    raštu. – (IT) Norėčiau išreikšti savo pasitenkinimą dėl
svarbos, suteiktos su civiline teise susijusiems klausimams, kaip antai teisės akto dėl
skatinimo bendradarbiauti santuokos nutraukimo teisės srityje ir oficialių viešų dokumentų
dėl paveldėjimo pripažinimo ir sukūrimo pasiūlymui. Man ypač malonu matyti, kad
pabrėžiamas poreikis imtis konkrečių veiksmų ir programų siekiant ugdyti tinkamą Europos
teisminę kultūrą, pagrįstą mokymo priemonių, kurios bus įgyvendinamos remiantis
teisėjams ir visiems teisės subjektams skirtomis Erasmus schemomis, teikimu.

Plane numatyti veiksmai labai svarbūs ne tik siekiant teisės požiūriu padidinti Europos
piliečių garantijas – taip pat reikia patvirtinti labiau strateginį ir vienodesnį požiūrį, pagrįstą
tikraisiais piliečių ir įmonių poreikiais, susijusiais su jų įgyvendinamomis teisėmis. Nors,
viena vertus, turime atkreipti dėmesį į suderintų teisės aktų leidybos sunkumus
pasidalijamosios kompetencijos srityje, kita vertus, turime plėsti ES reglamentavimą
teisingumo ir vidaus reikalų sektoriuje. Taip teisinio tikrumo kriterijai taps vis aiškesni ir
labiau remiami, ir nutiesime kelią tikrai bendrai teisės teorijai ir praktikai Europos Sąjungoje.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    raštu. – (PL) Dėl Stokholmo programos valstybių narių
piliečiai galės visoje Europos Sąjungoje ginti savo teises civilinės, komercinės ir darbo teisės
srityse. Programa yra naudinga piliečiams ir skaidresnė. Ji taip pat padeda mums užtikrinti
nuoseklesnę teisinio reglamentavimo sistemą Europos Sąjungoje.

Tačiau siekiant sukurti bendresnio pobūdžio sistemas labai svarbu, kad mūsų veiksmai
būtų labiau koordinuojami ir kad Europos Sąjungos šalys dalytųsi patirtimi. Iš esmės tai
yra susiję su teismų sistema, įskaitant labai svarbius migracijos ir kovos su organizuotu
nusikalstamumu klausimus. Labai svarbus klausimas, visų pirma dėl dabartinių ekonominių
problemų, bus susijęs su veiksmingų veiklos mechanizmų bendrosios rinkos ir ekonominės
integracijos stiprinimo srityje kūrimu – kalbu apie liberalesnius komercinių mainų tarp
Europos Sąjungos šalių principus ir teisės aktų dėl komercinių mainų tarp trečiųjų šalių
patvirtinimą. Ekonominio proceso dalyviams tai yra reikalinga visų pirma siekiant
sukonkretinti įmonių ir vartotojų apsaugos taisykles ir toliau veiksmingai stebėti kaip
įgyvendinami ir vykdomi teisės aktai bendrojoje rinkoje.

Angelika Werthmann (NI),    raštu. – (DE) Nuo tada, kai Europos Sąjunga įgijo bendrą
kompetenciją teisingumo ir vidaus reikalų srityje, civilinės teisenos srityje buvo pasiekta
didelė pažanga. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 67 straipsnyje pabrėžiama pagarbos
skirtingoms teisinėms sistemoms ir tradicijoms ES svarba, ir L. Berlinguerio pranešime tai
nurodoma kaip viena iš ES vertybių. Subsidiarumo principas yra vienas pagrindinių ES
teisės principų ir jis yra pagrįstas sąlyga, kad pavaldus narys gali nepriklausomai spręsti
problemas ir vykdyti užduotis. Teisingumo ir vidaus reikalų sritys pagal nusistovėjusią
tradiciją priklauso valstybių narių kompetencijai. Kiekviena valstybė narė turi savo
konkrečius požymius ir tradicijas, atsispindinčias Europos kultūros įvairovėje. Tačiau
siekiant neatsilikti nuo kintančios dabartinio pasaulio tikrovės Europos Sąjungoje reikalinga
pasidalijamoji kompetencija.

Dabar tarptautinio pobūdžio sutartys yra įprastos, o partnerystės arba šeimos, kuriose
partneriai kilę iš skirtingų valstybių narių, yra paplitusios. Tačiau tai yra susiję su
nacionalinių civilinės teisės aktų uždaviniais, kuriuos turėsime atlikti. Kaip rekomenduoja
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pranešėjas, dabar laikas kurti Europos teisminę kultūrą kartu su nacionalinėmis teisminėmis
kultūromis.

Anna Záborská (PPE),    raštu. – (SK) Gaila, kad šis Parlamentas nusprendė paprasčiausiai
išbraukti iš darbotvarkės diskusijas dėl Stokholmo programos. Jeigu nėra galimybės
diskutuoti, nėra galimybės užduoti klausimus. Be to, jeigu neleisime pasidalyti kritiškomis
nuomonėmis dėl integracijos proceso, tai tik padidės daugumos valstybių narių piliečių
susirūpinimas. Vienas iš šių susirūpinimą keliančių klausimų – kalbos apie santuokos
civilinės teisės statuto sukūrimą. Daugybė šeimų asociacijų visose valstybėse narėse nurodo,
kad dėl to Stokholmo programos mechanizmu gali pasinaudoti tos pačios lyties asmenų
poros. Šį klausimą galima išspręsti taikant ne tik civilinį procesą ir tarptautinę privatinę
teisę, bet ir sudėtingą šeimos teisės procedūrą pagal Sutarties dėl ES veikimo 81 straipsnio
3 dalį. Jeigu siekiant šio tikslo Stokholmo programa bus piktnaudžiaujama, tai prilygs
netiesioginiams teisės aktų pakeitimams, ir būtent su tuo Europos Sąjunga ilgai kovoja.
Todėl Komisija ir Taryba turi paaiškinti, kad nei dėl socialinių ir teisinių mechanizmų, nei
dėl Stokholmo protokolo niekada nebus sukurtas tos pačios lyties asmenų santuokos
statutas. Norėdami sukurti stiprią Europos Sąjungą, negalime jos kurti ribodami valstybių
narių įgaliojimus arba bendrąjį gėrį. ECR frakcija pateikė pasiūlymus dėl pakeitimo ir juose
atkreipė dėmesį į valstybių narių įgaliojimus. Jeigu šie pasiūlymai nebus patvirtinti, balsuosiu
prieš pateiktą pranešimą.

10. Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)

(Posėdis sustabdytas 13.05 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: JERZY BUZEK
Pirmininkas

11. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas.   – Kalbą pradėsiu trumpu pranešimu.

Labai smerkiu Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos išpuolį prieš Pietų Korėjos
Jonpjongo salą. Esu labai sunerimęs dėl dabartinių įvykių Korėjos pusiasalyje. Naudojantis
primityvia galia ir karinėmis pajėgomis jokie klausimai nebus išspręsti ir turi būti išvengta
papildomų žmonių aukų.

Atsižvelgdamos į Korėjos pusiasalio ir platesnio regiono interesus Šiaurės Korėja ir Pietų
Korėja turėtų pasistengti atkurti ilgalaikį pasitikėjimą. Būtent dėl to palankiai vertinu
Prezidento Lee Myung-bako pranešimą, kad Pietų Korėjos vyriausybė ketina vengti nerimą
keliančią padėtį daryti dar sunkesnę.

Raginu Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką nedelsiant sustabdyti bet kokius priešiškus
veiksmus ir susilaikyti nuo visų veiksmų, kurie kelia pavojų padėtį toliau sunkinti. Korėjos
Liaudies Demokratijos Respublika turi besąlygiškai laikytis Korėjos susitarimo dėl paliaubų.

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)

13. 2011 m. biudžetas (diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – diskusijos dėl 2011 m. biudžeto [2010/2972(RSP)].
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Norėčiau pradėti mūsų diskusiją. Pone J. M. Barroso, pone M. Watheletai, pone O. Chasteli,
taikinimo posėdžiuose Europos Parlamentas ir Taryba nesugebėjo pasiekti susitarimo dėl
2011 m. biudžeto. Apgailestaujame dėl to. Susitarimą buvo galima pasiekti.

Europos Parlamentas žino apie poreikį taupyti. Kitaip nei 2010 m. biudžete, 2011 m.
biudžete buvome pasirengę pritarti mokėjimų asignavimų didėjimo ribojimui iki 2,91 proc.
Mainais už tai norėjome nustatyti Lisabonos sutarties įgyvendinimo būdą, tiksliau,
procedūras, kurių turėtų būti laikomasi tolesnėse derybose dėl biudžeto. Tai svarbu, nes
Lisabonos sutartis galioja. Jokiais būdais nenorėjome daugiau, negu nustatyta Sutartyje.
Žinome, kad dauguma valstybių narių norėjo šio susitarimo.

Dabar turime kuo greičiau nutarti, kaip išspręsime biudžeto nebuvimo problemą. Tai yra
visų trijų Europos institucijų atsakomybė. Sakėme, kad Parlamentas gali nagrinėti biudžetą
skubos tvarka, tačiau tik tuo atveju, jeigu bus užtikrinti mūsų lūkesčiai, susiję su kitų derybų
dėl biudžeto procedūromis.

Pastarosiomis dienomis matėme didelę pažangą derybose su Taryba. Esu įsitikinęs, kad
netrukus pasieksime susitarimą. Europos Parlamentas yra pasiryžęs nuveikti didelį darbą,
kad šis susitarimas būtų pasiektas kuo greičiau. Derybas baigėme lapkričio 15 d. prieš pat
vidurnaktį, tikėdamiesi, kad Parlamentas nori rasti gerus sprendimus dviem esminiais
klausimais: dėl lankstumo mechanizmų siekiant užtikrinti Lisabonos sutartyje numatytų
politikos sričių finansavimą, taip pat sprendimus, susijusius su Parlamento dalyvavimu
derybų dėl tolesnių daugiamečių finansinių programų procese.

Tokie pat mūsų lūkesčiai taip pat yra susiję su pasiūlymais dėl Europos Sąjungos nuosavų
išteklių. Manome, kad sprendžiant šį klausimą Europos Komisija galėtų atlikti lemiamą
vaidmenį. Esu tikras, kad dėl abipusio pasirengimo derėtis pasieksime susitarimą. Dar kartą
norėčiau pabrėžti, kad, mano manymu, Europos Komisija atlieka esminį vaidmenį. Todėl
nekantriai laukiame J. M. Barroso kalbos, kurioje jis pristatys naują biudžetą, kuris turi būti
pateiktas balsavimui gruodžio 1 d., ir pateiks atsakymą dėl pagrindinių Parlamento lūkesčių.
Žinoma, tai, ką turi pasakyti Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė, – M. Wathelet, –
mums taip pat bus labai svarbu, kaip ir tai, ką pasakys O. Chastel.

Joseph Daul,    PPE frakcijos vardu. – (FR) Pone EP Pirmininke, pone Komisijos Pirmininke,
ponios ir ponai, diskusijos dėl biudžeto vyksta tuomet, kai mūsų piliečiams kyla abejonių
dėl jų valiutos silpnumo ir kai Europa iš tikrųjų kaupia jėgas Airijos ekonomikai gelbėti.

Kitaip nei buvo galima pasakyti apie Europos Parlamento uždavinius šiose derybose, tai
nėra susiję nei su kova dėl valdžios arba institucijų ginčais, nei su sunkumų, su kuriais
susidūrė mūsų valstybės narės, nepaisymu arba valstybės skolos krize, dėl kurios visi
kenčiame. Ne, tai yra susiję su siekiu užtikrinti, kad Europa galėtų laikytis savo
įsipareigojimų. Įsipareigojimų socialinėje srityje, šiuo atveju mąstau apie švietimą ir
mokymąsi visą gyvenimą; įsipareigojimų gaivalinių nelaimių aukoms, šiuo atveju mąstau
apie pagalbą šalims, kurios nukentėjo nuo riaušių dėl maisto trūkumo; ir įsipareigojimų
įgyvendinti programas, pvz., GALILEO ir ITER, prisidedančias prie darbo vietų kūrimo ir
augimo.

Tiesą sakant, jeigu viską vertinsime ne politiniu, bet atskaitomybės požiūriu, pastebėsime,
kad kelios derybas nuolat stabdančios valstybės narės kenkia 500 mln. europiečių
interesams. Priversdamos Europos Parlamentą atrodyti kaip pagrindinį kenkėją ir teigdamos,
kad jis nori išlaidauti tuomet, kai valstybės narės veržiasi savo diržus, ir pasinaudoti
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Lisabonos sutartimi jam suteiktais įgaliojimais, kad pakenktų taupymui ir europiečiams,
jos atitraukia dėmesį nuo tikrųjų problemų.

Kokia yra tikrovė? Naujausios ekonomikos prognozės neteikia jokių vilčių, kad įvykdysime
Europos Sąjungos nusistatytą uždavinį iki 2020 m. grįžti prie tvirto, tvaraus ir integracinio
augimo.

Taip pat akivaizdu, kad dabartiniame biudžeto projekte nenumatytas finansavimas
Lisabonos sutartyje nustatytiems naujiems Europos Sąjungos įgaliojimams ir jame taip pat
neatsižvelgiama į mūsų reikalavimus atlikti 2007–2013 m. susitarime nustatytą vidutinės
trukmės finansinio ciklo peržiūrą.

Galiausiai tiesa yra tai, kad biudžeto projekte nenumatytas – ir iš tikrųjų nenumatytas –
2020 m. strategijos finansavimas.

Trumpai tariant, Taryba tvirtina programas nenumatydama joms jokio finansavimo. Be
to, kai Europos Parlamento Pirmininkas primena Tarybai jos pareigas, ji įsižeidžia, tačiau
kai vietos, regionų arba nacionalinės valdžios institucijos patvirtina projektus ir jų
nefinansuoja, ta valdžios institucija yra smerkiama. Klausiu jūsų, kodėl tai, kas nepriimtina
vietos arba nacionaliniu lygmeniu, turi būti priimtina Europos lygmeniu?

Ar tai būdas sutaikyti mūsų piliečius su Europa? Aš taip nemanau. Komisijai, bet visų pirma
Tarybai, aiškiai sakau: nesitikėkite, kad mano frakcija, šis Parlamentas balsuos už programas,
kurių finansavimas neužtikrintas. Mano frakcija nori sugrįžti prie blaivaus mąstymo ir kad
būtų pasiektas subalansuotas susitarimas. Tai turi būti visapusiškas susitarimas, kuris kartu
yra susijęs su 2011 m. biudžetu, 2010 m. taisomuoju biudžetu ir su juo susijusiais
taisomaisiais raštais, lanksčia procedūra ir galiausiai su garantijomis dėl būsimų politikos
sričių, kurias vadiname politikai skirta dalimi, finansavimo.

Norėčiau pažymėti, kad mūsų pasiūlymuose dėl šios politikai skirtos dalies nėra jokių
galiojančių Sutarčių pakeitimų, juose taip pat kokiu nors būdu nėra iš anksto numatomas
būsimų ES lėšų dydis, kilmė arba paskirstymas. Taip pat norėčiau pažymėti, kad diskusijų
dėl nuosavų išteklių atnaujinimas nėra naujas Parlamento pasiūlymas, bet tai yra pačios
Tarybos 2006 m. gegužės mėn. priimtas sprendimas, atsižvelgiant į 2005 m. gruodžio
mėn. sudarytą susitarimą, kai Tarybai pirmininkavo Jungtinė Karalystė.

Mano frakcija visiškai pritaria uždaviniui ne tik nustatyti valstybių narių įmokų į biudžetą
ribą, bet ir jas sumažinti. Iš tikrųjų, skolos krizės rimtumas verčia iš esmės peržiūrėti Europos
viešuosius finansus. Tai nėra susiję tik su užduočių paskirstymu tarp nacionalinių biudžetų
ir Europos biudžetų; tai taip pat susiję su visų galimų abipusės sąveikos formų ieškojimu
siekiant sutaupyti.

Pone EP Pirmininke, pone Komisijos Pirmininke, ponios ir ponai, Europos liaudies partijos
frakcija (krikščionys demokratai) pritaria dviem reikalavimams, kuriuos spalio 15 d. pateikė
Taryba: kad ES biudžetas prisidėtų prie bendros finansinės drausmės ir kad būtų užtikrintas
Europos uždavinių finansavimas. Būtent viso to siekiame derybose dėl 2011 m. biudžeto
ir esame įsitikinę, kad susitarimą galima pasiekti, jeigu Tarybai pirmininkaujanti valstybė
narė veiksmingai derėsis su savo kolegomis Briuselyje.

(Plojimai)

Martin Schulz,    S&D frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, manau, kad krizę, kurią
dabar patiriame, sukėlė Dovilio įvykiai. Manau, kad Prancūzijos Prezidentas ir Vokietijos
Kanclerė Dovilyje sudarė susitarimą su Davidu Cameronu, kad jis mainais už Jungtinės
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Karalystės su biudžetu susijusių reikalavimų patenkinimą sutiks peržiūrėti Stabilumo ir
augimo paktą. Galiu klysti, tačiau įtarimas yra. Tai būtų susitarimas, pasiektas pakenkiant
trečiosioms šalims, kitais žodžiais tariant, pakenkiant Europos Parlamento teisėms. Todėl
neturėtų stebinti, kad trečioji šalis, šiuo atveju – šis Parlamentas, nėra pasirengęs su tuo
susitaikyti.

Be to, neturėtų stebinti tai, kad Europos likimas atsiduria euroskeptiškų vyriausybių rankose.
Atsidūrusi tokioje padėtyje, tokia vyriausybė patikrins, kaip toli ji gali nueiti. Jungtinės
Karalystės vyriausybė dabar tikrina, ar likusi Europos dalis pritars jos privilegijoms, ar ne.
Todėl šis biudžetas arba diskusijos dėl biudžeto taip pat yra diskusijos dėl to, kokia kryptimi
turi vykti Europos Sąjungos raida. Kalbama ne apie pinigus. Dėl pinigų susitarėme. Manau,
kad tai svarbi žinia rinkėjams ir Europos piliečiams. Priartėjome prie susitarimo dėl pinigų
ir kaip Parlamentas sutikome su Jungtinės Karalystės piniginiais reikalavimais: padidinti
išlaidas 2,91 proc. – ne įsipareigojimus asignavimams, bet išlaidas.

Apie ką tuomet kalbama, jeigu tai ne pinigų klausimas? Kalbama apie Europos Parlamento
teises. Kalbama apie Sutartyje nustatytas teises. Viskas, ko prašo Parlamentas, atitinka
Sutartį. Nuosavų išteklių klausimas aptariamas Sutarties dėl ES veikimo 311 straipsnyje.
Sutartyje nustatyta vidutinės trukmės finansinio planavimo procedūra, dėl kurios turi būti
priimtas reglamentas. Biudžeto lankstumas apima abipusius vyriausybių, Komisijos ir
Parlamento interesus ir jų gebėjimą, atsižvelgiant į su biudžetu susijusias nuostatas, lanksčiai
reaguoti į trumpalaikius poreikius. Kalbama ne apie papildomą išlaidavimą; kalbama apie
tai, kaip veiksmingai valdoma Europa, bent jau lankstumo požiūriu, ir pagrindines
Parlamento teises.

Esu šiek tiek nustebintas. Visi Europos Sąjungos valstybių vyriausybių vadovai yra
parlamentarai. Visi jie yra vyrai ir moterys, ugdyti parlamentinės tradicijos dvasia. Kaip jau
sakė J. Daul, koks nacionalinis parlamentas leistų, kad jo pagrindinei teisei – teisei rengti
biudžetą – įtaką darytų vykdomosios valdžios valia? 27 Europos Sąjungos vyriausybės yra
vykdomosios valdžios atstovės. Tačiau neturime leisti, kad Europos demokratija apsiverstų
aukštyn kojomis. Parlamentas priima įstatymą dėl biudžeto ir Parlamentas kontroliuoja
vykdomąją valdžią. Šiuo atveju Jungtinės Karalystės vyriausybė nori, kad 27 vyriausybės
kontroliuotų Parlamentą, o tai prieštarauja parlamentinei demokratijai. Todėl šis sprendimas
galėtų tapti precedentu. Parlamentas neturi sau leisti netekti savo teisių.

Kas vyksta toliau? Po to, kai Europos mokesčių mokėtojų pinigai iš valstybių narių iždų
pervedami į Briuselį, jie jau nepriklauso valstybėms narėms. Tai yra ES pinigai. Tuomet
Europos Sąjungoje juos kontroliuoja Parlamentas. Paskui Parlamentas turi patvirtinti
biudžetą, nes Europos biudžetą tvirtina ne 27 nacionaliniai parlamentai ar 27 nacionalinės
vyriausybės, o laisvai išrinktas Parlamentas, t. y. šis Parlamentas.

Vidutinės trukmės finansų planavimas, lankstumo sąlyga ir nuosavi ištekliai, o ne pinigai,
yra trys elementai, kuriuos turime aptarti su Taryba. Apie tai kalbėjome pastarąsias kelias
valandas. Dar kartą norėčiau aiškiai pabrėžti, kad A. Lamassoure ir frakcijų pirmininkai
atliko labai didelį darbą, kad sudarytų mums galimybes laikytis, mano nuomone,
pakankamai nuoseklios pozicijos. Tačiau dabar neturime atsisakyti šios pozicijos. Turime
Tarybai aiškiai pasakyti, kad šie trys elementai yra susiję su mūsų teisėmis, o ne su papildomu
išlaidavimu. Bet kuris Parlamentas, leidžiantis, kad jo teises ribotų bet kokia vyriausybė,
turėtų nustoti veikęs.

Todėl mano frakcija vienbalsiai nusprendė pritarti šiems reikalavimams, kurie yra ne
daugiau nei bandymas sustiprinti Parlamento teises, nes priešingu atveju nebus biudžeto.
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Jeigu nebus biudžeto, nebus ITER projekto, termobranduolinio reaktoriaus. Nebus GALILEO
projekto ir Europos išorės veiksmų tarnybos.

Vyriausybių vadovai gali pasirinkti. Jie gali pripažinti Parlamento teises ir jo projektus arba
pažeminti Parlamentą, ir tokiu atveju nebus biudžeto. Tai vienbalsiai nustatyta pozicija,
kurios laikosi mano frakcija.

(Plojimai)

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateiktą pagal „mėlynosios kortelės“ procedūrą pagal Darbo
tvarkos taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)

Krisztina Morvai (NI).   – Pone pirmininke, man įdomu, ar Parlamentas sutiktų, kad
konstituciniu požiūriu esama kito valdžios padalijimo ir kontrolės ir pusiausvyros idėjos
aiškinimo? Negalime paprasčiausiai perkelti nacionalinio valdžios padalijimo ir kontrolės
ir pusiausvyros modelio į tarptautinę areną ir Europos politinę plotmę.

Mano manymu, – ir man įdomu, ar kolegos sutiktų su manimi, – valdžios padalijimo ir
kontrolės ir pusiausvyros sistemoje Taryba iš tikrųjų atstovauja tautinėms valstybėms ir
tam, kas lieka iš šalių suvereniteto ir nepriklausomybės įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Ji
veikia šalių, kurių vyriausybės renkamos, vardu.

Demokratinėse Europos valstybėse vyriausybės išrenkamos naudojantis demokratine
rinkimų sistema. Savo tautų ir jos žmonių vardu jos veikia kaip kontroliuojanti institucija
ir Parlamento įgaliojimų atsvara. Ar Parlamentas nesutiktų, kad esama kitokio kontrolės
ir pusiausvyros aiškinimo?

Martin Schulz,    S&D frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, ponia K. Morvai, esama
daugybės aiškinimų. Tai yra visiškai akivaizdu. Gali būti, kad jūsų Sutarties dėl ES veikimo
aiškinimas skirsis nuo manojo. Tačiau kalbame ne apie aiškinimą, o apie Sutarties taikymą,
ir tai susiję su aiškia biudžetine procedūra. Be to, kiek žinau, jūs priklausote Vengrijos
Jobbik partijai, o jeigu ne, tuomet priklausote kitai partijai. Prašom savo šalies rinkėjams
paaiškinti, kad jeigu patvirtinsime ES biudžetą, tuomet iš tikrųjų ilgainiui bus įmanoma
Europos Sąjungoje išmokėti Sanglaudos fondo lėšas. Jeigu biudžetas nebūtų patvirtintas,
tuomet finansavimas taptų neprieinamas.

Guy Verhofstadt,    ALDE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, 2005 m. gruodžio mėn. čia,
Parlamente, sėdėjo Ministras Pirmininkas. Manau, kad vienas dalykas, kurio visi išmokome,
– tai, kad iš tikrųjų ateičiai turime parengti iš esmės reformuotą biudžetą. Visi kartu –
Komisija, Taryba, valstybės narės ir Europos Parlamentas – raskime būdų per kelerius
artimiausius metus pasiekti bendrą sutarimą dėl pasikeitusios ir reformuotos Europos,
kurioje biudžetas būtų racionali ateities, o ne apgailėtino išlaidavimo dalis.

Taigi, tas Ministras Pirmininkas buvo Tony Blair – žmogus, taręs galutinį žodį dėl finansinių
planų. Nuo to laiko praėjo penkeri metai. Tai, ką pasakė T. Blair, yra labai svarbus dalykas,
kurį nori pasiekti Parlamentas: ES institucijų ir visų dalyvaujančių partijų susitarimas iš
naujo susitarti dėl Europos Sąjungos finansavimo ir pagrįsti šį finansavimą racionaliais
argumentais, o ne lenktynėmis dėl išlaidavimo, kaip yra šiandien.

Apie skaičius kalbėkime labai aiškiai. Jokia paslaptis, kad Parlamentas galėtų būti pasirengęs
patvirtinti Tarybos pasiūlytus skaičius, žinoma, platesniu mastu. Tačiau, gerbiamieji kolegos,
taip pat turime susitarti dėl antrojo elemento, t. y. lankstumo. Šiuo atveju turime kalbėti
labai aiškiai. Tas lankstumas – tai nėra Tarybos suteikta lengvata; lankstumas yra reikalingas,
neišvengiamas, priešingu atveju mes negalėsime finansuoti daugybės svarbių sričių. Be to,
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lankstumas yra acquis. Jis yra sudedamoji tarpinstitucinio susitarimo, kurį jau sudarėme,
dalis. Tiesą sakant, Taryba sulaužė savo pažadą, atsisakydama jo šiame biudžete. Galiausiai,
ir tai yra svarbiausias dalykas, turime susitarti dėl būsimo Europos Sąjungos finansavimo.

Todėl nuosavų išteklių klausimas turi būti vėl svarstomas; tai neabejotina. Noriu aiškiai
pasakyti, kad nuosavi ištekliai nėra su sutarčių keitimu susijęs klausimas. Nuosavi ištekliai
taip pat nėra naujų kompetencijos sričių klausimas. Tai galiojančių sutarčių taikymo ir
dabartinių kompetencijos sričių finansavimo klausimas, nes Europos Sąjunga visada turėjo
turėti savo nuosavas pajamas. A. Merkel, N. Sarkozy ir D. Cameron to nežino, tačiau įkurta
Europos Sąjunga turėjo savo nuosavas pajamas. Tai buvo steigėjų sukurtas Europos Sąjungos
finansavimo pagrindas.

Tačiau visi žinome, kad ilgainiui tam tikros „geležinės ledi“ pastangomis Europos Sąjunga
prarado ryšį su savo nuosavais ištekliais, taigi dabar beprasmiškai diskutuojame, kas turės
daugiau ir mažiau naudos iš Europos Sąjungos. Šiandien Europos Sąjungos biudžetas yra
susijęs ne su ES interesų gynimu, bet tik su didžiausio dėmesio sutelkimu į kiekvienos
atskiros valstybės narės poziciją dėl grynojo mokėjimo.

Europos Sąjungos biudžeto klausimų sprendimas dabar vadinamas verslu. Tokio pobūdžio
veikla žlugdo Europos Sąjungą – ji naikina Europos Sąjungos vieningumo dvasią ir
solidarumą. Kartoju, kad galime reikalauti tik tikrų nuosavų išteklių, kurie taip pat gali
prisidėti prie to, ko nori daugybė šalių, t. y. mokėti mažesnes nacionalines įmokas. Jeigu
nepakeisime sistemos, atsakingos liks vyriausybės, bet ne piliečiai. Atvirkščiai, jeigu eisime
nuosavų išteklių keliu, atsakingi bus piliečiai, bet ne vyriausybės. Trumpai tariant, galėtumėte
sakyti, kad nuosavi ištekliai Europos kolegoms reiškia didesnę Europos demokratiją; tai
šiuolaikinės Europos demokratijos pagrindas.

Todėl turiu vieną prašymą jums, pone J. M. Barroso. Mano prašymas labai paprastas. Kad
ir kokia forma tai būtų – konvencija, konferencija ar Tarpvyriausybinė konferencija, kurioje
dalyvautų nacionaliniai parlamentai, – nekreipkite dėmesio į praeitį. Žvelkite į ateitį,
pasinaudokite savo iniciatyvos teise ir kuo greičiau pateikite svarstyti oficialų pasiūlymą.
Šio Parlamento europietiškoji dauguma neabejotinai remia jus ir tą iniciatyvą.

Daniel Cohn-Bendit,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, pone EP
Pirmininke, pone Komisijos Pirmininke, manau, kad jeigu atidžiai klausysimės to, ką
kiekvienas sako, priartėsime prie Europos Sąjungos istorijos atradimų. Šiandieninė biudžeto
problema, kurią kiekvienas išsakė savaip, yra su Europos idėjos vystymusi susijusios idėjos
problema. Tai nėra susiję tik su biudžetu. Be to, Europos Sąjungos idėjoje yra kažkas negera,
ir tai visuomet tampa aišku viešose diskusijose.

Esame Europos veiklos pakartotinės nacionalizacijos – visiškai beprasmės pakartotinės
nacionalizacijos – liudytojai. Kodėl? Todėl, kad – ir visi tai sakome – jūs norite, kad Europos
Sąjunga sėkmingai spręstų problemas, kurių jau negalite išspręsti nacionaliniu lygmeniu,
tačiau kartu norite išteklių užduočiai vykdyti suteikti ne Europos Parlamentui, bet Europos
Sąjungai.

Būtent todėl sakome, kad giname ne Parlamento, bet tik Europos Sąjungos teises ir Europos
Sąjungos poreikį. Būtent todėl šiandien, atsižvelgdami į tai, kad sutariame dėl trijų dalykų,
iš tikrųjų turime kartu susitarti dėl vieno dalyko: ginti tai ar ne. Be to, net jeigu tai užtruktų
du, tris ar keturis mėnesius, – ir tai bus sunku kiekvienam, – turime patvirtinti Europos
biudžetą tik susitarę dėl atsakymų į mūsų keliamus klausimus.
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Tuomet nebijokime, jeigu tai užtruks ilgą laiką ir jeigu – o taip gali atsitikti – negalėsime
balsuoti dėl biudžeto gruodžio mėn., o gal net ir sausio arba vasario mėn. Jeigu pradėsime
šias diskusijas, bet pusiaukelėje sustosime, prarasime ketverius ateinančius metus.

Todėl raginu kiekvieną būti atsakingam sprendžiant nuosavų išteklių klausimą, ir
G. Verhofstadt tai paaiškino. Galiausiai tai visiškai paprasta ir būtent todėl A. Lamassoure’o
idėja dėl susitarimo yra įdomi, nes diskusijos turi būti rengiamos viešoje Europos erdvėje
su nacionaliniais parlamentais, vyriausybių atstovais ir Komisijos nariais. Nuosavi ištekliai
suteikia galimybę sumažinti – sakau tai tris kartus – sumažinti – tą laiką, nes tai buvo
naudinga visiems konservatoriams, – sumažinti nacionalines įmokas ir kartu sustiprinti
Europos biudžetą. Galiausiai tai nėra sudėtinga!

Todėl jeigu galime perduoti tą žinią visai Europai, Europos žmonės sutiks su mumis.
Kartoju: turime sumažinti nacionalines įmokas ir sustiprinti Europos biudžetą. Taip, bus
Europos mokesčiai, iš tikrųjų jie bus, tačiau griežto taupymo priemonės, kurios dabar
taikomos nacionaliniu lygmeniu, bet kuriuo atveju jums bus pragaištingos, nes daugelį
metų žinome, kad griežto taupymo priemonės žlugdo ekonomikos varomąją jėgą ir visai
nepadeda siekti tikslų. Todėl maldauju jūsų: neluošinkime Europos, nes vyriausybės jau
luošina savo valstybių ekonomiką.

Mano paskutinė pastaba susijusi su Airija. Airija simbolizuoja neoliberalizmo nesėkmę; ji
simbolizuoja minimalaus reguliavimo nesėkmę. Daugelį metų su M. Griffith’u priešakyje
jūs varėte mus iš proto savo šūkiais „Nustatykite minimalų reguliavimą, sumažinkite
korporacijų mokesčius“. Ar tai gavote? Tai ekonominė katastrofa, ir ką gi dabar daro Airijos
vyriausybė? Ji maldauja: „Motina Europa, padėk mums!”

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

Lajos Bokros,    ECR frakcijos vardu. – Pone pirmininke, norėčiau D. Cohn-Benditą patikinti,
kad suprantame, ką reiškia neturėti biudžeto. Kitaip nei gali manyti dauguma žmonių, ECR
frakcija būtų patenkinta galėdama matyti, kad abi biudžeto valdymo institucijos susitaria.
Manome, kad gėda neturėti biudžeto po visų šių daug pastangų atsiėjusių taikinimo derybų,
nes 500 mln. mokesčių mokėtojų Europoje nesupranta, kodėl šios dvi skirtingos biudžeto
valdymo institucijos negali pasiekti susitarimo pirmaisiais Lisabonos sutarties taikymo
metais.

Manau, kad atsakomybė tenka abiem šalims. Parlamentas neturi versti vyriausybių duoti
politinių įsipareigojimų, kurių jos, deja, negali arba – nesvarbu dėl kokios priežasties –
nenori duoti per krizės įkarštį. Parlamentas taip pat neturi versti įgyvendinti šių
įsipareigojimų per ilgesnį laikotarpį.

Kita vertus, taip pat galiu pasakyti, kad Tarybai priklauso nemaža dalis atsakomybės, nes
prieš savaitę, kai derėjomės per taikinimo procedūrą, nė vienas ambasadorius nepasivargino
pateikti kokio nors pareiškimo, paaiškinančio jo vyriausybės nuomonę. Todėl tai buvo
tam tikros rūšies dviejų šalių, kurios net nepateikė savo pasiūlymų, dialogas.

Komisija rengia naują projektą, pagrįstą 2,91 proc. augimo rodikliu. Šiuo atveju norėčiau
pareikšti padėką Komisijos nariui J. Lewandowskiui už jo milžinišką darbą, atliktą šioje
srityje. Galėsime pasiekti kompromisą, jeigu, atsižvelgdami į tarpinstitucinį susitarimą,
susitarsime likusius trejus metus taikyti lankstumą, – kuris, be kita ko, nėra tinkamas
termino naudojimo pavyzdys, nes turėtume vartoti „rezervo“ terminą, – siekdami, kad
būtų finansuojamas ITER ir keletas kitų pagrindinių projektų.
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Kartu Parlamentas galėtų nuspręsti neprimesti Tarybai jokios politinės deklaracijos, kuri
šiuo metu nėra priimtina keletui pagrindinių vyriausybių. Būtent taip galime pasiekti
kompromisą. Manau, kad M. Wathelet labai sunkiai dirba šiuo klausimu. Galiu jus, pone
M. Watheletai, tik padrąsinti toliau siekti šio tikslo, nes užsitrauksime dar didesnę gėdą,
jeigu iki šių metų pabaigos nepasieksime susitarimo.

Mairead McGuinness (PPE).   – (Klausimas D. Cohn-Benditui pakeliant mėlynąją kortelę pagal
Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnio 8 dalį). Pone pirmininke, tiesą sakant, manau, kad jūs
manęs nepastebėjote. Turiu pastabą ir klausimą D. Cohn-Benditui, kad nemanytumėte,
kad airiai jūsų nesiklauso.

Ar sutiktumėte, kad jūsų pastabos dėl korporacijų mokesčio šiuo atveju padarys daugiau
žalos nei suteiks naudos? Atsižvelgiant į jūsų nepagarbias pastabas apie pagalbos ieškančią
Airiją, ar sutiktumėte, kad, padėdama Airijai, Europos Sąjunga padeda pati sau? Sakau tai
kaip airė mamytė, nes, manau, vartojote šį žodį. Elkimės kaip suaugę žmonės šiame
Parlamente, kai ką nors sakome apie kitas šalis, ir darykime tai su pagarba.

Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).   – (Atsakymas į klausimą, užduotą pakeliant mėlynąją
kortelę pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnio 8 dalį) Pone pirmininke, Europa yra politinė
organizacija. Ją sudaro savo politiką turinčios tautinės valstybės ir mes diskutuojame
politiniais klausimais. Pasikartosiu sakydamas, kad viena iš katastrofos Airijoje priežasčių
buvo klaidinga ekonomikos politika. Žalieji taip pat prisidėjo prie to, kad ji taptų klaidinga.
Žinau tai. Galiu tai aiškiai pasakyti. Nesu aklas ir toliau kartosiu sakydamas, kad tai buvo
klaidinga politika. Jeigu vykdant klaidingą politiką sukeliama katastrofa, teisinga sakyti,
kad tai buvo klaidinga politika. Jeigu tai būtų buvusi teisinga politika, nepatirtumėte šios
katastrofos.

Atsakingi yra ir Europos bankai. Jie žaidė lošimo namuose, tačiau jeigu lošimo namuose
praloši pinigus kaip paprastas žmogus, prarandi pinigus. Dabar bankai sako, kad jie taip
pat nori susigrąžinti savo pinigus, ir esame atsidūrę sudėtingoje padėtyje, nes norime padėti
Airijos žmonėms, tačiau turime pasakyti, kad taip yra dėl mūsų kritikuojamos sistemos,
kuri privedė prie padėties Airijoje.

Lothar Bisky,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, Lisabonos
sutarties šalininkai atkreipė dėmesį į tai, kad dėl jos ES išnyko demokratijos deficitas. Iš
tikrųjų pirmaisiais metais paaiškėjo, kad Europos Parlamentas turėjo kovoti su Taryba ir
Komisija tik tam, kad įgyvendintų parlamentinę bendrą sprendimų priėmimo procedūrą
ir demokratinę kontrolę.

Parlamento bendro sprendimų priėmimo procedūra visais biudžeto klausimais yra
minimalus demokratijos standartas. Kartoju: tai yra minimalus standartas. Parlamentas
buvo išrinktas tam, kad padėtų praktiškai įgyvendinti Europos idėją ir veiktų kaip
nacionalinio egotizmo atsvara. Mūsų pareiga – neiti į jokius kompromisus, kai kalbama
apie Europos Parlamento dalyvavimą derybose dėl 2013–2020 m. finansinės programos
biudžetų.

Naujos užduotys negali būti finansuojamos atliekant biudžeto perskirstymus arba skiriant
tik labai mažą finansavimą. Kai valstybėse narėse patvirtinami deficitiniai biudžetai, visiškai
nesuprantama, kad Taryba atsisako aptarti su Parlamentu nuosavų išteklių klausimą.

Faktinis valstybių narių solidarumas turi atsispindėti Europos biudžete. Priešingu atveju
tolsime nuo pagrindinės Europos integracijos idėjos ir prarasime Europos piliečių pagarbą.
Atrodo, kad įmokų perviršio mokėtojai tai pamiršo. Kol jų įmonės Europos vidaus rinkoje
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gauna pelno, Vokietija ir kitos šalys yra labai šykščios, kai kalbama apie bendrų Europos
uždavinių vykdymą. Solidarumo sąvoka apibrėžiama iš naujo ir viena valstybė narė padės
kitoms tik tuomet, kai tai jai bus naudinga.

Vokietijos bankai yra taip smarkiai įsipainioję į Airijos finansų sektoriaus krizę, kad
gelbėjimosi lynas gelbėtojams reikalingas ne ką mažiau nei tiems, kurie gelbėjami.
Pastaraisiais metais mano frakcija nepritarė ES biudžetui. Manome, kad jame numatyti
prioritetai yra klaidingi ir kad per mažai dėmesio buvo skirta tam, kaip įveikti aplinkos
apsaugos ir socialinės gerovės nuosmukį. Dėl to ES ir valstybėse narėse padidėjo socialinis
susiskaldymas.

Visiškai nepriimtina, kad pagrindiniams projektams, pvz., ITER, lėšos būtų skiriamos
atimant jas iš projektų, kuriuose tiesioginis finansavimas skiriamas studentams, bedarbiams,
kaimo vietovėms ir vietos bendruomenėms. Apibendrindamas pasakysiu, kad dabar
tinkamas laikas – sutinku, kad tam tikru požiūriu pernelyg paprasta tai sakyti, – atidžiau
apmąstyti Europos žmonių padėtį europiniu, o ne egoistiniu nacionaliniu požiūriu.

(Kalbėtojas sutiko užduoti klausimą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos taisyklių
149 straipsnio 8 dalį)

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, turiu klausimą L. Bisky. Įmonės gauna pelną,
kai jos gamina prekes arba teikia paslaugas, kurias perka piliečiai. Ar jūsų siūloma
alternatyva šioms įmonėms yra tai, kad jos turėtų patirti nuostolių ir gaminti prekes, kurių
niekam nereikia?

Lothar Bisky (GUE/NGL).   – (DE) Pone pirmininke, aš suprantu jūsų ekonominius
klausimus, pone P. Rübigai, jie yra labai sudėtingi ekonominiu požiūriu ir gerbiu tai. Tačiau
manau, kad tai susiję su biudžeto ir Europos Parlamento santykiu ir Parlamento teisėmis.
Tai yra kita tema. Tai susiję su produktais, tačiau visiškai kita prasme.

Marta Andreasen,    EFD frakcijos vardu. – Pone pirmininke, būkime sąžiningi. Derybos
dėl kitų metų biudžeto žlugo dėl šio Parlamento užmojų įgyti daugiau galios sprendžiant
Europos Sąjungos finansavimo klausimus, net jeigu šios galios nėra numatytos Lisabonos
sutartyje. Toks reikalavimas –reiškiantis pasiūlymą dėl Europos mokesčio – mums yra ir
visuomet buvo nepriimtinas.

Grasinama blokuoti valstybių narių, kurios atsisakys sutikti su Parlamento reikalavimais,
finansavimą. Patikėkite manimi, tai būtų geriausios naujienos, kokias galėtume pranešti
Jungtinės Karalystės ir visiems Europos mokesčių mokėtojams – tiems, kurie galiausiai
finansuoja nacionalines įmokas ir Europos mokestį. Auditoriai atsisakė pateikti teigiamą
išvadą dėl 92 proc. Europos Sąjungos 2009 m. išlaidų ir nustatė, kad ne mažiau kaip 6 mlrd.
GBP (Didžiosios Britanijos svarų sterlingų) neturėjo būti išmokėta, – panaši suma, kaip ir
praėjusiais metais, kuri dar nėra išieškota. Blokuojant tų, kurie neteisėtai panaudojo ES
pinigus, finansavimą Europos Sąjungai būtų suteikta pakankamai išteklių kilniems dalykams,
kuriuos ji teigia norinti remti, finansuoti. Kartu tai taip pat padėtų tam tikru mastu padidinti
pasitikėjimą Europos biurokratija. Tačiau baiminuosi, kad to niekada nebus.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, prie derybų dėl
2011 m. biudžeto stalo sėdi trys lygiaverčiai partneriai: Taryba, Komisija ir Parlamentas.
Europos Parlamentas pritarė Tarybos siūlomam 2,9 proc. didesniam biudžetui, tačiau tik
jeigu jis bus sujungtas su politiniu paketu. Lisabonos sutarties požiūriu tai labai pagrįstas
reikalavimas. Padidėjimo masto požiūriu, manau, svarbu aiškiai pasakyti, kad mes vis dar
dirbame su tokio dydžio ES biudžetu, koks buvo tvirtinamas penkiolikai valstybių narių,
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ir todėl jis yra pritaikytas šio dydžio Europos Sąjungai. Tačiau dabar Europos Sąjungą
sudaro 27 valstybės narės, turinčios daugybę naujų užduočių, į kurias reikia atsižvelgti.

Atsižvelgiant į ekonomikos krizę, atrodo nesuvokiama, kaip galima didinti ES biudžetą.
Tačiau turime atsižvelgti į tai, kad beveik 95 proc. pinigų grąžinami Europos piliečiams
išmokant tiesioginę pagalbą, pvz., per Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių
fondą. Kiekvienas turi aiškiai suprasti, kad kai kuriose valstybėse narėse dabartinė biudžeto
padėtis susidarė dėl jų pačių kaltės. Akivaizdu, kad be 2011 m. biudžeto trys finansinę
priežiūrą vykdančios institucijos negalės būti finansuojamos. Atsižvelgiant į dabartinę
dramatišką padėtį Airijoje būtų buvę gerai, jeigu šios organizacijos būtų galėjusios pradėti
darbą vakar.

Melchior Wathelet,    Einantis Tarybos Pirmininko pareigas. – (FR) Pone pirmininke, pradžioje
norėčiau pasakyti, jog niekas negali būti patenkintas tuo, kad lapkričio 15 d. nebuvo
taikinimo. Tiesa, kad pirmenybę būtume teikę visiškai kitokioms šios dienos diskusijoms,
pasibaigusioms taikinimo procedūra, po kurios būtume galėję sudaryti susitarimą ir būtume
turėję galimybę, kad šį biudžetą taip pat patvirtintų Europos Parlamentas.

Tiesa, kad mes visi iš tikrųjų buvome nusiminę, kai ši taikinimo procedūra nebuvo sėkminga.
Tačiau kartu Komisijoje, kuri veikė kaip tarpininkė, kuri per visą procedūrą iš tikrųjų atliko
tarpininko vaidmenį, ypač Parlamente, girdėjau apie norą ir priminimą apie šį stiprų norą
pasiekti tikslą ir siekti sėkmės, užuot patyrus nesėkmę. Apie tai girdėjau ir Taryboje.

Todėl tiesa, kad Tarybai pirmininkaujanti Belgija netrukus po šios lapkričio 15 d. nesėkmės
– neabejotinai turime pripažinti, kad tai nesėkmė, – stengėsi atnaujinti tiesioginį ryšį ir
daryti spaudimą, siekdama užtikrinti, kad ši pirmoji biudžetinė procedūra pagal Lisabonos
sutartį būtų sėkminga, užuot žlugusi. Tačiau norėčiau jums priminti, kad kiekvienas iš
mūsų visada galės rasti priežasčių, dėl kurių patiriama nesėkmė, ir būtent taip žlugo
taikinimo procesas. Parlamentas visada galės nesutikti su Tarybos pateiktais pasiūlymais,
o Taryba visada galės prieiti prie išvados, kad tam tikri Parlamento pasiūlymai yra
nepatenkinami.

Visada bus nesėkmingas kelias. Tačiau girdėjau, kaip abi institucijos išreiškė norą pasiekti
tikslą. Dabar svarbu, kad, užuot likę įstrigę šioje vagoje, visi prisiimtume atsakomybę ir
sėkmingai sudarytume šį susitarimą.

Kokią žinią dar kartą nusiųstume nesugebėję užbaigti taikinimo procedūros sudarydami
susitarimą? Koks įvaizdis išoriniam pasauliui bus perduotas Europos Sąjungos projektu
šiomis ypač nestabiliomis ir sudėtingomis ekonominėmis aplinkybėmis, jeigu ji nesugebėjo
šiuo sunkiu metu būti vieninga, kokia buvo anksčiau, ir pasiekti institucijų būtinų
kompromisų, kad būtų sudarytas biudžetas, kad būtų sudarytas susitarimas tarp įvairių
mūsų institucijų?

Nesuklyskime: be įvaizdžio, be pirmosios nesėkmės, susijusios su šia biudžetine procedūra
pagal Lisabonos sutartį, taip pat būtume susidūrę su realiais padariniais, – ir jie visų pirma
pakenktų Europos piliečiams. Kai kurie iš šių padarinių jau buvo paminėti, nes laikina viena
dvyliktoji biudžeto reiškia „nulinį“ biudžeto augimą, jau neminint infliacijos. Taip pat
sudėtingoje padėtyje galėtų atsidurti Europos išorės veiksmų tarnyba; finansinę priežiūrą
atliekančios institucijos, kurios galėtų patekti į sudėtingą padėtį; sanglaudos politika –
norėčiau jums priminti, kad pasiūlytame biudžete numatyti 14 proc. didesni mokėjimų
asignavimai, – ir todėl sanglaudos politikos fondo lėšos gali būti nepaskirstytos; dar daugiau
problemų siejasi su 2020 m. strategija; ir politiniai prioritetai, kuriuos Parlamentas brangina
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ir kurie buvo įtraukti į šį 2011 m. biudžeto projektą, daugiausia pagal 1a antraštinę dalį,
pvz., judumas, jaunimas ir švietimas, tai – politikos sritys, kurios taip pat gali būti
neįgyvendintos.

Todėl, be neigiamo įvaizdžio, kuris galėtų atsirasti dėl nesudaryto susitarimo, tai taip pat
sukeltų labai apčiuopiamus, labai tikroviškus, labai specifinius padarinius, kurie iš tikrųjų
nepadėtų pagerinti Europos Sąjungos įvaizdžio pačių piliečių akyse. Vadinasi, jeigu norime
pakeisti šią tendenciją, jeigu norime išlikti patikimi, jeigu norime prisiimti šią įsipareigojimų
dalį, turime pasinaudoti šiomis keliomis paskutinėmis savaitėmis, siekdami sudaryti
susitarimą ir užbaigti šį nesibaigiantį konfliktą.

Būkime atviri: kad galėtume tai padaryti, turime atsižvelgti į tris dalykus. Pirma, yra 2011 m.
biudžetas ir jo skaičiai, biudžetas, dėl kurio – ir girdėjau, šiame Parlamente tai sako daugybė
frakcijų pirmininkų, – galėtų būti pasiektas susitarimas atsižvelgiant į 2,91 proc. padidėjusius
mokėjimų asignavimus. Iš esmės galėtume pasiekti susitarimą dėl 2011 m. biudžeto skaičių,
dėl to, kas, tiesą sakant, numatyta šios dienos darbotvarkėje. Norėčiau pakartoti, kad mes
žinome, jog dėl to Europos Parlamentas turės padaryti daug nuolaidų. Žinome, kad jei
kalbėsime apie 2011 m. biudžetą, Parlamentas padarė daugybę nuolaidų dėl pradinių jo
reikalavimų.

Antras klausimas, apie kurį beveik visi užsiminėte, – su lankstumu susijusi ITER finansavimo
daugiametė finansinė programa. Tarybai pirmininkaujanti Belgija, siekdama paremti šį
susitarimo principą, dar kartą netrukus grąžino svarstyti su lankstumu susijusius pasiūlymus.
Šiuo metu dirbame tokiomis sąlygomis. Tačiau norėčiau jums priminti, kad turėsime būti
vieningi, jeigu ketiname toliau svarstyti lankstumo klausimą, kad tai turime įsisąmoninti
daugelyje sričių ir ypač kad vieningumas turi padėti užtikrinti biudžeto neutralumą tol,
kol galios daugiametė finansinė programa.

Prieš pradėdami remtis šia lankstumo idėja taip pat turėsime pasinaudoti visomis
perskirstymo ir perkėlimo galimybėmis. Tačiau galime daryti pažangą. Kiekvienam dedant
reikalingas pastangas, manau, galime daryti pažangą įgyvendindami šią lankstumo idėją,
atlikdami šį uždavinį ir siekdami šio tikslo 2012–2013 m. finansuoti ITER, kartu kuo
griežčiausiai svarstydami 2011 m. biudžetą.

Lieka trečias klausimas, kurį taip pat minėjote: politinės deklaracijos. Šiuo atveju turiu
pažymėti, kad Taryba negali pasakyti daugiau, nei ji pasakė pirmadienį per taikinimą, nors
žinau, kad Parlamentas negalėjo tuo metu tam pritarti. Žinau, kad minėti įsipareigojimai
Parlamentui pasirodė per menki, tačiau turėsime galimybę dar kartą iškelti šiuos klausimus
ir juos tarpusavyje aptarti. Turime surengti šias diskusijas, nes Sutarties 311, 312 ir
324 straipsniuose užsimenama apie daugybę konsultacijų, kurios turi vykti tarp įvairių
mūsų institucijų, ir turime užtikrinti, kad jos įvyks, nes jos numatytos Sutartyje.

Deklaracijoje nurodomi 312 ir 324 straipsniai, pagal kuriuos ateityje turime organizuoti
šias įvairių mūsų institucijų diskusijas. Tačiau ir vėl girdėsime daugybę susitarimui priešiškų
argumentų.

Nepaisant to, supratau, kad Tarybos ir Parlamento nariai siekia sėkmės. Ar iš tikrųjų norime
veikti kaip panikos kėlėjai, vienas kitam sakydami, kad verčiau neturėsime biudžeto,
neįgyvendinsime 2011 m. biudžete numatytų politikos priemonių ir nesieksime, kad
pirmasis biudžetas pagal Lisabonos sutartį būtų sėkmingai patvirtintas, ar, tiesą sakant,
norime imtis teigiamų veiksmų, kad Europos Sąjunga galėtų žengti į priekį ir, remdamasi
2011 m. biudžetu, galėtų įgyvendinti daugybę politikos priemonių, kurias nutarėme remti?
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Tikiuosi, kad, iš tikrųjų galvodami apie šį tikslą, per artimiausias kelias savaites sieksime
užtikrinti, kad ši pirmoji procedūra pagal Lisabonos sutartį, užuot patyrusi nesėkmę, būtų
sėkminga.

José Manuel Barroso,    Komisijos Pirmininkas. – (FR) Pone pirmininke, ponios ir ponai,
visiškai įgyvendindami savo iniciatyvos teisę Komisijos nariai čia, Strasbūre, rengtame
susitikime ką tik nusprendė, kad Komisija per artimiausias kelias dienas, tačiau ne vėliau
kaip iki gruodžio 1 d., pateiks naują biudžeto projektą. Tikimės, kad Parlamentas ir Taryba
per artimiausias dvi savaites jį patvirtins.

Šiame projekte bus atsižvelgta į visus aspektus, dėl kurių susitarėme per taikinimą,
pasibaigusį praėjusią savaitę. Tiesą sakant, buvome labai arti to, kad sudarytume susitarimą,
ir noriu padėkoti kiekvienam, kuris dirbo įkvėptas šios dvasios, tikros europinio
kompromiso dvasios. Gėda, kad galiausiai susitarimo nebuvo įmanoma sudaryti. Tačiau
noriu atkreipti dėmesį ne tik į Komisijos nario J. Lewandowskio, atidavusio visą savo
energiją ir kompetenciją, ir daugybės žmonių šiame Parlamente vaidmenį, bet ir į labai
konstruktyvų Tarybai pirmininkaujančios Belgijos, kuriai esu dėkingas už viską, ką ji padarė
ir toliau daro, kad būtų galima pasiekti susitarimą, vaidmenį. Manau, kad projektas, kurį
ketiname pristatyti, nusipelno jūsų ir Tarybos paramos ir kad jis leis mums patvirtinti
biudžetą iki šių metų pabaigos siekiant, kad Europos Sąjunga 2011 m. sausio 1 d. turėtų
patvirtintą biudžetą. Be to, manau, kad būtų labai sudėtinga Europos piliečiams paaiškinti,
kad per tokią krizę, kokią šiuo metu išgyvename Europoje, negalime pasiekti susitarimo
dėl biudžeto, kuris iš tikrųjų atspindi Europos gebėjimą reaguoti į sunkumus, su kuriais,
pvz., dabar susiduria Airija arba Europos ekonomika.

Mūsų pasiūlyme panaudojant lankstumo priemonę bus visiškai atsižvelgta į Parlamento
pasiūlymą padidinti įsipareigojimus išlaidų kategorijose „Konkurencingumo augimas ir
užimtumo skatinimas“ ir „Išorės santykiai“. Jame bus nustatytas fiksuotas 2,91 proc.
didesnių išmokų lygis. Esu įsitikinęs, kad šis pasiūlymas leis mums sukurti pusiausvyrą,
kuriai bus galima pritarti.

Neabejotina, kad šio susitarimo nuostatos dėl „būsimo finansavimo“ turi būti aiškios.
Turime parodyti, kad visos dalyvaujančios šalys aiškiai supranta Sutarties reikšmę ir kad
glaudus aukščiausio lygmens institucijų bendradarbiavimas politiniu lygmeniu yra savaime
suprantamas mūsų abipusio įsipareigojimo ateičiai patvirtinti geriausia finansinę sistemą
padarinys. Komisija visais lygmenimis, įskaitant institucijų pirmininkų dalyvavimą, imsis
visų dabar vykstančiam ir vaisingam dialogui būtinų iniciatyvų, siekdama parengti bendrą
planą, kuris sudarys prielaidas būtiniems sprendimams priimti. Ar galėčiau jums priminti
Pirmininko J. Buzeko svarbią spalio 27 d. kalbą Europos Vadovų Taryboje, kurios tikslas
buvo atkreipti dėmesį į Lisabonos sutartyje nustatytą didesnį Europos Parlamento vaidmenį,
įskaitant biudžeto klausimų svarstymą, t. y. vaidmenį, į kurį taip pat turėjau galimybę
atkreipti dėmesį pritardamas jūsų Pirmininko kalbai 27 valstybių ar vyriausybių vadovų
akivaizdoje.

Norėčiau aiškiai pasakyti dėl Komisijos pozicijos daugeliu svarbių klausimų.

Pirma, kaip paaiškėjo atlikus naujausią biudžeto peržiūrą, mes pasinaudosime savo
iniciatyvos teise iki birželio mėn. pabaigos pateikti oficialius pasiūlymus dėl nuosavų
išteklių. Žinoma, Sutartyje nustatyta pareiga dėl šių pasiūlymų konsultuotis su Europos
Parlamentu, o tai pateisina lūkesčius, atsirandančius dėl 2006 m. sudaryto tarpinstitucinio
susitarimo.
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Antra, teikdami pasiūlymus apskritai būsimiems biudžetams ir daugiametei finansinei
programai pagrįsime poreikį visiškai atsižvelgti į Lisabonos sutartyje numatytus pokyčius.
Biudžete turi atsispindėti peržiūrėti Europos Sąjungos prioritetai, kurie numatyti Sutartyje.

Taip pat turiu aiškiai pasakyti, kad, kaip paaiškėjo peržiūrėjus biudžetą, mūsų biudžetų
lankstumas reiškia, jog mūsų turimi ištekliai yra skirti Europos Sąjungos politiniams
uždaviniams. Todėl aišku, kad lankstumas turi būti išsaugotas siekiant sudaryti galimybes
kvalifikuota balsų dauguma patvirtinti mažesnių nei 0,03 proc. bendrųjų nacionalinių
pajamų atvejų peržiūras.

Todėl nuoširdžiai tikiuosi, jog netrukus iš Tarybos sulauksime teigiamų naujienų, kad būtų
sudarytos tinkamos politinės sąlygos užtikrinti sėkmingą 2011 m. biudžeto patvirtinimo
procedūrą.

Naujausia Komisijos atlikta Europos Sąjungos biudžeto peržiūra aiškiai parodė, kaip svarbu
sukurti optimalią ES išlaidų pridėtinę vertę. Negalime nepasinaudoti galimybe, mums
suteikta siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungos biudžetas iš tikrųjų padėtų siekti mūsų
tikslų ir įvykdyti Sutarties uždavinius. Komisija parengs metodikos, padedančios nustatyti
biudžeto pridėtinę vertę, projektą ir mes taip pat esame pasirengę tiksliai įvertinti
neegzistuojančios Europos išlaidas. Turime aiškiai pareikšti, kad narystės Europos Sąjungoje
pranašumai negali būti vertinami skaitmenų ir skaičių požiūriu. Nors didelį dėmesį skiriame
biudžeto išlaidoms, dar daugiau dėmesio turime skirti ir tiems, kurie gauna faktinės naudos
iš Europos Sąjungos politikos, o ne tik dėl metinių biudžeto išlaidų.

Ponios ir ponai, tai yra aiškūs įsipareigojimai, kuriuos jums šiandien duodu Komisijos
vardu. Aš juos patvirtinsiu raštu Europos Parlamento Pirmininkui ir Tarybos Pirmininkui.
Jeigu tai padės sudaryti šį susitarimą, mes taip pat esame pasirengę juos pakartoti prie
Tarybos ir Parlamento susitarimo pridedamose deklaracijose.

Pone pirmininke, ponios ir ponai, žinau, kad dauguma žmonių abiejose pusėse per šias
diskusijas suprato, kad kita daugiametė finansinė programa bus sudėtingas išbandymas
Europai, ir aš jiems pritariu. Tai sudarys galimybes patikrinti, ar sugebame iš tikrųjų pakeisti
milijonų europiečių gyvenimą, panaudoti šią galingą priemonę puoselėdami savo siekius
kurti Europą, kurioje didžiausias dėmesys būtų skiriamas augimui ir tvarioms darbo vietoms
ateityje, tvirtą Europą tarptautinėje arenoje ir Europą, pagrįstą vertybėmis, dėl kurių
susitarėme.

Tai taip pat sudarys galimybes patikrinti, ar sugebame parengti pažangų, o ne klaidingą
biudžetą, kuriame didžiausias dėmesys būtų skiriamas toms sritims, kuriose galima geriausiai
panaudoti išteklius ir pasiekti apčiuopiamus rezultatus, nes pirmenybė buvo suteikta
politiniam kompromisui, o ne mūsų išlaidų kokybei ir veiksmingumui.

Tačiau, kaip paaiškėjo per keletą pastarųjų savaičių, taip visų pirma gali būti suteikta
galimybių patikrinti mūsų valdymo sistemą, gebėjimą ne tik pateikti tvirtus argumentus,
bet ir pripažinti, kad mūsų Europos Sąjungos ir Lisabonos sutarties jėga – gebėjimas rasti
geriausius sprendimus siekiant įvykdyti mūsų bendrus uždavinius. Reikės labai stengtis
siekiant rasti būtiną bendrą sutarimą dėl pasiūlymų, kuriuos Komisija pristatys kitą birželio
mėn. Komisija palankiai vertins visas idėjas dėl diskusijų, susijusių su mūsų pasiūlymais,
formavimo atsižvelgiant į Lisabonos sutartyje nustatytus aiškius pagrindus.

Ponios ir ponai, dabar vykstančiose diskusijose sprendžiami klausimai yra labai svarbūs.
Jiems reikalingas visiškas mūsų dėmesys. Esu įsitikinęs, kad visos šalys bus pasiryžusios
pasiekti susitarimą. Turime bendrus sprendimo principus, pagrįstus dėl dabartinės padėties
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susidariusiomis sąlygomis, kurios – norėčiau pabrėžti – yra ypač delikačios ir dėl kurių
būtina, kad mes visi – Parlamentas, Taryba ir Komisija – būtume labiau atsakingi nei dabar
esame.

Turime nepamiršti, kad svarstome biudžetą, o ne antraeilės svarbos klausimą. Svarstome
vieną pagrindinių priemonių, kurią turi Europos Sąjunga. Ši priemonė, toli gražu ne
prabangos dalykas, be kurio galėtume išgyventi sudėtingu laikotarpiu, yra labai svarbi,
jeigu norime užtikrinti augimą Europoje, didinti užimtumą ir kurti gerovę.

Europos biudžetas skiriasi nuo nacionalinių biudžetų. Norėčiau atkreipti dėmesį į šį aspektą,
nes žmonės kartais labai skuba lyginti. Visų pirma Europos biudžetas nėra deficitinis: jis
visada yra subalansuotas. Jis skiriasi nuo valstybių narių biudžetų, nes tai visų pirma
investicinis biudžetas, kuriuo prisidedama prie augimo, ir visi puikiai žinome, kaip mums
dabar reikia šių investicijų.

Todėl ši priemonė per daug svarbi, kad galėtume kelti jai pavojų. Europai reikia, kad Europos
Sąjunga turėtų biudžetą. Tai – ne Briuselio, o Europos piliečių biudžetas. Tai – darbo
neturinčių žmonių biudžetas, kurie dabar ieško naujo darbo. Tai Europos regionų biudžetas.
Tai Europos inovacijų biudžetas. Todėl turime aiškiai pasakyti, kad tai nėra biurokratiniam
aparatui ir biurokratams skirtas biudžetas. Tai Europos žmonėms skirtas biudžetas.

Turime užkirsti kelią ardomajai veiklai, kurią galėtų sukelti tolesni ginčai, ir bet kokioms
abejonėms, susijusioms su laikinosiomis dvyliktosiomis dalimis. Tai nėra paprasčiausiai
tik abejonės; tai yra tikrų piliečių tikri nuostoliai. Jeigu būtų taikomos vien laikinosios
dvyliktosios dalys, mūsų piliečiai nesuprastų, kaip klausimai, net labai svarbūs, galėtų
trukdyti biudžetui, kuris turi tiesioginių padarinių visos Europos Sąjungos piliečių gyvenimui
ir ateičiai.

Todėl esu įsitikinęs, kad, prisiėmę papildomus įsipareigojimus, – ir apeliuoju į Europos
dvasią, ypač tų, kurie jos neparodė pastarąjį kartą, – galėsime patvirtinti 2011 m. biudžetą
ir padėti pagrindus rimtai diskusijai dėl galimybių ateityje finansuoti Europos Sąjungą.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Pone pirmininke, jūsų kvietimu Pirmininkų sueigos
susitikimas vyks 17.00 val. Nebūčiau šiuo klausimu dar kartą kalbėjęs, jeigu M. Wathelet
nebūtų pateikęs šių pastabų. Atsižvelgiant į tai, kad 17.00 val. Pirmininkų sueigoje aptarsime
ir nuspręsime, koks turi būti kitas Parlamento žingsnis, būčiau dėkingas, jeigu turėtume
M. Watheleto kalbą. Turiu pabrėžti, jog tai, kas buvo pasakyta, reiškia žingsnį atgal. Tai
mažiau, nei kad iki šiol girdėjome iš Tarybos. Jeigu tai Tarybos pozicija, tuomet turiu jums,
pone M. Watheletai, pasakyti, ir tai nėra Tarybai pirmininkaujančiai Belgijai tiesiogiai
metamas kaltinimas, kad ateityje mūsų laukia sunkūs, prieštaringi laikai. Norėčiau padėkoti
jums, pone J. M. Barroso. Jūsų pastabos patvirtino, kad dvi Bendrijos institucijos –
Parlamentas ir Komisija – dirba laikydamosi visiškai vienodų principų.

Pirmininkas.   – Kolegos, jeigu diskusijos vyks sklandžiai, tuomet diskusijų pabaigoje prieš
17.00 val., laikydamiesi nustatytos tvarkos, galėsime suteikti žodį einančiam Tarybos
Pirmininko pareigas M. Watheletui ir jis galės viską paaiškinti. Būkime kantrūs. Tai labai
svarbios diskusijos.

Salvador Garriga Polledo (PPE).   – (ES) Pone pirmininke, pone M. Watheletai, pone
J. M. Barroso, pone Komisijos nary J. Lewandowski, ponios ir ponai, mano frakcija nori
normalaus 2011 m. biudžeto. Mano kolegė S. Skrzydlewska ir kolegė Parlamento narė
H. Trüpel labai sunkiai dirbo siekdamos pateikti gyvybingą planą, kuriam pritartų visos
frakcijos ir kuris atitiktų griežto taupymo poreikį, kurio reikalauja valstybės narės.
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Europos Parlamento nariai nėra atvykę iš Marso. Esame vokiečiai, britai, švedai, vengrai ir
ispanai ir žinome labai smarkios ekonomikos ir finansų krizės padarinius savo pačių šalyse
bei susiduriame su jais. Nepaisant to, manome, kad tvirtas ir gerai finansuojamas Europos
biudžetas yra vertinga ir labai svarbi ES ekonomikos atgaivinimo priemonė.

Paradoksalu, tačiau Europos biudžeto blokavimas, mažinimas arba švelninimas prieštarauja
27 valstybių narių ir 500 mln. europiečių interesams. Jeigu per artimiausius trejus metus
nebūsime lankstūs, neįgyvendinsime Lisabonos po 2010 m. politikos priemonių. Be
politinio susitarimo dėl nuosavų išteklių tarp Parlamento ir Tarybos arba bendradarbiavimo
dėl kitos daugiametės finansinės programos nebus finansinio arba politinio stabilumo. Tai
nėra paprasčiausiai tik teisių klausimas – tai bendro intereso klausimas. Europos Parlamento
socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija ir Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis
aljansas turi teisę šiame Parlamente būti politiniais oponentais, tačiau niekas nežino, kam
jie prieštarauja. Tačiau bet kokiu atveju tai niekam nėra naudinga ir tai taip pat nėra naudinga
sanglaudos šalims.

Nors dabar 2011 m. biudžetu domisi dauguma politinių lyderių, norėčiau jums priminti,
kad turiu 14 metų patirtį biudžeto taikinimo srityje. Pastaraisiais metais biudžeto srityje
konfrontacija nieko nepavyko pasiekti. Viską pasiekdavome bendradarbiaudami.
Maksimalistinio požiūrio laikymasis, kad ir kur tai būtų – ar šiame Parlamente, ar Justo
Lipsijaus pastate, praktiškai neturi jokios naudos.

Gianni Pittella (S&D).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, manau, kad Europos
Parlamentas raginamas laikytis tvirtesnio atsakomybe, įžvalgumu ir vieningumu pagrįsto
požiūrio.

Atsakomybės požiūriu norime, kad Europa turėtų pagarbos vertą biudžetą. Europos
piliečiams, jaunimui, įmonėms, ūkininkams, savivaldybėms ir regionams, darbuotojams
ir bedarbiams reikia nuosaikesnio, tvaresnio ir realesnio biudžeto.

Jeigu vis dar nepatvirtinsime šio biudžeto, tai nebus išlaidaus Parlamento kaltė, kuris
pamiršta, kad gyvename krizės laikotarpiu. Tiesą sakant, tai yra kai kurių egoistiškų,
apgaulingai pasisakančių nacionalinių vyriausybių kaltė, kurios labai greitai pradeda aršiai
ginti savo poziciją, nes nenori atsisakyti savo teisių į nesąžiningas privilegijas, buvusių
beveik 30 metų, kaip atsitiko, pvz., Jungtinės Karalystės atveju. Jeigu trys vyriausybės yra
savanaudiškos ir blogos, kitos 24 negali paklusti jų valiai, tačiau turi reaguoti, pone
pirmininke, pone M. Watheletai. Jos turi parodyti savo valią!

Kalbėdami apie savo ateities viziją labai branginame savo piliečių ateitį. Lisabonos sutartyje
ir strategijoje „Europa 2020“ mums nustatytos naujos užduotys, pareigos, siekiai, kad
galėtume užtikrinti geresnę rytdieną. Kaip įvykdysime šias užduotis? Kaip praktikoje
įgyvendinsime bendrus siekius? Kokius pinigus galime naudoti, kad atsidurtume kitoje
sudėtingoje padėtyje, kaip Lisabonos strategija, kurios niekad neįgyvendinome, tačiau iš
tikrųjų ne dėl Europos Parlamento pastangų stygiaus?

Galiausiai, kai kalbame apie vienybę, kalbame apie Europos Parlamento narių vienybę ir
vienybę su Komisija. Pirmininko J. M. Barroso kalba šį vakarą buvo gera. Mums nereikia
raminamųjų, mes turime pamatuotai ir ryžtingai mankštinti savo raumenis. Šiuo klausimu
esame vieningi ir tai yra vertingas turtas, išskirtinė teigiamybė, kuri būdinga 500 mln.
piliečių.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Pone pirmininke, norėčiau M. Watheletui ir J. M. Barroso
pasakyti, kad neabejotinai pritariu tam, kad susitarimas turėtų būti pasiektas. Žinoma, mes
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turime jį pasiekti. Tai taip pat Parlamento nuomonė ir būtent todėl mes taip norėjome
patvirtinti Tarybos pasiūlytą kompromisą, nes Taryba taip pat nesutaria dėl to, kokio
dydžio turėtų būti biudžetas. Mes patvirtinome 2,91 proc. didesnius mokėjimų asignavimus.
Už tai turime reikalauti, kad būtų sudaryta galimybė turėti tinkamą biudžetą ateinančiais
metais. Tai lankstumo klausimas. Tai taip pat diskusijų dėl biudžeto ateinančiais metais
klausimas.

Šis lankstumo klausimas yra labai akivaizdus. Pasinaudodami lankstumu galime įvykdyti
naujus reikalavimus. Įgyvendindami atgaivinimo planą nebūtume galėję sėkmingai pradėti
energetikos projektų, – pvz., sujungdami Baltijos ir Šiaurės šalių elektros tinklus arba
sujungdami Bulgarijos dujų tinklą su likusios Vakarų Europos dujų tinklu, siekdami, kad
Rusija negalėtų nutraukti mums šildymo, – jeigu tam nebūtume radę pinigų žemės ūkio
biudžete. Mums reikia turėti šią galimybę ES biudžete perskirstyti išteklius. Todėl turime
būti lankstūs.

Taip pat svarbus Tarybos, Komisijos ir Parlamento, įskaitant nacionalinius parlamentus,
konstruktyvus dialogas dėl ES biudžeto po 2013 m. Europos Parlamentas negali atsidurti
padėtyje, kai gali tik pritarti arba nepritarti vidutinės trukmės finansiniam planui. Esama
rizikos, kad mes nepritarsime; esama rizikos, kad atsitiks taip, kaip buvo su SWIFT
susitarimu.

ES nuosavi ištekliai turi būti iš naujo pertvarkomi. Tai nėra susiję su ES mokesčių naštos
sukūrimu; tai susiję su skaidrios ir suprantamos sistemos sukūrimu, kurioje nebūtų specialių
taisyklių ir nuolaidų, kad turėtume sistemą, kurią piliečiai galėtų suprasti. Dabar turime
diskutuoti ir todėl man malonu, kad Komisija pažadėjo imtis iniciatyvos ir iki kitos vasaros
pateikti pasiūlymą.

Helga Trüpel (Verts/ALE).   – (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, aš taip pat norėčiau
dar kartą pabrėžti, kad šiam savimi pasitikinčiam Europos Parlamentui svarbu laikytis
Lisabonos sutarties. Kalbama ne apie Sutartimi suteiktų įgaliojimų viršijimą, kaip teisingai
jau pasakė J. M. Barroso, bet apie Lisabonos sutarties dvasios laikymąsi atsižvelgiant į
papildomus Parlamento įgaliojimus siekiant užtikrinti, kad Taryba neatsuktų laikrodžio
atgal ir būtų laikomasi susitarimo dėl to, kaip mes bendradarbiaujame ir kaip sudarome
Parlamento ir Tarybos susitarimą. Tai buvo nustatyta 2006 m. tarpinstituciniame susitarime.
Viskas, ko mes norime, – kad tai būtų dar kartą patvirtina. Labai jums dėkoju, pone
J. M. Barroso, jūs dar kartą tinkamu laiku atkreipėte dėmesį į šį klausimą.

M. Watheletas dabar bandė įtikinti Parlamentą, užuot siekus tokios greitos pažangos
europietiškos ateities link, sustoti. Jeigu tai padarysime, jau pripažinsime pralaimėjimą.
Kaip sakė M. Schulzas, tai iš tikrųjų susiję su politiniu ginču. Kaip išspręsime padidėjusių
Europos Parlamento įgaliojimų ir vis labiau prieš Europą nusiteikusių valstybių narių elgesio
klausimą? Jeigu norime, kad Europos Sąjunga ir jos piliečiai ateityje būtų stiprūs, įskaitant
pasaulinę areną, Parlamentas ir Taryba turi pasiekti Europos lygmens bendrą sutarimą.
Todėl neturime per anksti pasiduoti. Užuot pasidavę, turime kovoti dėl Europos pridėtinės
vertės, nes tai atitinka nacionalinių vyriausybių ir mūsų piliečių interesus.

Jan Zahradil (ECR).   – (CS) Pone pirmininke, kaip sakė M. Schulz, diskusijos vyksta ne
tik dėl biudžeto, bet ir dėl būsimos Europos Sąjungos formos, ir tai yra tiesa. Šiame
Parlamente galima aiškiai girdėti, kad, be diskusijų dėl biudžeto, dar vyksta nematomos
diskusijos, kaip tinkamiausia baigti spręsti Europos Sąjungos nuosavų išteklių ir didesnės
autonomijos klausimus ir kaip padaryti, kad Europos Sąjunga toliau eitų federalizmo keliu.

23-11-2010Europos Parlamento debataiLT154



Žinoma, mano nuomone, tai yra kažkas visiškai nepriimtina, ko negali ir neturi būti. Be
to, turiu pasakyti, kad jau nusibodo šiame Parlamente nuolat girdėti nedraugišką toną, kai
kalbama apie Tarybą, ir kad vaikiška klausytis įvairių ultimatumų ir grasinimų. Jeigu Europos
Parlamentas eis šiuo keliu ir jeigu toliau bus laikomasi priešiško tono, kaip girdėjome
kalbant daugybę narių, atsitiks tik viena: Europos Parlamentas bus pralaimėtojas, tiek
žiniasklaidoje, tiek visuomenėje.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, rytoj milijonai
Portugalijos darbuotojų streikuos. Jie ketina streikuoti dėl vienos priežasties: krizės padarinių
kainą turėtų sumokėti ne dirbantieji, pensininkai, jaunimas ir bedarbiai, kurie nebuvo
atsakingi už krizę. Dabartinės aklavietės, kurioje atsidūrė Europos biudžetas, negalima
suprasti neišnagrinėjus jos aplinkybių, susijusių su socialine tragedija ir mūsų šalims taikoma
griežto taupymo politika. Griežto taupymo politika yra ne tik nesąžininga: tai – milžiniška
ekonominė klaida, kuri neabejotinai sugrąžins Europos Sąjungą atgal į ekonomikos
nuosmukį, užtikrinančią ateitį be darbo, ir ypač išryškinančią perteklinį ir deficitinį biudžetą
turinčių šalių skirtumus.

Tokiomis aplinkybėmis turime labai aiškiai diskutuoti apie biudžetą. Nemanome, kad
galima turėti valiutą, jeigu už jos nėra tvirto biudžeto ir – būkime realistai – aptariamas
2011 m. biudžetas nėra toks geras: tai vidutinis biudžetas; tai biudžetas, kuris yra krizės
sudedamoji dalis, o ne atsakas į ją. Būtent todėl labai svarbu, kad tai nepasikartotų 2012,
2013 m. arba po 2014 m.

Tai yra klausimas, kurį aptariame; ateities klausimas: norime Europos, kurią kontroliuoja
vyriausybės, ar Europos, kuri ir toliau lieka finansų sistemos interesų Trojos arkliu? Tiesą
sakant, Europos kairieji yra suinteresuoti aptarti nuosavus išteklius. Nenorime Europos
visuomenei nustatyti naujų mokesčių, tačiau iš tikrųjų norime aptarti, kaip priversti finansinį
kapitalą sumokėti tai, ko jis nesumoka: sumokėti tai, kas jam priklauso. Būtent tokios
žinios visuomenė – darbuotojai ir bedarbiai – laukia iš šio Parlamento ir Europos Sąjungos.
Arba mes norime Europos projekto, kuris turi tiek mažai motyvacijos skristi, kad vos
pakyla nuo žemės, arba aiškiai pasakome, kad nebūsime patenkinti scenarijaus, kurį mums
primeta Jungtinė Karalystė ir grupė vyriausybių, turiniu, kuris reiškia „padarykite daugiau
su mažiau pinigų, nes tokį Europos modelį jums siūlome“.

Timo Soini (EFD).   – (FI) Pone pirmininke, dabar yra susiklosčiusi puiki padėtis. Europos
Sąjungoje yra krizė; visas jos institucijas yra apėmusi krizė. Tai padėtis, kurios siekėme, ir
tai yra tiesa. Dabar yra galimybė augti.

Centralizuota valdžia ir pinigų politika Sovietų Sąjungoje nesuveikė, ir Vakaruose tai taip
pat nesuveiks. Nėra bendros valiutos; yra tik mokesčių mokėtojų pinigai iš skirtingų Europos
dalių. Nors tuo pat metu mažinami nacionaliniai biudžetai, – Suomijoje jie net negalėjo
rasti 1 mln. EUR sąnarių ligų ligoninėms, – mano rinkėjai – jų buvo 130 000 – bent jau
nori, kad aš būčiau ne ES atstovas Suomijoje, tačiau Suomijos mokesčių mokėtojų atstovas
ES, ir aš ketinu juo būti.

Centralizuota politika neduoda jokių rezultatų. Pirmiausia žlugo Graikija, dabar žlunga
Airija ir po jų eilė ateina Portugalijai ir Ispanijai. Pratybos netrukus baigsis.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Pone pirmininke, iki šiol esu labai patenkintas Jungtinės
Karalystės ir Nyderlandų vyriausybių pozicija! Naudodamosi puikiais argumentais jos
sugebėjo užkirsti kelią didesniam 2011 m. ES biudžetui ir atsisakė numatyti nuosavus
išteklius, kurie prilygsta Europos mokesčiams. Turiu pasakyti, puikiai padirbėta. Kartu
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turiu pasakyti, jog gailiuosi, kad Europos Parlamentas nenori išmokti pamokos, kurios jį
moko valstybės narės. Faktiškai nuo tikrovės atitolusi euro grupuotė manė gausianti šiek
tiek daugiau pinigų savo pačios pomėgiams. Jos visiškai nebenutuokia, ką mano jų pačių
piliečiai. Jie nuolat prašo vis daugiau, o Parlamentas ir Komisija turėtų tik trypčioti vietoje
arba net mažinti savo išlaidas. Nė kiek nepanašu į tai. Nyderlandai ir kitos valstybės narės
turi puikius motyvus atmesti padidėjusį ES biudžetą ir Europos mokesčių įvedimą. Mes tai
darome demokratiniais motyvais ir manome, jog visiškai netinkama, kad kai kas šiame
Parlamente, pvz., Europos liaudies partija (krikščionys demokratai), atrodo, mano, jog
Nyderlandai už tai privalo būti nubausti. Nyderlandai, kaip vienas iš ES įsteigusių narių,
visada mokėdavo didžiausias įmokas į ES biudžetą. Kalbame apie Nyderlandų mokesčių
mokėtojų pinigus. Ar J. Daul dabar ketina raginti kitoms valstybėms narėms skirti sankcijas?
Ar tai ES pabaiga? Kai kas norėtų, kad taip būtų, atsižvelgdamas į tai, kaip aukojami mūsų
piliečių interesai. Tai iš tikrųjų liūdina, pone pirmininke, tačiau būtent mes būsime kaltinami
buvę populistais. Jeigu populizmas reiškia, kad mes atidžiai klausome, ką sako žmonės,
kad mes jiems atstovaujame ir pateikiame iš tikrųjų neginčijamus argumentus, kaip įveikti
ekonomikos krizę, dėl kurios kalta ir ES, tuomet didžiuosiuosi būdamas populistu.
Akivaizdu, kad mes toliau priešinsimės 2011 m. biudžeto padidinimui ir Europos
mokesčiams. Be kita ko, pone M. Schulzai, prieš jums pradedant kalbėti noriu pasakyti,
kad nesu blondinas.

László Surján (PPE).   – (HU) Pone pirmininke, ponios ir ponai, ar šios diskusijos apie
pinigus ir galią? Ne, taip nėra. Europos vystymosi variklis trūkčioja. Biudžeto pajamų dalis
daugelį metų laukė reformos. Lisabonos sutartyje buvo nustatyta, kad pajamos turi būti
gaunamos iš mūsų nuosavų išteklių. Kodėl gi ne? Kodėl negalime to apsvarstyti? Daugybę
metų ekspertai sako, kad Europos biudžetas yra nelankstus, kad būtent dėl to Europos
Sąjunga tampa nevykėle. Tad kodėl nesukuriame lankstaus biudžeto?

Į pasaulyje greitai kintančius uždavinius negalime reaguoti, kol esame supančioti, –
supančioti septynerių metų biudžetu, – ir kartu neturėtume nepaisyti tų pagrindinių Europos
principų, kuriais teigiama, kad nuomonių skirtumai turi būti panaikinti atvirose diskusijose
ir ieškant kompromiso. Nepriimtina, kad esama valstybių, kurios net nenori diskutuoti.
Tai reiškia, kad nelieka europinės dvasios. Mes išliekame atviri diskusijoms, o atsakomybė
tenka tiems, kurie nenori diskutuoti.

Kai kas sako, kad politiniai klausimai neturi būti susiję su biudžeto klausimais. Anaiptol!
Visos Europos Sąjungos istorija su tuo susijusi. Panagrinėkite patys! Čia mes atstovaujame
žmonėms ir negalime žiūrėti jiems į akis, kai nuolat prieš juos apsimetinėjame: 2020 m.
programa, Lisabonos programa, mes neturime priemonių joms įgyvendinti. Tai negali
ilgiau tęstis! Ne Taryba ginčijasi su Parlamentu. Ginčijasi tie, kurie negali suprasti istorijos
dvasios, kurie ginčijasi su norinčiaisiais veikiančios Europos.

Göran Färm (S&D).   – Pone pirmininke, pirmiausia leiskite padėkoti Tarybai
pirmininkaujančiai Belgijai, nes ji iš tikrųjų stengiasi, tačiau turi stengtis šiek tiek daugiau.
Europos Parlamentas parodė daug geros valios patvirtindamas 2011 m. skaičius, nes mes
suprantame valstybių narių ekonominę padėtį.

Įsipareigojimų požiūriu, realiais apskaičiavimais, tai netgi sumažintas biudžetas. Taip pat
pasiūlėme sprendimus dėl daugybės praktinių dalykų, pvz., ITER institucijų, finansinės
priežiūros institucijų ir Išorės veiksmų tarnybos; buvome konstruktyvūs. Tačiau
nepritariame tam, kad ekonomikos krizė bus amžinai ir kad, atsižvelgdami į krizę, turėtume
nustatyti Europos ateities ribas. Nepritariame tam, kad kryptingas griežtas taupymas yra
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išeitis iš padėties. Nepritariame tam, kad dėl krizės turi būti tvirtinama mažesnės Europos
arba prieš Europą nukreipta darbotvarkė. Tiksliau tariant, mes daugelį metų kritikavome
Europos Sąjungos biudžeto nelankstumą, ir Komisija mums pritaria. Taigi kaip lankstumo
ribojimas staiga gali būti biudžeto problemų sprendimo būdas?

Kaip Europos ateitis gali būti susijusi su tuo, kad bus nutrauktas prioritetinių programų,
dėl kurių buvo tarpusavyje susitarta, finansavimas ir nebus finansuojamos naujos – ITER
nėra vienintelis prioritetas – arba netgi pačios svarbiausios. Jei nebus pagrįsto lankstumo,
rizikuojame 2012 ir 2013 m. sukurti daugybę problemų. Pabandykime to išvengti.

Kaip gali būti sunku įtraukti Europos Parlamentą į konstruktyvų dialogą dėl būsimos
finansinės programos ir kito ilgalaikio biudžeto? Nesuprantu. Pabandykime dar kartą
pasiekti susitarimą, tačiau turime rasti sprendimą dėl lankstumo, kuris yra ne mažesnio
užmojo nei numatytasis jau sudarytame tarpinstituciniame susitarime. Turime sukurti
atvirą ir konstruktyvią procedūrą kitai finansinei programai. Tai – mūsų raudonoji linija.
Prašau Tarybos pabandyti dar kartą.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Pone pirmininke, lengva sutikti su daug kuo, ką pasakė
mano kolegos Parlamento nariai. Man ir daugeliui kitų tai iš tikrųjų buvo tikro susirūpinimą
dėl ateities keliantis klausimas, susirūpinimą dėl to, kaip ketiname gyventi ateinančiais
metais ir artimiausią dešimtmetį. Svarbu prisiminti, kad bendrai susitarėme dėl pakankamai
– o gal net labai – plataus užmojo Europos strategijos iki 2020 m. – strategijos, kuri padės
Europai žengti į priekį. Tačiau naivu tikėtis, kad tokia strategija pati savaime bus
finansuojama arba įgyvendinama. Tai iš tikrųjų taip pat reiškia, kad ši strategija ir jos sėkmė
nebus vien pinigų klausimas. Tačiau, deja, pinigai taip pat tam tikru mastu atliks savo
vaidmenį.

Nei Tarybai, nei Komisijai dar nepavyko pateikti artimiausių metų planų, kuriais būtume
pakankamai sužavėti, ir tai yra viena iš priežasčių, dėl kurios neseniai atsidūrėme
prieštaringoje padėtyje. Norėčiau Tarybai pasakyti, kad ji labai mėgsta patekti į šeimos
nuotrauką po to, kai buvo patvirtinta Lisabonos sutartis ir pasisekė susitarti dėl strategijos
„Europa 2020“. Visi žymus žmonės laimingi stovi šioje nuotraukoje ir visiems sako, kaip
jiems patinka Europa, tačiau kai prabylama apie ko nors darymą ir faktinį šių dalykų
įgyvendinimą, Tarybai staiga iškyla problemų. Apie šias problemas liudija tai, kad šiuo
metu susiduriame su staigia biudžeto krize ir tai yra problemos, kuriomis, kaip buvo čia
nurodyta, Taryba privalo rūpintis ir rasti jų sprendimą, nes iš tikrųjų tai nėra susiję tik su
kitų metų biudžetu; tai susiję su ateitimi. Tai politinė žinia, kurią šiandien siunčiame Tarybai.

Vicky Ford (ECR).   – Pone pirmininke, šį savaitgalį Komisijos ir Tarptautinio valiutos
fondo delegacija nuvyko į Dubliną, kad pateiktų ekonomines rekomendacijas. Dar viena
Europos šalis dar kartą turėjo pateikti naują nacionalinį biudžetą ir mūsų draugams anapus
Airijos jūros tai labai sudėtingas laikotarpis.

Žinoma, Europos pareigūnų reiškiamoje nuomonėje dėl nacionalinio biudžeto jaučiama
didelė ironija, nes dėl pačios ES biudžeto dar nesusitarta. Daugelį mėnesių mano frakcija
ne kartą įspėjo, kad tuo metu, kai valstybės narės susiduria su tokiu spaudimu dėl biudžeto,
labai svarbu, kad ES saikingai planuotų savo išlaidas, siekdama užtikrinti, kad mokesčių
mokėtojų pinigai, visi iki paskutinio cento, būtų tinkamai išleisti. Per paskutinį balsavimą
Europos Parlamente tokio saikingumo nesulaukėme ir, žinoma, geras ženklas, kad dabar
Parlamentas ir Taryba sutaria dėl skaičių, nors manau, kad galėjome pasirodyti dar prasčiau.
Tačiau liūdina, kad, nepaisant sutarimo dėl skaičių, vis dar nėra susitarimo dėl biudžeto.
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Mūsų rinkos vis dar labai nestabilios; netikrumas rinkose sukelia įtampą ir norėčiau paraginti
šio Parlamento narius atsisakyti politinių užmačių ir susitarti dėl biudžeto.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Pone pirmininke, Europos Parlamentas vėluoja patvirtinti
2011 m. biudžetą. Jo reikalavimas išsakyti nuomonę dėl ilgalaikio Europos Sąjungos
finansavimo taip pat apima reikalavimą dėl ES mokesčio, nors daugybėje jo žodžių tai
konkrečiai neatsispindi. Taip elgdamasis Europos Parlamentas sudaro prielaidas įtarti, kad
jis nenori atlikti konstruktyvaus vaidmens per metinę biudžetinę procedūrą pagal Sutarties
234 straipsnį. Tai nėra labai geras ženklas atsižvelgiant į 2014–2020 m. laikotarpio finansinį
planą, kurį rengiant Parlamentas labai nori dalyvauti. 2,91 proc. padidinęs biudžetą, Europos
Parlamentas jau pasiekė daugiau nei yra naudinga Europai ir jos piliečiams, įmonėms ir
valstybių narių biudžetams. Būtent mums tenka atsakomybė už pagrįstų 2011 m. biudžeto
planų parengimą. Tai galėtų padėti nebedaryti šių biudžeto suvaržymų, kurie vis dar galėtų
pasirodyti esantys pavyzdiniai.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Pone pirmininke, nebūtų jokios žalos, jeigu Europos Parlamentas
bent kartą nustatytų sektiną pavyzdį ir apgintų principą, kad Europos Sąjunga turėtų gyventi
pagal savo kišenę. Tuomet, kai kiekvienas turi taupyti ir kai mūsų piliečiai turi susiveržti
savo diržus, raginimai iš esmės padidinti ES biudžetą yra visiškai netinkami. ES tik naudojasi
naujais jai suteiktais įgaliojimais ir nori daugiau pinigų tam tikslui. Ką gi, esama daugybės
galimybių daug sutaupyti. Europos Audito Rūmų duomenimis, pažeidimų žemės ūkio
politikos srityje poveikis finansavimui sudaro 2–5 proc. išlaidų žemės ūkiui. Regioninių
lėšų srityje finansinė paklaida yra didesnė nei 5 proc., taigi tai viršija du svarbiausius biudžeto
išlaidų skyrius. Todėl turime geriau kontroliuoti, kaip lėšos išleidžiamos, ir nustatyti
griežtesnes sankcijas už klaidingą, neteisėtą arba apgaulingą lėšų naudojimą. Užuot nuolat
tik raginęs didinti pajamas, Parlamentas turėtų lygiai taip pat dažnai aptarti, kaip taupyti.
Tiesioginis ES mokestis, kurio nori Komisija, yra nepriimtinas dėl keleto priežasčių. Tai
dar vienas žingsnis Europos supervalstybės link, tai neišvengiamai lems dar didesnį
išlaidavimą ir tai taip pat neišvengiamai lems – kaip iš tikrųjų pripažino Komisijos narys
J. Lewandowski – padidėjusius įmokų perviršio mokėtojų, kurie šiuo metu patiria sunkumų,
bendrus mokesčius.

Alain Lamassoure (PPE).   – (FR) Pone pirmininke, pone M. Watheletai, pone J. M. Barroso,
turėčiau padėkoti Europos Komisijai ir Tarybai pirmininkaujančiai Belgijai už jų atvirą,
bendradarbiavimu pagrįstą ir iš tikrųjų europietišką požiūrį.

Nepamirškime per krizę išsaugoti ateities. Praėjusiais metais vyriausybės lenktyniavo, kuri
iš jų galėtų daugiausia išleisti. Kiekvienas iki galo spaudė greičio pedalą. Šiais metais viskas
yra priešingai. Kiekvienas spaudžia stabdžius. Puiku. Parlamentas pritaria skaičiui, kurį
Tarybai primetė taupiausia ar šykščiausia valstybė narė, tačiau tik tuo atveju, jeigu sutarsime
dėl ateities užtikrinimo.

Europos Sąjunga jau neturi būtinų išteklių savo biudžetui finansuoti. Užuot buvęs
pagrindine europiečių solidarumo užtikrinimo priemone, Bendrijos biudžetas tapo
prieštaringų nacionalinių interesų mūšio lauku. Lisabonos sutartis galioja jau metus. Joje
Europos Sąjungai suteikti ilgai laukti nauji įgaliojimai. Tačiau jokie papildomi ištekliai
negalėtų būti skirti 2010 m. biudžetui ir tą patį galima pasakyti apie 2011 m. Tai pasakytina
ir apie veiksmų programą „Europa 2020“.

Būdamos įsipareigojusios vykdyti didelio viešųjų išlaidų mažinimo politiką, visos valstybės
narės yra ypač suinteresuotos nustatyti galimybes taupyti ir jomis pasinaudoti, ir šios
galimybės galėtų atsirasti sujungus kai kurias kelių arba visų 27 valstybių narių išlaidas.
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Europa, Europos vizija ir Europos lyginamojo vertinimo kriterijus gali padėti mums patirti
mažiau išlaidų. Dėl tos priežasties Europos Parlamentas siūlo trims mūsų institucijoms
susitarti dėl bendradarbiavimo būdo svarstant visus šiuos būsimus pasiūlymus.

Savo ruožtu galėčiau pridurti, kad įtraukdami nacionalinius parlamentus sutaupysime
laiko, nes jie turi aukščiausią valdžią sprendžiant apmokestinimo ir biudžeto klausimus.

Ivars Godmanis (ALDE).   – Pone pirmininke, norėčiau pabrėžti tris dalykus. Pirma, jeigu
visiems atėjo sunkūs laikai, turime bendradarbiauti. Manau, kad dugną savo taikinimo
procese pasiekėme, kai Taryba atsisakė pradėti diskusijas, o antrą kartą dugną pasiekėme,
kai ji atsisakė pradėti diskusijas remiantis Komisijos pateiktais dokumentais dėl politinės
mūsų diskusijų dalies. Tačiau diskusijos numatytos Sutartyje, ir jos numatytos bent dviejose
dalyse. Pirma: atsižvelgiant į daugiametę finansinę programą, 312 straipsnyje gana aiškiai
nustatyta, kad jeigu prieš susitariant dėl daugiametės finansinės programos nebus diskusijų,
ji nebus sėkminga.

Dėl nuosavų išteklių – kurie tikriausiai yra labai aktualūs Tarybai – nėra didelės grėsmės.
Mes neįvedame naujų mokesčių, tačiau pradedame 311 straipsnyje numatytas diskusijas.
Esu visiškai įsitikinęs, kad mums reikia biudžeto. Nėra kito sprendimo būdo. Tačiau jeigu
iš tikrųjų norime vieno dalyko – dirbti kartu ir pradėti diskusijas (nežinome, kaip baigsis
diskusijos), prašome Tarybos dalyvauti vykdant šią bendrą užduotį. Manau, kad tuomet
ją sėkmingai įvykdytume. Priešingu atveju, iš tikrųjų tikiuosi, kad neveiksite vieni pagal
315 straipsnį. Jūs galite tai padaryti, tačiau manau, kad daug geriau užduotį vykdyti kartu,
o ne atskirai.

Hynek Fajmon (ECR).   – (CS) Pone pirmininke, noriu pasakyti, kad esu nusivylęs Tarybos,
Komisijos ir Parlamento derybomis dėl 2011 m. ES biudžeto. Dabar dėl ekonomikos ir
finansų krizės kenčia visa Europa. Europos vyriausybės kenčia dėl mažėjančių pajamų ir
poreikio grąžinti dideles skolas. Europos Parlamentas negali apsimesti, kad jis yra nuo to
apsaugotas. Esant tokiai sunkiai padėčiai neteisinga, kad Parlamentas reikalautų 6 proc.
padidinti biudžetą. Taip pat neteisinga siūlyti pritarti biudžetui mainais už pažadą suteikti
Parlamentui nuosavus išteklius. Mano nuomone, Europos Parlamento derybininkai neturėtų
apsunkinti derybų, bet, priešingai, turėtų siekti sudaryti susitarimą.

ES piliečiams, namų ūkiams, įmonėms, bendruomenėms ir valstybėms reikia stabilumo ir
jį galima pasiekti tik tinkamai patvirtinus biudžetus, bet ne laikinus biudžetus. Todėl raginu
Parlamentą, Tarybą ir Komisiją kuo greičiau susitarti dėl 2011 m. ES biudžeto.

Diane Dodds (NI).   – Pone pirmininke, palankiai vertinu šios dienos diskusijas dėl biudžeto.
Valstybėms narėms dabar yra sunkūs laikai ir tai tikrovė, kurios šis Parlamentas negali
ignoruoti. Bendraudama su savo rinkėjais aiškiai supratau, jog jie tiki, kad tie, kurie garsiai
reikalauja padidinti biudžetą, yra atitrūkę nuo savo ekonominės tikrovės ir, be to, visa ši
problema mažina pasitikėjimą Europos institucijomis.

Nesugebėjimas susitarti dėl biudžeto yra ne dėl nesutaikomumo, tačiau iš esmės dėl
federalinio pobūdžio darbotvarkės ir Gralio taurės ieškojimo, t. y. nuosavų išteklių
koncepcijos. ES mokestis, mano nuomone, net nesvarstytinas.

Atsakydama į J. M. Barroso pareiškimą šiandien, kad jis iki kitų metų birželio mėn. pateiks
pasiūlymus dėl tokio mokesčio, raginčiau Ministrą Pirmininką D. Cameroną aiškiai pareikšti,
kad dėl bet kokio žingsnio šia linkme Jungtinėje Karalystėje bus būtinas referendumas.
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Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).   – (PL) Pone pirmininke, kalbėdama kaip pranešėja
dėl 2011 m. Europos Sąjungos biudžeto, norėčiau atkreipti dėmesį į Tarybai
pirmininkaujančios Belgijos atliktą konstruktyvų vaidmenį. Taip pat norėčiau pareikšti
savo padėką Europos Komisijai už jos dalyvavimą. Tačiau mūsų darbas dar nesibaigė.
Priešingai, dabar jis turėtų tapti dar intensyvesnis. Aš pati manau, kad derybose dėl 2011 m.
biudžeto patirtas fiasko reiškia visų mūsų pralaimėjimą. Tačiau norėčiau pasidalyti savo
mintimis dėl pirmadienį patirto fiasko priežasčių.

Buvome apgailėtinos padėties liudytojai, kai keletas valstybių narių pratęsė derybas iki
vidurnakčio, kad jos patirtų nesėkmę. Nesugebėjome derybų baigti laiku, nes kai kurios
valstybės narės paprasčiausiai nerodė noro kalbėtis. Man pačiai yra nepakenčiama ir
nuostabą kelianti tokia padėtis, kai prie derybų stalo sėdi diplomatai ir finansų ministrų
pavaduotojai ir jie nenori kalbėti apie finansus arba finansavimą ateityje ir dabartinį Europos
Sąjungos finansavimą. Man tai visiškai nesuprantama ir nepriimtina, nes kas bus toliau,
jeigu politikai ir diplomatai nenori vienas su kitu kalbėti?

Kita mano pastaba yra ta, kad įtampa diskusijose dėl 2011 m. biudžeto atsirado dėl to, kad
Europos Parlamentas nori atkreipti valstybių narių dėmesį į problemą, kurią matome
ateityje ir kurią jau galime matyti šiandien: kad Europos Sąjunga toliau prisiima naujus
vaidmenis ir pradeda veiklą naujose srityse ir kad jos užmačios didėja, tačiau tuo pat metu
valstybės narės, kurios pritaria toms užmačioms, taip pat nenori finansuoti tų užmačių,
planų, veiksmų ir naujų sričių. Turime kalbėti apie šį didėjantį nesuderinamumą. Per krizę
daug svarbiau kalbėti apie finansus ir kalbėti apie tai, kaip Europos Sąjunga turi būti
finansuojama. Be to, Europos Parlamentas yra dar labiau reikalingas ir dabar netinkamas
laikas uždrausti kalbėti apie biudžetą.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Pone pirmininke, mes iš tikrųjų Europos Sąjungoje
susiduriame su didele biudžeto krize ir pirmiau kalbėjęs Europos Parlamento narys sakė,
kad atsakingos už tai yra daugybė partijų. Galbūt Parlamentas šiek tiek suklydo dėl savo
derybų lūkesčių – vienu metu norėjome spręsti per daug klausimų. Tai yra naudos gavėjų
problema, tačiau iš tikrųjų ir rimta politinė krizė, kuri, mano nuomone, kyla dėl to, kad
kažkur dingo euroentuziazmo dvasia. Diskutuojant dėl Lisabonos sutarties ta
euroentuziazmo dvasia Europos Parlamente buvo jaučiama, o tie, kurie ne itin aktyviai
rėmė Europos Sąjungą, buvo raginami būti entuziastiškesni. Tačiau pasibaigus deryboms
dėl Sutarties ir pagerėjus integracijai prasidėjo diskusijos dėl pinigų ir biudžeto ir paaiškėjo,
kad vietoj euroentuziazmo susidūrėme su euroegoizmu ir troškimu mokėti kuo mažiau
už tą pagerėjusią integraciją. Norėčiau, kad biudžeto klausimu būtų daugiau
euroentuziazmo.

Reimer Böge (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, esu sunerimęs, tačiau ne
dėl biudžeto, tarpinstitucinio susitarimo ar biudžeto dvyliktosios dalies. Esu iš esmės
sunerimęs dėl Europos Sąjungos politinės padėties, išaiškėjusios šiandien aptariant biudžetą.
Esu sunerimęs dėl tarpvyriausybinio bendradarbiavimo tendencijų ir dėl to, kad didesni
Parlamento įgaliojimai akivaizdžiai bus ribojami ir kad net 2006 m. sudaryto susitarimo
nėra laikomasi. Esu sunerimęs, kad Lisabonos sutartis neįgyvendinama. (Plojimai) Pone
J. M. Barroso, palankiai vertinu jūsų pareiškimus. Tačiau galbūt būtų buvę naudingiau,
jeigu būtumėte atvykęs 10 dienų anksčiau ir geriau išaiškinęs, kad Komisija palaiko
Parlamentą.

Atsižvelgdamas į tris pagrindinius mūsų derybų klausimus pirmiausia norėčiau aptarti
lankstumo priemonę. Akivaizdu, kad šioje srityje daroma tam tikra pažanga. Tačiau neseniai
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girdėjau, kad tuo pat metu vykstančiose derybose Briuselyje susiduriama su tam tikromis
kliūtimis. Kas ten vyksta? Ar įmanoma, ir ar per daug yra prašyti susitarti dėl vienodo iki
Lisabonos sutarties įsigaliojimo buvusio lankstumo lygio, kuris buvo teisingas sprendimas
ir kurį pasiekėme po daugybės derybų metų, pradedant „Darbotvarke 2000“? Ar nuosavų
išteklių atveju per daug yra prašyti įsipareigoti tęsti tai, ką mes – Taryba, Komisija ir
Parlamentas – pasakėme 2006 m. savo pareiškimuose dėl tarpinstitucinio susitarimo? Ar
per daug yra prašyti, kad tie žmonės, kurie nepritaria diskusijų dėl nuosavų išteklių idėjai,
pabandytų perskaityti Sutartį? Sutartyje nustatyta, kad šios diskusijos turi vykti.

Galiausiai, pone pirmininke, ar per daug yra prašyti, kad sudarytume privalomus politinius
susitarimus visais su sutikimo procedūromis susijusiais klausimais, kad galėtume užkirsti
kelią krizėms ir neatsidurtume tokioje pat padėtyje spręsdami kitus klausimus, įskaitant
išorės prekybos susitarimus ir kitą daugiametę finansinę programą? Jeigu šiuos dalykus
pateiksite tokia forma, kaip šiandien, tuomet šio Parlamento atsakymas bus aiškus „ne“.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, neabejotina, kad valstybės narės
sudarydamos biudžetus išgyvena sunkų laikotarpį. Kita vertus, akivaizdu, kad ES biudžetas
iš esmės prisidėjo prie kiekvienos valstybės narės vystymosi, įskaitant įmokų perviršio
mokėtojus.

Esu nustebintas, kad taikinimas nepavyko ne dėl nesutarimo dėl skaičių, bet dėl atsisakymo
praktiškai diskutuoti dėl bendros valstybių narių ateities, t. y. Europos ateities. Parlamentas
nenori viršyti savo kompetencijos. Jis nori, kad būtų laikomasi Sutarties, ir užtikrinti jį
išrinkusių piliečių interesų apsaugą ateityje.

Kuriais klausimais Taryba atsisakė diskutuoti?

Europos Parlameno dalyvavimas rengiant daugiametę finansinę programą yra numatytas
Sutarties nuostatoje. 2006 m. ši užduotis buvo atlikta ir nemanau, kad 2007–2013 m.
biudžetas Europos Sąjungai buvo blogas. Kaip tik priešingai.

Lankstumas – šis mechanizmas iki šiol naudojamas veiksmingai ir jis buvo naudingas
visoms valstybėms narėms.

Nuosavi ištekliai – būtent valstybėse narėse susidariusi biudžetinė padėtis turėtų paskatinti
jas rasti stabilius Europos biudžeto finansavimo būdus, padėsiančius užtikrinti, kad Europos
politikos priemonių įgyvendinimui nekiltų pavojaus.

Sutartyje ir strategijoje „Europa 2020“ numatytoms naujoms atsakomybės sritims
reikalingas finansavimas. Nepriimtina, kad ta pati institucija, t. y. Taryba, nustatytų 2020 m.
uždavinius ir kartu nepatvirtintų finansinių išteklių, reikalingų šiems poreikiams patenkinti.
Manau, kad privalome pasiekti susitarimą. Esame atsakingi prieš savo piliečius. Negalime
leisti, kad mažėtų pasitikėjimas Europos institucijomis.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, šią savaitę turėjome
patvirtinti Europos Sąjungos 2011 m. bendrąjį biudžetą. Užuot tai padarę, patekome į
tokią padėtį, kad Europai gresia didelis pavojus sutikti Naujuosius metus turint laikinąjį
biudžetą ir didelės kliūtys dėl dvyliktosios dalies sistemos taikymo.

Visi žinome, kad Parlamentas, Komisija ir dauguma valstybių narių buvo pasirengę pasiekti
susitarimą, kurį blokavo šalių, atsisakiusių pradėti konstruktyvų dialogą su Parlamentu dėl
Lisabonos sutarties įgyvendinimo, mažuma.
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Manau, kad Parlamento derybinė pozicija buvo patikima ir nuosaiki. Parlamentas ragino
taikyti Lisabonos sutartį ir toliau tvirtai ragina tai daryti.

Savo ruožtu Taryba įrodė nesugebanti pasiekti susitarimo ir pati sau parodė, kad yra
smarkiai susiskaldžiusi svarbiausiais klausimais, kuriuos valstybių mažuma vetavo,
nepritardamos minčiai pradėti su Parlamentu diskusijas dėl taisyklių ir procedūrų, kuriomis
vadovaujantis turėtų būti įgyvendinama Lisabonos sutartis.

Tačiau dabar privalome žvelgti į ateitį ir kurti Europos ateitį kartu – sakydamas tai omenyje
turiu nesavanaudiškus ir neišsisukinėjančius Tarybą, Parlamentą ir Komisiją. Sutikdamas
su Tarybos nustatytomis augimo ribomis, t. y. mums visiems žinomu 2,91 proc. dydžiu,
Parlamentas siekia nusiųsti aiškų ženklą, kad jautriai reaguoja į mūsų gyvenamąjį laikotarpį.

Tačiau, kaip Komisija šiandien taip pat patvirtino, visi sutinkame, kad turėtume reikalauti
daugiau lankstumo, siekdami patenkinti Europos poreikius. Pritariu šios dienos J. M. Barroso
žodžiams, kai jis paminėjo pasiūlymus dėl Komisijos nuosavų išteklių naudojimo ir ES
biudžeto patvirtinimo pagal Lisabonos sutartį, kuriuos Komisija parengs, ir tikiuosi didesnio
Tarybos bendradarbiavimo kuriant Europos ateitį.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Pone pirmininke, derybose su Taryba dėl 2011 m.
biudžeto Europos Parlamentas padarė viską, kad susitarimas būtų pasiektas. Vienintelis
reikalavimas – kad Taryba įvykdytų savo pažadus, pvz., dėl strategijos „Europa 2020“ ir
poreikio ją finansuoti, ir laikytųsi Lisabonos sutarties.

Tiesą sakant, pagal Sutartį Europos Parlamentas turi dalyvauti – balsuodamas, teikdamas
nuomones arba konsultacijas – sudarant naują tarpinstitucinį susitarimą, kitą daugiametę
finansinę programą ir nustatant naujus nuosavus išteklius. Šie reikalavimai yra logiški,
pagrįsti, atitinka viešąjį interesą ir siekį neleisti tarp institucijų atsirasti pavojams ir
konfliktams: tai reikalavimai, kuriems Taryba turi pritarti ir kurių turi laikytis.

Atsižvelgiant į tarpinstitucinį susitarimą akivaizdu, kad Europos institucijų, ypač Tarybos,
duotų įsipareigojimų laikymasis priklauso nuo dabartinės daugiametės finansavimo
programos lankstumo.

Strategija „Europa 2020“, Tarptautinio termobranduolinio eksperimentinio reaktoriaus
programa, Europos išorės veiksmų tarnyba ir finansinę priežiūrą vykdantys subjektai – tai
keletas pavyzdžių, kam reikalingas finansavimas. Taryba turi paisyti Lisabonos sutarties
atsižvelgdama į naujas Europos Sąjungos kompetencijai priklausančias sritis ir sustiprėjusius
Europos Parlamento įgaliojimus, ypač biudžeto srityje. Šie pokyčiai iš tikrųjų padės
sustiprinti Europos Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą.

Taikant Bendrijos metodą, užuot rėmusis tarpvyriausybiniu požiūriu, mūsų valdymas
tampa demokratiškesnis. Tikiuosi, kad keletas nacionalinių egoistų nesudarys kliūčių ar
nesukels pavojaus Europos taikos, solidarumo ir pažangos projektui.

Mairead McGuinness (PPE).   – Pone pirmininke, tai pačios svarbiausios diskusijos, –
ypač jų politiniai aspektai, – tačiau manau, kad taip pat svarbu pakalbėti apie kai kurias
praktines diskusijų dalis. Esu 2011 m. žemės ūkio biudžeto pranešėja ir susidursime su
tikrais padariniais, jeigu nepasieksime susitarimo dėl biudžeto, kad galėtume užtikrinti
grynųjų pinigų srautą valstybėms narėms, kurios pastarosiomis savaitėmis savo ūkininkams
išmokėjo avansinius mokėjimus. Šie ūkininkai patiria finansinių sunkumų ir pajamų
trūkumą. Vadinasi, esama tikrų ir praktinių padarinių, ir tai tik vieni iš jų.
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Tačiau leiskite pakalbėti apie ateitį. Šiuo metu aptariame bendrą žemės ūkio politiką ir
prašome, kad ta politika suteiktų Europai daugiau naudos aplinkos klausimų, maisto saugos
ir teritorinio aspekto požiūriu, tačiau dar visos iki šiol vykusios diskusijos buvo apie tai,
kaip galime sumažinti žemės ūkio biudžetą. Esu labai sunerimusi, kad šiose diskusijose dėl
2011 m. biudžeto kuriame labai neigiamą žemės ūkio biudžeto ir Europos Sąjungos po
2013 m. vaizdinį. Šie du dalykai yra labai susiję ir manau, kad turime tai suprasti.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Pone pirmininke, pastaruosius dešimt metų Europos piliečius
įtikinėjome, kad Europos Sąjungos sutartis buvo reikalinga ir šalys iš tikrųjų ratifikavo ją.
Pastaruosius dešimt metų piliečius įtikinėjome, kad moksliniai tyrimai ir plėtra gali būti
geriau įgyvendinami ir finansuojami ES lygmeniu. Mes juos įtikinėjome, kad Europos
kosmoso politika gali būti geriau įgyvendinama ES lygmeniu, ir mes juos įtikinėjome, kad
energijos moksliniai tyrimai ir kova su klimato kaita gali būti geriau įgyvendinama Europos
Sąjungoje nei galėtų būti įgyvendinama valstybių narių lygmeniu. Kai mes tuo tikėjome,
kovojome dėl to, manėme, kad sakome tiesą. Kas pradėta, reikia baigti. Jeigu iki šiol vis dar
tikime tuo, ką kalbėjome pastaruosius dešimt metų, turime rasti reikalingus biudžeto
išteklius, o svarbiausia priemonė šiam tikslui pasiekti yra lankstumas, papildoma –
Parlamento, Europos Sąjungos nuosavų išteklių sukūrimas. Beje, manau, kad Europos
Sąjunga yra reikalinga.

Niki Tzavela (EFD).   – Pone pirmininke, neseniai pateiktas jūsų bendras pareiškimas po
ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo buvo pirmasis pareiškimas per ilgą laikotarpį, kai
Komisija demonstravo orumą, optimizmą, galią ir solidarumą ir taip pat darną. Šiuo atveju
susiduriame su paradoksu – nerandame bendro pagrindo biudžetui. Jeigu norime, kad
Europa turėtų tarptautinę galią, kokią iš tikrųjų turime, negalime leisti sau prabangos
neturėti biudžeto. Tai viskas, ką norėjau pasakyti, ir tęskite puikų darbą.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, nesėkmingas trijų
institucijų dialogas sudaro didelę politinę galimybę kritikuoti naujausią Europos istoriją.

Problema yra ne vien politinė, bet ir kultūrinė bei susijusi su daugeliu valstybių narių.
Dabartinė ekonomikos ir finansų krizė yra struktūrinio pobūdžio ir ilgalaikis reiškinys. Ji
iš tikrųjų reiškia transformaciją, turinčią poveikį šio amžiaus ekonomikai, užimtumui ir
visuomenei. Be politinio ir kultūrinio tobulėjimo, kurio tikslas – pasaulinė Europos vizija,
negalėsime imtis veiksmų, kad išspręstume su trečiojo tūkstantmečio pradžia susijusias
problemas, pvz., socialinės gerovės, mokslinių tyrimų, energijos ir aplinkos politikos ir
saugumo, kurias galima išspręsti tik visų Europos Sąjungą sudarančių valstybių politikų
bendromis pastangomis.

Mano žinia kolegoms Europos Parlamento nariams yra tokia, kad nepavykus trijų institucijų
dialogui Parlamento atliekamas darbas yra svarbus ir jis visiškai atitinka mūsų įgaliojimus
atstovauti žmonėms. Dabar dėl Lisabonos sutarties Parlamento vaidmuo yra didesnis ir
Taryba nebegali ilgiau varžyti tautos suvereniteto, kuriam atstovauja Parlamentas...

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, aišku, kad tradiciniai
Europos Parlamento atstovai yra už didelį biudžeto lankstumą, tačiau pastebėjau, kad
niekas neužsiminė apie įmokų perviršio mokėtojų arba piliečių interesus.

Įmokų perviršio mokėtojai yra svarbiausi ES finansuotojai, kurie buvo atsakingi už
ekonomikos variklio užvedimą po krizės, kurie išgelbėjo deficitinius biudžetus turinčias
šalis ir patį eurą ir kurie užkelia didelę naštą savo piliečiams. Todėl, mano nuomone,
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pakankamai suprantama ir pagrįsta, kad šios šalys ir jų piliečiai nori laikytis biudžeto
asignavimų, užtikrinti, kad grynasis likutis negalėtų būti keičiamas atgaline tvarka kada
panorėjus ir neleisti pinigų nukreipti į skirtingus kanalus. Žinoma, šiuo atveju nekalbu
apie po nelaimių teikiamą pagalbą. Tai yra išimtis.

Lygiai taip pat kritinis požiūris į apmokestinimą ES neturi nieko bendra su akivaizdžiu
solidarumo nebuvimu. Taip yra paprasčiausiai dėl to, kad valstybės narės smarkiai tam
prieštarauja. Dėl šios priežasties akivaizdu, kad, siekdami subsidiarumo, nacionaliniuose
parlamentuose turime palikti ratifikavimo procedūrą.

Monika Hohlmeier (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, visų pirma, atsižvelgiant į šiame
Parlamente nuolat kartojamus reikalavimus, norėčiau aiškiai pareikšti, kad per derybas dėl
biudžeto neprašėme nė cento daugiau nei mums pasiūlė Taryba. Tai reiškia, kad visiškai
atsižvelgėme į Tarybos norus. Kalbant apie lankstumo priemonę, mums ji reikalinga, nes
dėl Tarybos sprendimų dėl pagrindinių projektų, kuriems ji nenumatė finansavimo, mes
nuolat patenkame į keblią padėtį. Tuomet kartu su valstybėmis narėmis turime bandyti
rasti sprendimą šiems projektams, siekdami, kad būtume pajėgūs juos finansuoti ir parengti
protingus planus. Taip pat nereikalavome daugiau nei nustatyta Lisabonos sutartyje. Vietoj
to, raginame laikytis Sutarties. Nieko kito, nieko daugiau ir nieko mažiau.

Kalbant apie nuosavus išteklius, prašymas, kad Parlamentas bent jau išreikštų norą kalbėti
apie tai, kokią formą jie galėtų įgauti ir ar esama nuosavų išteklių, nėra per didelis. Jie negali
paprasčiausiai atsisakyti kalbėti apie tai ir paskui kaltinti Parlamentą.

Janusz Lewandowski,    Komisijos narys. – Pone pirmininke, štai mano trumpa papildoma
pastaba dėl to, ką pasiūlė pirmininkas J. M. Barroso po to, kai garbingieji Parlamento nariai
išsakė savo komentarus.

Komisijos strategija šiomis konkrečiomis aplinkybėmis yra labai paprasta ir yra pagrįsta
paprasta prielaida, jog tam, kad Europa galėtų įvykdyti kitus uždavinius, reikia vienybės,
o ne susiskaldymo. Manau, kad Tarybai pirmininkaujanti Belgija vadovaujasi tokia pat
prielaida.

Sutartyje mūsų vaidmuo aiškiai nustatytas – sutarimo atveju ir nesutarimo, kuris buvo
mažai tikėtinas, atveju, tačiau atsitiko pirmą kartą per 26 metus. Matome milijonų naudos
gavėjų visoje Europos Sąjungoje susierzinimą. Todėl turime reaguoti. Suprantame, kad
veikti turėtume greitai, ir šiandien žengėme pirmąjį žingsnį, kad susitartume dėl gairių,
tuomet, galbūt gruodžio 1 d., pateiktume skaičius, dėl kurių nekyla ginčų, gintume
lankstumą, kurio mums reikia, parengtume pasiūlymą dėl Lisabonos sutartimi pagrįsto
bendradarbiavimo rekomendacijų ir gintume – tai yra taip pat svarbu – Komisijos iniciatyvos
teisę kitais metais pateikti ateities viziją.

Mūsų bendra pareiga įvykdyti savo pažadus, pateisinti naudos gavėjų lūkesčius, įgyvendinti
parengto biudžeto pajamų dalį ir kartu visiškai gerbti valstybių narių fiskalinį suverenitetą.
Kalbame apie kuklų biudžetą, kuris didėjo perpus mažiau nei nacionaliniai biudžetai,
nepaisant plėtros, po kurios prisijungė daugiau nei 12 naujų valstybių. Tai buvo aiškus
drausmės ir griežtumo įrodymas. Todėl dirbkime toliau, siekdami geresnio scenarijaus.
Apeliuoju į jūsų atsakomybės jausmą. Kartu su Pirmininku J. M. Barroso po šios dienos
diskusijų Parlamente jaučiuosi daug drąsiau.

Melchior Wathelet,    einantis Tarybos Pirmininko pareigas. – (FR) Pone pirmininke, tiesa,
kad tokio pobūdžio diskusijos turėtų padėti mums pasiekti susitarimą, o ne dar labiau
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pasunkinti padėtį. Tikiuosi, kad galėsiu pasakyti, jog mūsų diskusijos šią popietę iš tikrųjų
vyko būtent ta dvasia.

Taip, pažanga bus daroma ir turėsime bandyti ir rasti susitarimą dėl lankstumo ir dėl ITER
finansavimo. Taip, šiems 2012 ir 2013 m. biudžetų planams turės būti gautas pritarimas
ir mes iš tikrųjų stengiamės parodyti, kad esame pajėgūs pasiekti susitarimą dėl šio
2012–2013 m. plano, ypač dėl svarbaus lankstumo klausimo.

Antra, taip, mes diskutuosime atsižvelgdami į 312 ir 324 straipsnius, siekdami suprasti,
kaip galime tai įgyvendinti ir įvykdyti praktiškai, ir užtikrinti, kad šie straipsniai ir šios
naujos procedūros taptų tikrove. Turėsime rasti bendrą pagrindą.

Šiandien girdėjau, kad Komisija ketino pasinaudoti savo teise inicijuoti teisės aktų dėl
nuosavų išteklių ar daugiametės programos priėmimą. Remiantis šiais elementais turėsime
bendradarbiauti, užtikrinti, kad tvirtai laikytumėmės Sutarties 312 ir 324 straipsnių,
kuriuose įtvirtintos nuostatos, skirtos tam, kad visi elementai būtų įgyvendinti stengiantis
pasiekti susitarimą, rengti šiuos susitikimus ir atlikti šiuos koordinavimo veiksmus, nes tai
suteiktų galimybę šias Sutartyje nustatytas procedūras įgyvendinti praktikoje.

Lankstumo požiūriu 2012–2013 m. turėsime įgyvendinti šiuos Sutarties 312 ir 324
straipsnius, net jeigu vėlgi – turiu tai pabrėžti – turėsime užtikrinti, kad būtų patvirtintas
2011 m. biudžetas. Europos Sąjungos patikimumui gresia pavojus. Pavojus taip pat gresia
politikos sričių, kurios bus įgyvendintos tik tuo atveju, jeigu bus patvirtintas 2011 m.
biudžetas, veiksmingumui. Kalbame tik apie sanglaudos politiką; kalbame tik apie tai. Iš
tikrųjų pavojus gresia mūsų patikimumui ir mūsų politikos įgyvendinimui.

Trečia, neginkime tų, kurie nenori biudžeto, o nori, kad ES turėtų dar mažiau išteklių savo
politikai vykdyti. Tačiau norėdami įrodyti, kad jie neteisūs, turime pritarti taikinamojo
pobūdžio požiūriui ir pasinaudoti šiomis keliomis paskutinėmis savaitėmis, kad pasiektume
šį požiūrį, kad galėtume visi iš jo turėti naudos, nepaisant to, kad turėjome padaryti nuolaidų.
Tačiau tai bent jau vis dar yra vienintelė priežastis mums judėti pirmyn, o ne atgal, nes taip
atsitiktų tuo atveju, jeigu per keletą artimiausių savaičių nepatvirtinsime 2011 m. biudžeto.

Pirmininkas.   – Pone einantis Tarybos Pirmininko pareigas, netrukus prasidės Pirmininkų
sueiga, todėl šiame Parlamente reikia kai kurių tikrų klausimų ir atsakymų, nes tai bus labai
svarbus susitikimas. Turime matyti Tarybos daromą pažangą. Jūs tikriausiai daug
diskutavote su Tarybos nariais, valstybėmis narėmis. Kaip galėtumėte mums tai paaiškinti?
Ar įmanoma eiti mūsų nurodyta kryptimi? Turime tam tikrų lūkesčių. Jūs juos puikiai
žinote, nes, tiesą sakant, tai buvo paskutinių mūsų klausimų tema – trys klausimai lapkričio
15 d. pabaigoje, likus kelioms minutėms iki vidurnakčio. Labai svarbu, kad iš jūsų
sulauktume tokio atsakymo.

Melchior Wathelet,    einantis Tarybos Pirmininko pareigas. – (FR) Pone M. Schulzai, girdėjau
jūsų klausimą. Manau, kad visiems skyriau dėmesio.

Manau, kad galime pasirinkti arba rodyti vienas į kitą pirštais – jūsų kaltė, jūsų kaltė, – arba
pabandyti ir įtikinti save laikytis kito požiūrio, kuris padės abiem šalims padaryti pažangą
siekiant laikytis šio taikinamojo pobūdžio požiūrio. Taip pat galėtume likti tokios dvasinės
būsenos, dėl kurios, deja, kilo lapkričio 15 d. nesutarimas.

Ką kaltinti? Nuo pat pradžių būčiau galėjęs pasakyti, kad Parlamentas iš tikrųjų ketino
kaltinti Tarybą, o Taryba iš tikrųjų ketino kaltinti Parlamentą, nors abi institucijos būtų
dėkojusios Komisijai už jos pastangas per taikinimą. Turime pabandyti atsisakyti tokios
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rūšies požiūrio ir kuo geriau išnaudoti paskutines kelias savaites ir dienas siekdami pakeisti
savo mąstymo principus..

Atsakant į Pirmininko klausimą – ar galima kokia nors pažanga? Taip, pažangą galima
daryti, nes žinome, kad jeigu elgsimės taip pat, kaip elgėmės lapkričio 15 d., tik vėl pasikartos
lapkričio 15 d. padėtis, kai nebuvo sutarimo, ypač svarbiu lankstumo klausimu. Kodėl šis
klausimas svarbus? Jis svarbus, nes, mano nuomone, padeda išspręsti vieną pagrindinių
Parlamento rūpesčių, susijusių su daugybės galimybių suteikimu bent jau 2012–2013 m.,
t. y. tuomet, kai baigsis dabartinė daugiametė programa.

Būtent dėl šios priežasties šiuo klausimu Tarybai pirmininkaujanti Belgija iš karto nuo
lapkričio 15 d. netrukus atnaujino ryšius, siekdama bandyti ir daryti pažangą taip pat
sprendžiant šiuos kitus klausimus. Taip, šiomis aplinkybėmis galima sudaryti susitarimą,
tačiau abi šalys turės pakeisti savo mąstymą ir, norėdamos pasiekti rezultatų, turės laikytis
taikinamojo pobūdžio požiūrio. Priešingu atveju, deja, tapsime dar vienos nesėkmės
liudytojais ir jau anksčiau užsiminiau apie žalingus padarinius, kuriuos nesėkmė turėtų
visų pirma mūsų politikos įgyvendinimui. Manau, kad Europos piliečiai nusipelno daugiau
nei tai.

Pirmininkas.   – Pone einantis Tarybos Pirmininko pareigas, dėkoju jums už jūsų veiklą
per derybas, taip pat už diskusijas. Tikimės kuo greičiau sulaukti teigiamų rezultatų.

Taip pat dėkoju Komisijos Pirmininkui J. M. Barroso ir Komisijos nariui J. Lewandowskiui
už jų indėlį į mūsų diskusijas.

Dabar turiu pateikti tam tikras svarbias pastabas ir kalbėsiu gimtąja kalba.

Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.

Norėčiau jus informuoti, kad su šiuo klausimu susijusių dokumentų pateikimo terminai
yra tokie: pasiūlymai dėl rezoliucijų – iki trečiadienio, lapkričio 24 d., 10.00 val., pakeitimai
– iki trečiadienio, lapkričio 24 d., 15.00 val.

Balsavimas vyks ketvirtadienį, 2010 m. lapkričio 25 d.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    raštu. – (RO) Dabar esame atsidūrę padėtyje be išeities, kuri
iš tikrųjų apima 2011 m. biudžetinę procedūrą. Tai subtili padėtis, kuri nulems Europos
Sąjungos ateitį ir sukurs biudžetinių procedūrų ir Europos Parlamento atliekamo vaidmens
precedentą.

Parlamento nusiskundimai nėra absurdiški. Viskas, ko norime, – kad praktiškai
pripažintumėte Lisabonos sutartimi Parlamentui priskirtą vaidmenį. Per derybas Parlamentas
padarė daugybę nuolaidų ir mūsų dar prašoma padaryti daug kitų nuolaidų. Tačiau tikiuosi,
kad išgyvensime šį laikotarpį ir dėl naujo biudžeto galėsime balsuoti per gruodžio mėn.
posėdį.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    raštu. – (FR) Nuo 1988 m. Europoje nėra buvę
tokio didelio Parlamento ir jo institucinių partnerių nesutarimo dėl Europos biudžeto. Tai
istorinis įvykis: ar Taryba, ypač Jungtinė Karalystė, Nyderlandai ir Danija, sutiks, kad Europos
tikslas – sujungti išteklius siekiant glaudžiau bendradarbiauti? Kai kurios valstybės narės
laikosi nenuoseklaus požiūrio: kai kurios valstybės narės mažina savo nacionalinius
biudžetus siekdamos susiveržti diržus ir prašo, kad ES padėtų joms išspręsti jų problemas
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perduodamos jai vykdyti plataus užmojo užduotis. Tuomet, kai šie užmojai yra beveik
įgyvendinami, jos prieštarauja teisėtiems su biudžetu susijusiems reikalavimams. GALILEO,
ITER, strategija „Europa 2020“ Europos išorės veiksmų tarnyba – visa tai kainuoja pinigus!
Ar turėsime kovoti vienas su kitu, kad gautume simbolinę įmoką iš užsispyrusių valstybių
narių, kurios vėliau kaltins Europą neveiklumu ir pertekliškumu? Todėl pritariu diskusijoms
dėl nuosavų išteklių, Lisabonos sutarties laikymuisi ir plataus užmojo ir realiai Europai.

Georgios Stavrakakis (S&D)  , raštu. – (EL) Mažumos valstybių narių užsispyrėliška
pozicija iš esmės reiškia jų aiškų atsisakymą padėti greitų ir prasmingų sprendimų,
atitinkančių dabartinius ar kada nors ateityje būsimus Europos piliečių poreikius, pagrindus.
Europos piliečiams rūpimus klausimus turime spręsti atsakingai. Neturime pamiršti, kad,
be naujų ES kompetencijos sričių, atsiradusių po Lisabonos, valstybės narės nuolat siūlo
ir patvirtina naujas politikos sritis ir strategijas, pvz., strategiją „Europa 2020“, kurią
įgyvendinti ES raginama, kita vertus, jie sako, kad nenori skirti pinigų joms įgyvendinti,
taip pasmerkdamos jas nesėkmei net prieš pradedant jas įgyvendinti. Taip pat norėčiau
pabrėžti, kad Europos Parlamentas neprašo padidinti išlaidų ar daugiau įgaliojimų nei
numatyta Lisabonos sutartyje. Parlamentas aiškiai yra už tai, kad ES reikia turėti pakankamai
nuosavų išteklių, kad galėtų sklandžiai įgyvendinti politikos priemones, kurios papildo
valstybių narių pastangas didinti užimtumą, investicijas ir bendrą ekonomikos augimą.
Parlamentas laikosi pozicijos, kad ES biudžetas nėra krizės sudedamoji dalis; tai – dėl
investicijų į svarbius sektorius – yra atsakas į ją.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    raštu. – (PL) Esu labai sunerimusi dėl
painiavos, susidariusios dėl 2011 m. ES biudžeto, nes, viena vertus, negalime atsisakyti
savo plataus užmojo planų sukurti stiprią Europos Sąjungą, ir, kita vertus, 2011 m. antrąjį
pusmetį Lenkija perims pirmininkavimą ES Tarybai. Jeigu iki to laiko Europos Sąjunga
nepatvirtins biudžeto ir vis dar turės jį nustatyti kiekvieną mėnesį, Tarybai
pirmininkaujančiai Lenkijai bus labai sunku vykdyti savo pareigas. Turime savęs paklausti,
kas svarbiau: lengvas trumpalaikis sprendimas, kuris reiškia daugybės šalių ir Tarybai
pirmininkaujančios valstybės narės pasidavimą, ar platesnio užmojo planas, kuris gali būti
sudėtingesnis, tačiau ilgalaikiu laikotarpiu sustiprins ES ir bus visiems mums naudingas?
Mano nuomone, daug svarbiau, kad mes kartu sukurtume stipresnę Europą. Tokios rūšies
Europos Sąjungai reikia nuosavų išteklių ir tvirto biudžeto, pagrįsto solidarumo principu,
kad būtų galima finansuoti tai, kas reikalinga. Esama keleto valstybių narių, visų pirma
Jungtinė Karalystė, kuri apie tai nenori net diskutuoti. Negalime pasiduoti nacionalinio
egoizmo spaudimui.

PIRMININKAVO: GIANNI PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

14. 2011 m. Komisijos darbo programos pristatymas (diskusijos)

Pirmininkas.   – Norėčiau jums priminti, kad prieš 30 metų keli Italijos regionai, Irpinija
ir Bazilikata, nukentėjo nuo siaubingo žemės drebėjimo, nusinešusio daugybės žmonių
gyvybes. Manau, kad mes visi privalome parodyti savo gailestį ir solidarumą ir pareikšti
užuojautą ne tik nukentėjusioms šeimoms, bet ir regionams.

Kitas klausimas yra Europos Komisijos pirmininko José Manuelio Barroso pareiškimas dėl
2011 m. Komisijos darbo programos pristatymo.
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José Manuel Barroso,    Komisijos pirmininkas. – Pone pirmininke, šiandien turiu garbę
pristatyti 2011 m. Komisijos darbo programą. Pristatyme pažymėta pradžia ir pabaiga.
Viena, darbo programa nustatomos kišimosi priemonės ir pradedamas naujas labai svarbus
politinio darbo etapas. Antra, programos priėmimas yra intensyvaus dalykinio dialogo,
kurio pradžia sietina su Europos Sąjungos valstybių diskusijomis rugsėjo mėnesį čia, šiame
Parlamente, pabaiga.

Pasiruošimas šių metų Komisijos darbo programai iš tikrųjų buvo pirmasis bandymas ir,
mano nuomone, labai sėkmingas. Remdami mūsų peržiūrėto Bendrojo susitarimo
įgyvendinimą, galėjome dalyvauti išsamiose diskusijose dėl ateinančių metų politinių
prioritetų.

Vykstant šiam našiam procesui mane drąsino aukštas bendros krypties ir konkrečių
iniciatyvų konvergencijos lygis. Šiuo procesu siekta sustiprinti tai, ką vadinu „specialia
partneryste“.

Europos veiksmai turi būti orientuoti į tuos sunkumus, kurių atžvilgiu ES gali sukurti
apčiuopiamą pridėtinę vertę. 40 strateginių iniciatyvų, kurias 2011 m. Komisija įsipareigoja
pristatyti, atspindi pagrindinius politinius kartu nustatytus prioritetus. Siekiant skaidrumo
programa apima dar 150 kitų pasiūlymų, kuriuos rengia Komisija.

Ekonomikos atgaivinimo palaikymas ir mūsų visuomenių apsauga ir toliau išlieka
svarbiausiu 2011 m. prioritetu. Toliau savo pastangas skirsime trims pagrindinėms
kryptims: valdymo stiprinimui, finansų sektoriaus reformos baigimui ir mūsų strategijos
„Europa 2020“ įgyvendinimui siekiant spartinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą.

Siekiant ilgalaikio augimo turi būti remiamasi patikimu makroekonomikos pagrindu.
Inicijuodami vadinamąjį Europos semestrą ir tolesnius su mūsų rugsėjo mėn. 29 d. pateiktais
pasiūlymais susijusius veiksmus, sustiprinsime Europos fiskalinę sistemą ir siekdami užkirsti
kelią pusiausvyros nebuvimui išplėsime makroekonomikos priežiūrą.

Didelių užmojų finansinio sektoriaus reforma jau gerokai pasistūmėjusi, taip pat parengti
svarbūs teisės aktai. 2011 m. Komisija pateiks likusias reglamentų dalis. Toliau bus siekiama
tokių svarbiausių tikslų kaip skaidrumas ir vartotojų apsauga, o bankų krizės sistema bus
naudojama užkertant kelią būsimoms krizėms ir jas sprendžiant. Komisija stengsis palaikyti
Parlamentą ir Tarybą siekiant susitarimo dėl reformos užbaigimo iki 2011 m. pabaigos.

Europa privalo neatsilikti šiame XXI globalizacijos amžiuje didžiausią dėmesį skirdama
savo lyginamiesiems pranašumams. Kai konkurentai teikia pigesnes prekes ir paslaugas,
privalome būti sumanesni. Veiksmų Europos lygmeniu pavyzdžiu galėtų būti formuojama
integruotesnė Europos standartizacijos sistema kaip svarbus atspirties taškas mūsų įmonių,
visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių, konkurencingumui didinti.

Tam, kad Europa išliktų konkurencinga ir užtikrintų daugiau ir geresnių darbo vietų, reikia
kruopščiai suplanuoti perėjimą prie išteklius tausojančių ir mažai anglies dioksido
išskiriančių technologijų taikymo visuomenėje. Taigi pirmenybė bus teikiama klimato
kaitos, energijos, transporto ir aplinkos politikos pristatymui. 2011 m. ypatingas dėmesys
bus skiriamas energijos vartojimo efektyvumui.

Prisitaikymas prie dinamiškos ekonomikos tikrovės taip pat reiškia aukšto lygio darbuotojų
teisių apsaugos užtikrinimą artimai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.
Pagrindiniai pasiūlymai dėl darbuotojų skyrimo ir darbo laiko bus suformuoti ir pateikti
2011 m. Valstybės pagalbos taisyklių, taikomų bendro pobūdžio paslaugoms, peržiūrėjimas
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taps svarbiu žingsniu kokybės programos, kurioje dėmesys skiriamas ypatingam šių
paslaugų pobūdžiui, kūrimo link.

Remdamasi Bendrosios rinkos aktu, Komisija ėmėsi didelių užmojų proceso tam, kad būtų
išnaudotos visos bendrosios rinkos galimybės. Mūsų įmonės turi skirti dėmesį verslui, o
ne biurokratijai. Visų pirma per didelė našta dažnai tenka mažosioms ir vidutinio dydžio
įmonėms arba šios įmonės iš tikrųjų nėra skatinamos vykdyti kitokių daug žadančių
tarpvalstybinių projektų. Konkrečiu atveju išaiškindami taisykles dėl bendrai valdomų
autorių teisių, galime supaprastinti dabartinės programos sąlygas, paskatinti tolesnę
tarpvalstybinę veiklą ir svarbias darbo vietų kūrimo galimybes, ypač perspektyviame
skaitmeninių technologijų sektoriuje.

Atsižvelgiant į poreikius, prioritetas bus teikiamas vartotojų pasitikėjimo didinimui siūlant
galimą ginčo sprendimą kaip svarbią priemonę, galinčią padėti paspartinti dažnai per daug
lėtus vartotojų problemų sprendimo procesus.

Nesvarbu, ar esame vartotojai, studentai, keliautojai arba šiuolaikiniame, kasdieniame
gyvenime atliekame bet kurį kitą daugialypį vaidmenį, Europos Sąjungos teikiamą naudą
jaučiame tada, kai susiduriame su naujomis galimybėmis, sumažėjusia rizika arba gyvenimo
kokybės gerėjimu. Būtent Europos Sąjunga tarnauja piliečių interesams.

Siekis ES paversti piliečiams apčiuopiama tikrove neturi apsiriboti viena bendrąja rinka.
Apsaugos stiprinimas visada turi būti priemone padėti piliečiams pasinaudoti Europos
Sąjungos teikiamomis galimybėmis. Mūsų pasiūlymas užtikrinti tinkamesnę sienų apsaugą,
sustabdant nelegalią imigraciją, palengvins keliavimą į ir iš ES. Siekdami išlaikyti atvirą
Europą, taip pat imsimės veiksmų prieš tuos, kurie bando pasinaudoti mūsų ekonomikos
sistema neteisėtiems tikslams, o duomenų apsaugos sistema interneto amžiuje bus atsakas
į pagrįstą piliečių nerimą. Europos Sąjunga pasaulyje privalo atlikti jos ekonomikos svarbą
atitinkantį vaidmenį, todėl privalome užtikrinti savo išorės veiksmų suderinamumą.

Iš esmės darbo programoje skelbiami konkretūs veiksmai planuoti strategijos „Europa
2020“ tikslus, susijusius su darbo vietomis ir augimu tarptautiniu lygmeniu. Taip pat
atnaujinsime savo plėtros politiką ir humanitarinę pagalbą. Tiems, kuriems šiame pasaulyje
reikia pagalbos, iš tikrųjų reikia stipresnės Europos pozicijos pasaulio atžvilgiu.

Prieš baigdamas norėčiau trumpai paaiškinti, ko Komisijos darbo programoje nerasite ir
kodėl.

Kaip buvo skelbta, iki 2011 m. vidurio pateiksime kitos daugiametės finansinės programos
pasiūlymą. Antroje 2011 m. pusėje kartu su bendra programa bus pristatytos konkrečios
finansinės priemonės ir programos. Siekiant išlaikyti darbo programos politinį pobūdį,
kaip paprastai įgyvendinimo darbai nebuvo įtraukti. Tas pats taikoma tarptautinėms
deryboms, nes jų baigtis priklauso nuo trečiųjų šalių. Vis dėlto šie darbai išlieka svarbia
mūsų pagrindinės veiklos dalimi. Mes ir toliau juos vykdysime ir dėl jų su jumis sieksime
dialogo.

Įžangoje pažymėjau, kad darbo programa buvo ne tik mūsų vaisingo dialogo pabaiga, bet
ir kito etapo, susijusio su mūsų pastangomis išvesti Europos Sąjungą iš krizės ir toliau
rūpintis jos gerove, pradžia. Dabar metas tai tęsti. Mums reikia rasti būdų, kaip bendrai
paspartinti mūsų darbą.

Dėl šios priežasties naudojuosi šia galimybe paraginti Parlamentą ir Tarybą dalyvauti
trišalėse diskusijose apie tai, kaip įgyvendinti Europos Sąjungos programavimo iniciatyvos
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sutarties sąlygas. Komisijos nuomone, šios diskusijos galėtų virsti susitarimais, kad būtų
galima greičiau pasistūmėti derybų dėl pasirinktų iniciatyvų, kurios labai svarbios siekiant
savo politinių tikslų, srityje. Tokios bendros pastangos parodytų mūsų ryžtą laiku pateikti
konkrečius atsakymus atsižvelgiant į mums visiems įtakos turėjusią krizę. Europos piliečiai
to tikėtųsi. Manau, kad Europos Sąjungos institucijos turi reaguoti į piliečių susirūpinimą.

Dėkoju už dėmesį.

József Szájer,    PPE frakcijos vardu. – (HU) Pone pirmininke, pirmininke J. M. Barroso,
ponios ir ponai, Europa privalo įveikti krizę. Europos ekonomika turi būti pagrįsta darbu.
Privalome išvesti Europos Sąjungos šalis iš didžiulės dabartinės krizės, svarbiausia
stengdamiesi didinti darbo galimybes kuo daugiau Europos piliečių. Dėl šios priežasties
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija visiškai palaiko darbo vietų
kūrimą kaip svarbiausią Europos Komisijos kitų metų darbo programos tikslą.

Krizė Europai buvo gera pamoka. Šiais metais, taikydami pagreitintą procedūrą, pradėjome
naujos ekonomikos valdysenos sistemos plėtrą ir tikimės, kad Parlamentas gali svarstyti
naujus pasiūlymus, susijusius su ateinančių metų finansų reguliavimu ir ekonomikos
valdysena, tokiu būdu, kuris užtikrintų kuo greitesnį jų priėmimą.

Mano kolegos PPE frakcijoje iškels svarbius kiekvienos srities klausimus, ir norėčiau paminėti
tik keletą: konkurencingumas turi būti pagrįstas inovacijomis ir moksliniais tyrimais.
Manome, kad Komisijos darbo programoje nepakanka su šia sritimi susijusių iniciatyvų.
Mums reikia didesnės intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, taip pat perspektyvios
konkurencingos Europos patentų sistemos. Manome, kad svarbu užtikrinti didesnę Europos
maisto importo kontrolę ir kad importuojami maisto produktai atitiktų bent jau tuos
kokybės reikalavimus, kuriuos Europos Sąjunga kelia savo gamintojams. Taip pat norėjome
sulaukti daugiau pasiūlymų, susijusių su vandens klausimu, kurį Tarybai pirmininkaujanti
Vengrija iškėlė kaip vieną pagrindinių tikslų.

Ponios ir ponai, remiantis Lisabonos sutartimi nauja Europos Sąjungos teisėkūros ir darbo
programos tvarka įsigaliojo šių metų rugsėjo mėnesį, kai J. M. Barroso pasakė kalbą dėl
Europos Sąjungos valstybių. Kadangi nauja sutartis Parlamentui užtikrina dideles teises
įsikišti į Europos Sąjungos programą, manome, kad labai svarbios tolesnės priemonės.
Deja, ankstesnė patirtis nėra gera. Ankstesnės Komisijos darbo programos pagal planą
buvo įgyvendintos tik iš dalies. Kaip jau keletą kartų minėjau, kartu su savo kolegomis
nariais abejojame, kokia prasmė daugeliu atvejų švaistyti daugybę energijos ir laiko
kiekvienais metais analizuojant ir priimant dokumentą, kuris tik iš dalies atspindi esamą
padėtį. Dėl šios priežasties norėčiau pasiūlyti kompetentingam Komisijos komitetui taip
pat reguliariai per metus tikrinti Komisijos darbo programos įgyvendinimą, kad būtų
galima geriau atstovauti piliečių interesams, susijusiems su ES bendrais reikalais.

Hannes Swoboda,    S&D frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, pone J. M. Barroso, pone
M. Šefčovičiau, manau, kad galime palaikyti didžiąją programos turinio dalį, pone
J. M. Barroso. Vis dėlto esu tikras, kad suprasite, jei šiandien panagrinėsime svarbesnius
klausimus tų sričių, kurių galimybės galėtų būti išnaudojamos visapusiškiau. Gyvename
Europoje, kuriai vis didesnį poveikį turi antieuropietiškos jėgos, kovojančios prieš Europos
Sąjungos institucijas. Mums reikia kruopščiai apsvarstyti, kokią medžiagą ir metodus galime
panaudoti siekdami joms pasipriešinti. Grįšiu prie šio klausimo vėliau.

Pirmas klausimas yra augimo politika. Pone J. M. Barroso, teisinga manyti, kad privalome
sureguliuoti finansų rinkas ir pasirūpinti apsaugos priemonėmis. Vis dėlto mums taip pat
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reikėtų sugrįžti prie padėties, kurią dažnai aiškiai apibūdindavote, kitaip tariant, mums
reikėtų grįžti prie to, ką vadiname ekologiškai tvariu augimu arba ekologiškomis darbo
vietomis ir ekonomikos restruktūrizavimu. G. Oettinger neseniai pateikė keletą dokumentų
dėl energetikos politikos, kuri reikalauja didelių investicijų. Deja, dokumentuose
nepaaiškinama, kaip turi būti finansuojamos šios investicijos. Vykdydami aktyvią augimo
politiką privalome išsivaduoti iš krizės. Įdomu, kokiose, pvz., energetikos arba transporto
srityse būtų galima investuoti siekiant paskatinti ekologiškai tvarų augimą arba sukurti
ekologiškas darbo vietas. Mes tiesiog jų turime nepakankamai.

Mano antrasis klausimas susijęs su vidaus rinka. Esate teisus, pone J. M. Barroso. Vidaus
rinkos samprata turi būti visiems žinoma. Jūs pasiūlėte keletą pareiškimų dėl profesoriaus
M. Monti darbo. Jis visų pirma labai sukritikavo vidaus rinkos socialinę dimensiją. Šioje
srityje turi būti daroma daugiau. Svarbiausia iš jūsų laukiame konkrečių pasiūlymų dėl
Darbuotojų komandiravimo direktyvos. Gindami darbuotojų interesus turime aiškiai
nustatyti, kad ši direktyva negali būti naudojama pigiai darbo jėgai kurti. Jos tikslas –
stiprinti socialinę gerovę.

Mano trečiasis klausimas susijęs su mokesčių politika. Manome, kad šioje srityje pateikti
pasiūlymai pernelyg neryžtingi. Kaip ką tik girdėjome diskusijose dėl Airijos, tam tikroms
šalims neturi būti leista nustatyti žemesnių mokesčių tarifų, kad pritrauktų įmones, o joms
susidūrus su finansiniais sunkumais, prašyti kitų šalių padengti jų biudžeto deficitą, jei
galiu taip itin paprastai paaiškinti. Tam tikru mastu reikia derinti mokesčius, pvz.,
minimalius pelno mokesčių tarifus. Manau, kad turime daryti pažangą šioje srityje. Žinau,
kad turite sunkumų su daugeliu valstybių narių, bet, manau, tai ypač svarbu kalbant apie
socialinius klausimus. Turtingųjų ir neturtingųjų skirstymas visiškai nepriimtinas, ir
privalome pateikti naujų pasiūlymų, visų pirma atsižvelgdami į moterų, ypač kurios gyvena
skurdžiai, interesus.

Pagaliau, pone J. M. Barroso, kalbėjote apie piliečių susirūpinimą. Tai labai svarbus
klausimas. Vis dėlto būdas, kuriuo pristatome tai, ką darome – ir jus, kaip Parlamentą, tai
labai domina – taip pat labai svarbus. Daugelis žmonių nesupranta, kad turėdami daug
klausimų viskas, ką darome − išleidžiame nesuprantamus pranešimus spaudai apie savo
darbą. Norėdami veiksmingiau supažindinti su savo veikla, turime dirbti kartu. Greitai
prasidės piliečių iniciatyva. Jos priešininkai tuo pasinaudos ir pritaikys ją prieš Europą.
Privalome įsitikinti, kad piliečių iniciatyva padeda palaikyti Europą ir ją vystyti.

Adina-Ioana Vălean,    ALDE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, Europos ekonomika ir
Europos projektas kaip visuma išgyvena sunkius laikus. Bandėme sudaryti tokias plačių
užmojų strategijas kaip klimato kaitos dokumentų rinkinys, energetikos dokumentų
rinkinys ir strategija „Europa 2020“ – programa po programos. Vis dar neatrodo, kad
žinotume, kur norime eiti ir kuo norime būti.

Kodėl tai sakau? Kadangi vien noro būti geriausiu nepakanka. Tikrovė tokia, kad priimame
strategijas, kuriomis netikime. Niekas – arba beveik niekas – jų neįgyvendina ir niekas nėra
pasirengęs jų finansuoti.

Atrodo, kad turime per daug strategijų ir per mažai noro jas įgyvendinti. Ir būtent dėl šios
priežasties manau, kad metas grįžti prie tų pagrindų, kuriais remiantis galėjo būti
įgyvendintas Europos projektas ir kurie mus suvedė: paprasti natūralūs dalykai. Bendroji
rinka turi būti didžiąja mūsų programa, o mes privalome dėti visas pastangas ją stiprindami,
nes jei norime būti konkurencingi pasaulyje, mums reikia daugiau ekonominės integracijos.
Vienintelis kelias tai pasiekti yra bendroji rinka.
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Palankiai vertinu Komisijos darbo programą, o ypač jūsų pasiūlymą dėl Bendrosios rinkos
akto. Tačiau to nepakanka. Jūs turite ataskaitą dėl pinigų. Jūs žinote, kad reikia skatinti
investicijas, pritraukti kapitalą ir smarkiai sumažinti biurokratines išlaidas. Turime skirti
dėmesį paprastiems dalykams, kurie turi akivaizdų poveikį Europos konkurencingumui
tokiose srityse kaip išteklių naudojimo veiksmingumas, energijos kainų mažinimas, žemės
ūkio politikos reforma ir transporto ateitis.

Komisija ir Parlamentas privalo dirbti kartu ir užtikrinti, kad šios priemonės atitiktų mūsų
siekius. Taigi 2011 m. laukiame plačių užmojų daugiametės finansinės programos
pasiūlymo.

Ar mums dar reikia daugiau reglamentų finansų krizei įveikti? Taip, bet tik jei tikslas yra
paskatinti Europos konkurencingumą. Bet kuriuo atveju turime vengti priimti atribojantį
atsaką krizei, tikėdamiesi, kad likęs pasaulis pasielgs taip pat.

Jeigu tai, ką norime pasakyti savo šalies piliečiams ir pasauliui nereiškia, kad ES yra
pragmatiška idėjų, kapitalo ir vertybių sistema, pasaulinio masto veikėjais, kuriais norime
būti, netapsime. Užuot darę įtaką politikai pasaulyje, būsime jos veikiami.

Dabar kalbėsiu apie Europos semestrą. Planuodama darbą Komisija geriausiai gali nustatyti
mūsų stipriąsias ir silpnąsias puses. Tačiau turite būti atsargūs, nes tai, ką siūlote ES
piliečiams ir valstybėms narėms, reiškia, jog jie turi tikėti, kad Briuselis žino geriau ir kad
politikai Briuselyje labiau atsižvelgia į piliečių interesus negu Europos Parlamento nariai,
atstovaujantys savo rinkimų apygardoms. Tai sunkus darbas, už kurį atsakomybę prisiimsite
2011 m. koordinuodami politiką.

Tikiuosi, jog jums pasiseks tai įrodyti, paskatinti augimą ir darbo vietų kūrimą – ne kai
kuriems, bet visiems. Priešingu atveju tapsime kylančio tikro antieuropietiškumo
liudininkais.

Linkiu jums sėkmės.

Rebecca Harms,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, pone J. M. Barroso,
svarbu suprasti, kad negalime kalbėti apie šią darbo programą neatsižvelgdami į diskusijas
dėl dabartinio biudžeto ir negalvodami apie Graikiją, Airiją ir kitas su sunkumais galinčias
susidurti šalis.

Pirmiausia norėčiau pasakyti, kad diskusijų dėl biudžeto pabaigoje girdėjau, kad jūs, pone
J. M. Barroso, vadovavotės labai atviru požiūriu dėl Parlamento pozicijų. Manau, tikrai
labai svarbu būti sąžiningiems, kai priimame tokio pobūdžio darbo programą ir nesielgti
tarsi būtume galėję pasiekti ir įgyvendinti šiuos nuostabius tikslus neturėdami patikimo
biudžeto, kurio nereikia nuolat persvarstyti.

Antra, diskusijos apie Airiją parodė, kaip toli esame nuo tikro sprendimo priėmimo ir
krizės pabaigos, į kurią patys save pastūmėjome, kadangi buvome per daug tolerantiški
finansų rinkoms. Savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad jūsų pasiūlymuose, kaip
įveiksime finansų krizę ir rasime išeitį, yra keletas gerų atskaitos taškų, tačiau mes
nemanome, kad tikslas, kurį pats sau išsikėlėte, reikalauja pakankamai didelių pastangų.

Jei atsižvelgsime į laiką, kurį praleidome diskutuodami apie sėkmingą, veikiančią pinigų
sąjungą Europos Sąjungoje, ir jei norėsime užtikrinti, kad tikrai žengiame į priekį Europos
ekonomikos valdysenos link, taps aišku, kad dabar negalime to atsisakyti.
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Manome, kad pasiūlyme reikėtų pateikti konstruktyvų požiūrį į bendrą ekonomikos politiką
krizei pasibaigus, o ne tik nurodyti, kaip pašalinti požymius, ir mes toliau dirbsime šioje
srityje.

H. Swoboda jau užsiminė apie aplinkosaugos klausimus. Nesu patenkinta tuo, kaip šioje
darbo programoje pateikiamas strategijos „Europa 2020“ teisingo ir ekologiškai tvaraus
augimo pristatymas. Tai neatitinka mūsų strategija „Europa 2020“ paremtų diskusijų, ir
dėl to G. Oettinger yra vienas iš Komisijos narių, kuris vis labiau tolsta nuo minties tvariai
atkurti Europą.

Oldřich Vlasák,    ECR frakcijos vardu. – (CS) Pone pirmininke, kitais metais bus atliktas
Europos institucijų patikrinimas, siekiant išsiaiškinti, ar jos gali palaikyti dabartinį
ekonomikos atsigavimą ir remdamosi savo politika užtikrinti ilgalaikį augimą. Šiuo klausimu
Europos Komisijos darbo programa yra pagrindinis dokumentas.

Vis dėlto dabar noriu pasakyti, kad mažiau teisės aktų kartais gali teikti daugiau naudos.
Taigi esu susirūpinęs, pvz., dėl suplanuotos Komisijos vykdomos reguliavimo veiklos
nuolaidų paslaugoms srityje. Būtent šiuo konkrečiu atveju reikia pasakyti, kad dabar
nuolaidų sritis, aišku, neįtraukta į viešųjų pirkimų programą, kuri taip pat buvo patvirtinta
daugelyje Europos Teisingumo Teismo nutarčių. Radikalūs pokyčiai, be abejonės, šiai
sričiai neduotų jokios naudos. Asmenys, dirbantys ekonomikos sektoriuje, įskaitant tuos,
kurie priklauso viešojo administravimo sektoriui, labiausiai veikiami nuolat keičiant įprastas
jų darbo sąlygas, ir dėl to priimant sprendimus jiems trūksta pasitikėjimo. Taigi visos
politikos turi būti priimtos gerokai anksčiau, jog įgyvendinimo etape kiekvienam galėtume
duoti pakankamai laiko pasiruošti.

Patrick Le Hyaric,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, pone J. M. Barroso,
atrodo, kad Komisijos paaiškinime paprastai neatsižvelgiama į didžiulę krizę Europoje.
Savo dokumente jūs netgi rašote, cituoju: „Atsigavimo ženklai yra aiškūs“. Kur šiuos
atsigavimo ženklus mato tie, kurie šiuo metu neturi darbo, gyvena skurde arba yra benamiai?

Ar žinote, kad paskolinome 400 mln. EUR valstybės lėšų bankams gelbėti ir kad šis skaičius
yra būtent ta santaupų suma, kuri bus užkrauta žmonėms aštuoniose valstybėse, kuriose
taikomas griežtų taupymo priemonių planas? Todėl jūsų pasirinkimai yra neveiksmingi.

Komisijos programoje siūlau atlikti Mastrichto ir Lisabonos sutarčių įgyvendinimo poveikio
Europos darbuotojams ir piliečiams vertinimą. Mano nuomone, sprendimo reikia ieškoti
ne imantis griežtų darbo užmokesčio arba biudžeto taupymo priemonių. Vietoj to,
sprendimas turi būti pagrįstas darbo užmokesčio didinimu, geresne socialine apsauga ir
solidarumu paremta einamojo finansavimo modelio pensijų programa, taip pat kapitalo
pajamų skyrimu viešiesiems finansams, taip sukuriant fiskalinį teisingumą. Iš tikrųjų kodėl
gi iš karto nepradėjus tyrimų, susijusių su kapitalo judėjimo mokesčio įvedimu, numatant
kitą kreditą ir naują Europos centrinio banko vaidmenį, kuris taikydamas pinigų kūrimo
ir kito kredito priemones, valstybėms narėms padėtų pakartotinai finansuoti bankus darbo
apsaugos, švietimo, mokymo, viso bendro viešojo turto, susijusio su viešosiomis mokslinių
tyrimų ir inovacijų paslaugomis, reikmėms.

Būtent nevienodas turto paskirstymas, o ne griežtų taupymo priemonių suvaržymai ir
nedarbas padarys Europą patikimą.

Niki Tzavela,    EFD frakcijos vardu. – Pone pirmininke, kadangi darbo vietų kūrimas yra
vienas iš mūsų turimos programos prioritetų, norėčiau atkreipti Komisijos dėmesį į naują
emigracijos iš Pietų Europos etapą. Tačiau bijau, kad niekas Komisijoje manęs neklauso.
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Graikijoje jau matome didelį jaunų kvalifikuotų darbininkų, emigruojančių į Australiją,
Kanadą ir Jungtinius Arabų Emyratus, skaičių. Tokia pati padėtis klostosi ir Airijoje.

Vis dėlto Vokietija paskelbė, kad susiduria su kvalifikuotų darbininkų trūkumu. Norėčiau
pasakyti, kad Vokietijai nereikia importuoti kvalifikuotų darbininkų iš trečiųjų šalių.
Ekonomikos problemų turinčios šalys Vokietijai galėtų teikti kvalifikuotų darbininkų.
Labai norėčiau pasiūlyti iniciatyvą, išplečiančią pridėtinės vertės sąvoką, kurią reikia aptarti
su Komisija. Kodėl nepriėmus Europos pridėtinės vertės mokesčio darbo rinkoje? Turime
susidurti su paklausa ir pasiūla valstybėse narėse. Turime sustiprinti Europą, pasitelkdami
Europos kvalifikuotus darbininkus. To trūksta programoje, ir primigtinai tai siūlau.

Richard Seeber (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, norėčiau pasveikinti Komisiją sudarius
savo didelių užmojų darbo programą, tačiau privalome ją labiau suderinti su Europos
strateginiais tikslais ir ilgalaike strategija. Komisijos norėčiau paprašyti į ateitį žvelgti drąsiau,
o ne su tokiu nerimu. Jūs turite reikalingą Parlamento paramą, o Tarybos vaidmuo visų
pirma yra varžyti. Šiuo atveju pažangiosios jėgos turi solidarizuotis. Konkurencingumas
yra vienas pagrindinių klausimų, kuriuos mums reikia spręsti siekiant užtikrinti, kad Europa
išliktų konkurencinga ir kad galėtume pasiekti tokius savo tikslus kaip tvarus augimas ir
socialinis augimas. Taip pat labai svarbu, kad pranešimą perteiktume teisingai. Deja,
antieuropietiškos jėgos dalyvauja kur kas aktyviau, ypač žiniasklaidoje, negu
proeuropietiškos jėgos. Vis dėlto kiekvienas supranta, kad tik kartu Europa gali judėti
teisinga kryptimi.

Per ateinančius penkerius metus privalome raginti Komisiją skirti dėmesį savo bendrai
programai, susijusiai su efektyvumo didinimu energetikos srityje, išteklių ir žaliavų
naudojimu ir švietimu. Universitetai ir mokyklos privalo prisidėti prie sumanios Europos
kūrimo. Mokslinių tyrimų ir plėtros srityje susiduriama su dideliais sunkumais. Mums
reikia suvokti, kad likusi pasaulio taip pat aktyviai veikia. Negalime žiūrėti į ateitį su nerimu
ir toliau vadovautis siauru požiūriu kaip tam tikru mastu dabar vyksta. Parlamentas ir
Komisija į ateitį privalo žvelgti kartu.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Pone pirmininke, manau, šiuo neramiu
laikotarpiu, kurį išgyvename, negalėjo būti lengva Komisijai pateikti tokį didelių užmojų
planą, taigi norėčiau pradėti jus pasveikindama. Nepaisant to, turiu pasakyti keletą pastabų.

Pagrindinė programos žinia yra ekonomikos atsigavimas po krizės ir pažangus, tvarus ir
integracinis atgaivinimas. Norėčiau pasakyti, pone pirmininko pavaduotojau, kad tai
vertinu gana skeptiškai. Pirmiausia, manau, kalbėti apie atsigavimą yra gerokai per anksti,
nes, nors ir esama tam tikrų požymių, vis dar visiškai neaišku, ar atsigavimas įvyks, ir
manau, kad negalime sau leisti turėti kitų abejonių.

Be to, manau, kad daugelyje valstybių Komisija palaiko politiką, kuria remiantis atsigavimas
nelabai įmanomas. Tokie pavyzdžiai galėtų apimti Latviją, Graikiją, taip pat neseniai Airiją.
Nepaisant tiesos, kad skolos našta dažnai yra per didelė, dėl ribojamosios ekonomikos
politikos greitai suprasime, kad augimas nesugrąžintas ir kad tikrosios skolos našta auga
toliau.

Pastebiu bandymų įtvirtinti biudžetinę drausmę Europos mastu įvedant griežtesnes taisykles.
Tokios priemonės krizės metu duoda priešingus rezultatus. Be to, biudžetinė drausmė
neišspręs ES ekonomikos struktūrinio pusiausvyros nebuvimo problemų, pvz., prekybos
pertekliaus ir deficito. Vis dėlto manau, kad tam reikalinga ilgesnė diskusija.
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Finansų sektoriaus reguliavimas yra ta sritis, kur tikrai palaikau Europos Komisijos dedamas
pastangas. Nesu tikra, ar pasiūlytų ir priimtų priemonių pakanka, bet iš esmės jos aiškiai
žymi žingsnį teisinga kryptimi. Taip pat pagirtinos pažangaus ir tvaraus augimo pastangos,
ir suprantu, kad programa negali būti labai detali, tačiau dabar mums reikia kur kas platesnių
užmojų formuluočių ir priemonių kovojant su skurdu ir skatinant socialinę įtrauktį.

Ian Hudghton (Verts/ALE).   – Pone pirmininke, Komisijos programa apima kai kuriuos
svarbius prioritetus: ekonomikos augimo palaikymą, darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą,
energijos vartojimo efektyvumo gerinimą ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrą.

Škotijos vyriausybė, kuriai vadovauja Škotijos nacionalinė partija, mūsų proeuropietiška
nacionalistinė vyriausybė, dalijasi šiais tikslais ir maksimaliai išnaudoja jai suteiktą ribotą
galią, taip pat siekia pažangos, norėdami įveikti kitus sunkumus.

Čia Europos laisvojo aljanso frakcija, kurioje yra Škotijos nacionalinės partijos narių ir kitų
proeuropietiškų nacionalistų iš Velso, Katalonijos ir Flandrijos, prisideda prie gero valdymo
mūsų pačių šalyse, tačiau mūsų siekis yra taip pat visateisiškai dalyvauti ES sprendimų
priėmime užimant savo kaip nepriklausomų valstybių narių vietą tam, kad galėtume
naudotis visomis vyriausybės teisėmis būdami namuose, taip pat konstruktyviai dirbti su
kolegomis geresnės Europos labui.

Pilar del Castillo Vera (PPE).   – (ES) Pone pirmininke, šiuo krizės laiku galima išskirti du
pagrindinius politikos ir veiksmų tipus: prevencinė politika ir skatinamojo pobūdžio
politika ir veiksmai.

Prevencinė politika ta, kuri šiuo metu susijusi su finansinių paslaugų priežiūra, valdymu
ir valdymo stiprinimu. Kitaip tariant, bet kas, kas įspės mus apie kylančias problemas prieš
joms paveikiant Europos ekonomiką.

Vis dėlto antrasis politikos tipas – skatinamojo pobūdžio politika – yra labai svarbus. Pone
J. M. Barroso, pone M. Watheletai, galima išskirti tris pagrindinius šios politikos aspektus.
Savaime suprantama, jų yra ir daugiau, bet ketinu pabrėžti tris: moksliniai tyrimai ir
inovacijos, skaitmeninės visuomenės, kitaip tariant skaitmeninės darbotvarkės plėtra, ir
vidaus rinka.

Pirmiausia manau, kad Komisijos pateikta darbo programa nepakankamai išsami mokslinių
tyrimų ir inovacijų atžvilgiu.

Pirmininkas J. M. Barroso anksčiau sakė, kad konkrečios programos bus pateiktos 2011 m.
viduryje, bet nemanau, kad to pakanka. Galiu jus užtikrinti, kad aš ir mano frakcija būtume
labai norėję išvysti nuorodą į Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės
veiklos Aštuntąją bendrąją programą, kuri jūsų pasiūlyme nepateikta.

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) Pone pirmininke, pone M. Šefčovičiau, ponios ir ponai,
Europos Komisijos darbo programos aptarimas nėra tik formalumas. Tai būdas pritraukti
Europos piliečių dėmesį ir parodyti Europos Komisijai sritis, kuriose ją gali palaikyti
Parlamento nariai.

Aptarsiu kelias konkrečias temas. Ateinantys metai bus ypač svarbūs ES dalyvavimui
pasauliniu mastu. Iš šalies Europos išorės veiksmų tarnybą, kuri negali įgyti daugiau įtakos
be Europos Komisijos kaip visumos paramos, turime matyti vis veiksmingesnę.

Kalbant apie plėtros politiką norėtume, kad Komisija pasinaudotų nauja 2010 m.
sugeneruota energija. Raginame Komisiją padėti Kroatijai įgyvendinti likusius reikalavimus,
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kad kuo greičiau 2011 m. sėkmingai būtų užbaigtos stojimo derybos. Kadangi mums labai
svarbi 23 skyriaus eiga, tikimės, kad Komisija Parlamentui teiks ataskaitas apie tai, kaip
pasistūmės derybos pirmame 2011 m. ketvirtyje.

Kita šalis kandidatė, kurią Komisija privalo labai atidžiai tikrinti, yra Turkija. Tikimės, kad
Turkija bus paskatinta paskubėti įvykdyti savo įsipareigojimus derybų procese po 2011 m.
rinkimų ir rengti naują konstituciją ypač pabrėžiant pagrindines piliečių teises ir laisves.

Taip pat reikalaujame, kad Komisija reguliariai informuotų Europos Parlamentą apie
Serbijos paraiškos dėl ES narystės rengimo procesą.

Tikimės, kad Europos kaimynystės politikos peržiūra baigsis pasiūlymu atlikti atitinkamus
pataisymus, užtikrinančius politikos tikslų ir šiuos tikslus garantuojančių finansinių
priemonių suderinamumą. Šiuo klausimu Komisija gali tikėtis Europos Parlamento paramos.
Mūsų strategijos „Europa 2020“ tikslai turi atspindėti mūsų politiką kaimyninių šalių
Viduržemio jūros regione ir rytuose atžvilgiu. Dėkoju jums ir linkiu sėkmės jūsų darbe
ateinančiais metais.

Andreas Schwab (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, pone J. M. Barroso, ponios ir ponai,
norime, kad Europos Komisijos teisėkūros programa atitiktų ilgalaikius Europos tikslus,
ir manome, kad dar galima daug ką gerinti daugelyje sričių, nors labai palankiai vertiname
šios teisėkūros programos turinio esmę.

Atsižvelgiant į vidaus rinką, sritį, už kurią esu atsakingas, visų pirma norėčiau pasakyti,
kad remdamiesi profesoriaus M. Monti parašytais darbais norime užtikrinti, kad visi Europos
piliečiai galėtų gauti daugiau naudos iš vidaus rinkos. Kai aptariame Komisijos darbo
programą ir kai remiamės M. Monti ataskaita, tai reiškia, žinoma, pirma, kad Komisija
privalo imtis šio darbo reikalavimų, kitaip tariant, ji privalo užtikrinti, kad Komisijos
vykdomos pažeidimo tyrimo procedūros prieš valstybes nares būtų sustiprintos, kad
perkėlimo deficitas būtų sumažintas nuo 1 proc. iki 0,5 proc. Deja, darbo programoje apie
tai neužsimenama. Kartu su tokiomis atskiromis priemonėmis, į kurias atkreiptas dėmesys
šiame pranešime, kaip skaitmeninė darbotvarkė, hipotekos kreditas, nuolaidos ir daugelis
kitų, kurių atskirai neminėsiu, manome, jog kiekvienu atveju svarbu, kad paskelbtos
2011 m. priemonės iš tikrųjų būtų įgyvendintos 2011 m. Papildoma informacija apie tai,
kad Komisija vertina tam tikrus teisėkūros planus, šiuo atveju negelbsti.

Pagaliau, manau, mums reikia kreiptis į Europos Komisiją, kad būtų atliktas visų jos teisės
pasiūlymų poveikio vertinimas, kad galėtume suprasti, kam jų reikia.

Evelyne Gebhardt (S&D).   – (DE) Pone pirmininke, pone J. M. Barroso, ponios ir ponai,
manau, Europos piliečių labui padarėme didžiulę su Lisabonos sutartimi susijusią pažangą,
nes socialinės rinkos ekonomiką įtraukėme į Europos politikos principus. Aišku, mes, kaip
europiečiai ir parlamentarai, tikimės, kad socialinė rinkos ekonomika virs tikrove. Dabar
į pačią vidaus rinką ir su vidaus rinka susijusius klausimus žvelgiame kaip į visumą ir
pastebime, kad kai kurie dalykai, kurie turėjo būti įtraukti, buvo praleisti.

Nepakanka atlikti Europos teisės aktų socialinio poveikio vertinimus. Mums reikia, kad
būtų įgyvendinta socialinio pobūdžio nuostata, kad pažadai, jog piliečiai tikrai turės naudos
iš Europos, būtų įvykdyti, o ne tiktai pateikti. Tai susiję ne tik su socialinio pobūdžio
nuostata, bet ir su tokiais svarbiais klausimais kaip bendrus ekonominius interesus, kuriems
reikia specialios apsaugos, tenkinančios paslaugos. Man labai svarbu, kad Europos Komisija
pagaliau atkreiptų dėmesį į šį klausimą ir nuodugniau negu buvo būtina išnagrinėtų
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problemas, susijusias su darbuotojais, pvz., pagal Darbuotojų komandiravimo direktyvą,
kur vis dar laukiame norėdami išsiaiškinti, kas bus toliau.

Pagaliau ir dabar pamažu pradedu iš tikrųjų piktintis, ilgą laiką Europos Komisijos
reikalavome priimti kolektyvinių veiksmų sistemą Europos lygmeniu. Komisija jau atliko
šešis ar septynis skirtingus tyrimus. Ką mes dabar randame šioje darbo programoje? Buvo
užsakytas kitas tyrimas. Negalime toliau to tęsti. Norime, kad pagaliau Komisija pateiktų
keletą pasiūlymų ir sprendimų šioje srityje.

Jean-Paul Gauzès (PPE).   – (FR) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, kaip Europos
liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos koordinatorius, jūsų programoje norėčiau
pabrėžti du dalykus.

Pirma, ekonomikos valdysenos stiprinimas ir Europos semestro inicijavimas. Džiaugėmės
palankiai įvertinę ekonomikos valdysenos paketą. Labai svarbu pasiekti šį tikslą. Šiuo
klausimu mūsų frakcija norėtų matyti veiksmingas ir privalomas priemones, kurios apimtų
daugiau negu tai, kas siūloma. Taip pat Parlamentas tikrai turi dalyvauti baigiant numatytus
procesus ir juos įgyvendinant. Reikia remtis teisiniais pagrindais, kad sutartyse būtų išvengta
esminių pokyčių, kurie tik sulėtintų priemonių, kurių reikia imtis, įgyvendinimą.

Antrasis klausimas susijęs su darbo finansų reguliavimo srityje tęsimu. Projektai yra arba
greitai bus pateikti. 2011 m. bus lemiami metai. Vertiname komisijos nario M. Barnier
iniciatyvumą. 2010 m. Parlamentas parodė savo pasiryžimą priimti priežiūros dokumentų
rinkinį, direktyvą dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų ir tikriausiai iki metų
pabaigos reglamentą, kuriame bus nustatyta kredito reitingų agentūrų priežiūra Europos
lygmeniu. Norime toliau siekti pragmatiškų, pagrįstų ir veiksmingų reglamentų. Štai ko
mes šiandien tikimės iš Komisijos.

Proinsias De Rossa (S&D).   – Pone pirmininke, pirmiausia Pirmininkas J. M. Barroso
savo įžangoje kalbėjo apie tam tikras priemones dėl darbuotojų komandiravimo. Šiuo
klausimu jis nebuvo konkretus, tačiau norėčiau jam priminti, kad prieš paskiriant jį
pirmininku dar kartą, posėdžiuose jis prisiėmė labai konkretų įsipareigojimą peržiūrėti
Darbuotojų komandiravimo direktyvą, kad dėl jos galiojimo ir iškeltų teismo bylų būtų
išvengta socialinio dempingo.

Ar galėčiau taip pat pasakyti, jog ypač svarbu, kad priimtume teisės aktus, būtų suteiktas
teisinis tikrumas valstybėse narėse tiems, kurie teikia socialines visuotinės svarbos paslaugas?
Komisija, atrodo, nekreipia jokio dėmesio į toje srityje esančias problemas. Šiuo klausimu
rengiu pranešimą ir jį pristatysiu kitų metų pradžioje. Taip pat palankiai vertinu kovos su
skurdu planą, tačiau visiškai neturiu jokių įrodymų, kad Komisija naudojasi strategija
„Europa 2020“, kuria paremtas planas, pvz., dabartinėse derybose su Airijos Vyriausybe
dėl jų problemų sprendimo.

Jei strategija „Europa 2020“ nėra tų derybų pagrindas, koks yra tas pagrindas? Koks Europos
indėlis sprendžiant sunkumus Airijoje, išskyrus bankų problemų sprendimą?

Ar galėčiau pasakyti paskutinę mintį? Manau, kad kalbos apie minimalaus pelno mokesčio
nustatymą Europos Sąjungoje nekalbant ir apie bendrą fiskalinę politiką, neturint
pakankamo biudžeto silpnų ir pakraščio valstybių sanglaudai užtikrinti ir neatsižvelgiant
į daugybę kitų Europos politikos sričių, kurios turi būti įgyvendintos dar prieš mums
pradedant rimtai kalbėti apie vienodą pelno mokestį visoje Europoje, verčia visiškai
susipainioti kiekvieną šio Parlamento narį.
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Csaba Őry (PPE).   – (HU) Pone pirmininke, kaip Europos liaudies partijos (krikščionių
demokratų) frakcijos koordinatorius Užimtumo ir socialinių reikalų komitete, manau,
pateikta darbo programa teikia vilčių, ir ypač palankiai vertinu tai, kad greitai galėsime
pradėti diskusiją dėl pavyzdinės iniciatyvos pavadinimu „Nauji įgūdžiai naujoms darbo
vietoms“.

Norėčiau pateikti kelias politines ir kelias profesines pastabas. Manau, svarbu, kad laiku
pradėtume konsultacijas ir kad Komisija atsižvelgtų ne tik į Tarybos pasiūlytą darbotvarkę,
bet ir į darbotvarkes, atitinkančias Parlamento poreikius. Manau, svarbu, kaip kiti sakė,
kad projektai ir prioritetai būtų paremti esamais finansiniais ištekliais, taip pat manau,
svarbu, kad ir priimtos programos būtų toliau stebimos ir kontroliuojamos.

Kita problema – švietimas. Mes pritariame švietimo ir mokymo standartų kėlimui, tačiau
apgailestaujame dėl to, kad profesinių ligų srityje trūksta teisėkūros palankumo. Norėčiau
pabrėžti ir priminti Komisijai, kad mes palaikome veiksmingesnį Darbuotojų
komandiravimo direktyvos įgyvendinimą, tačiau priešinamės bet kokioms naujoms
direktyvoms.

Manome, kad Socialiniu fondu, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondu
ir Europos regioninės plėtros fondu reikia naudotis sinergiškai, išskirtinį dėmesį teikiant
pagrindiniam prioritetui, kurio reikia tam, kad būtų sujungtos šios programos, būtent
darbo vietų kūrimas ir užimtumo plėtra. Viena paskutinė pastaba: administracinė našta,
kuri stipriai slegia ekonomikos subjektus, visų pirma mažąsias ir vidutines įmones, turi
būti pašalinta, ir tai turėtų būti taikoma Europos ir Europos finansavimo iniciatyvoms.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Pone pirmininke, pabandysiu kalbėti labai trumpai. Noriu
padėkoti Komisijai už šią darbo programą, kurią tikriausiai buvo labai sunku parengti,
kadangi neturime informacijos apie biudžetą. Taip pat norėčiau paminėti dalykus, kurie,
mūsų nuomone, turėtų būtų įtraukti, tačiau jų pasigedome. Norėjome, kad būtų pateiktas
pasiūlymas dėl teisės akto, susijusio su ilgai laukta pramonės politika, taip pat pasistūmėta
žaliavų politikos srityje.

Komisijos darbo programoje norėjome matyti konkretesnius pasiūlymus dėl energijos
vartojimo efektyvumo ir energetikos projektų. Labai gaila, kad nebus atliktas pusmetinis
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bendrosios programos vertinimas, ir norime
labai aiškiai pabrėžti, kad, jei bus pasiektas susitarimas dėl GALILEO ir ITER programų
biudžeto, turėsime galimybę grįžti prie šio klausimo.

Mes labai palankiai vertintume veiksmingesnį mažų įmonių politikos, kurios netrukus
minėsime antrąsias metines, įgyvendinimą. Taip pat džiaugtumėmės, jei šiais metais, kai
du pusmečius iš eilės pirmininkaus naujos valstybės narės, būtent Vengrija ir Lenkija, toliau
būtų tęsiama ES sanglauda ir integracija.

Europos Sąjungos rytinių ir vakarinių pusių skirtumas, kuris matomas, pvz., darbo
užmokesčio ir kitais atžvilgiais, nepriimtinas. Žinoma, vertėtų judėti į priekį. Pagaliau būtų
malonu, jei galėtume priimti sprendimus dėl Rytų partnerystės, kuri labai svarbi energetinio
saugumo klausimu. Tai tiesa, net jeigu Parlamente yra žmonių, kurie bando tam trukdyti,
pvz., EURONEST.

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, šioje darbo
programoje augimo atgaivinimas ir darbo vietų kūrimas, taip pat ekonomikos reguliavimas
pateikiami kaip svarbiausi elementai pasitikėjimui atkurti. Tai tiesa. Mūsų ekonominės
plėtros modelis daugiau negali būti taikomas be sustiprinto Stabilumo pakto, kuris ne kartą

23-11-2010Europos Parlamento debataiLT178



parodė turįs trūkumų, vykdymo. Augimo atgaivinimas turi būti sutelktas į darbo vietų
kūrimą visoje Europos Sąjungoje. Mums reikia žvelgti į užimtumo ir socialinius standartus
kaip ekonominės galios rodiklius ir šiuo klausimu pabrėžti poreikį geriau apgalvoti Europos
mokestį, susijusį su finansinėmis operacijomis, geresnį Europos Sąjungos ir ministrų
koordinavimą užimtumo klausimais, taip pat Europos Sąjungos ekonominius pasiūlymus.
Palaikau narius, kurie kalbėjo pabrėždami direktyvų dėl darbuotojų komandiravimo ir
bendrus interesus tenkinančių paslaugų svarbą.

Manau, kad Europos Sąjungos skaitmeninė strategija labai svarbus šios naujos ekonomikos
veiksnys. Mums reikia parodyti didesnį pritarimą Komisijos siekiui šiuo klausimu.

Kalbant apie pilietybę, Europos Sąjunga turi atgal grąžinti piliečius į Europos projekto
centrą, o skiriamos didesnės lėšos turi atitekti ne vien tik saugumo sričiai, o visų pirma
migracijos srautams valdyti.

Pagaliau baigsiu, pone pirmininke, sakydama, kad iš esmės ši 2011 m. darbo programa
turi būti tikru politikos pavyzdžiu, kuri teigiamai reaguoja į valstybių norą pasitraukti, su
kuriuo susiduria visos mūsų valstybės narės. Manau, kad Europos Komisija turi galios tai
pakeisti. Ji gali pasikliauti Parlamentu, kuris imsis iniciatyvos ir palaikys ją, jeigu ji parodys
daugiau plačių užmojų.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, pone J. M. Barroso, leiskite man trumpai
pasakyti tris dalykus. Pirma, manau, kalbant apie išorės santykius, Komisija, kurios
atsakomybė šioje srityje itin didelė, Rytų partnerystės klausimu turi laikytis konceptualesnio
požiūrio negu tai darė praeityje ir reikalauti daugiašalių santykių su šios partnerystės nariais.
Visų pirma mums reikia atlikti daug veiksmingesnį Rytų partnerystės vertinimą savo pačių
labui ne tik atsižvelgiant į energetikos ateities galimybes, ir tai turėtų būti vienas iš mūsų
prioritetų.

Antra, nežinau, kokia struktūrinių fondų padėtis yra kitose srityse, tačiau išorės santykių
programų finansų valdymo procesas labai lėtas. Kol pinigai taps prieinami, politinis tikslas
jau bus uždelstas metus. Tą patį matėme Artimųjų Rytų programų, Rytų partnerystės ir
daugelio kitų sričių atveju. Žinau, kad tai taip pat susiję su Parlamentu ir Europos Sąjungos
finansų sektoriaus reguliavimu ir kad tiek daug problemų kyla dėl procedūrų, taikytų prieš
10 metų esant J. Santerio Komisijai. Vis dėlto, jei tikrai norime tinkamai panaudoti šiuos
pinigus ir užtikrinti, kad jie ne vien tik sukeltų savaimiškumo efektą arba visada būtų
skiriami per vėlai dėl to, kad jau imtasi kitų veiksmų, ir skatinti mūsų pačių politinius
interesus, iš Komisijos mums reikia gerų idėjų, kaip daug greičiau būtų galima priimti
sprendimus dėl programų rengimo ir įgyvendinimo bei pinigų mokėjimų šiose srityse.

Trečias dalykas, pone J. M. Barroso, Transatlantinės ekonominės tarybos ir ekonominių
santykių su JAV klausimas, ir ne tik jo ekonominė reikšmė, bet ir strateginė svarba, atrodo,
Komisijos dokumente nepakankamai išsamiai pateiktos.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, Europos piliečiai tikisi, kad 2011 m.
Europos institucijos dėmesį skirs naujų darbo vietų kūrimui ir socialinei Europai.

Kaip Transporto ir turizmo komiteto pirmininko pavaduotoja, noriu išreikšti savo nerimą
dėl to, kad Baltosios knygos rengimą dėl Europos transporto ateities nukėlėte iki 2011 m.
Šis dokumentas itin svarbus ne tik dėl finansinių ateities galimybių, bet ir dėl sanglaudos
politikos ateities, apie kurią jau pradėjome diskutuoti.
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Remdamasi 2011 m. darbo programa, noriu pabrėžti teisėkūros iniciatyvų svarbą asmens
duomenų apsaugos, informacijos ir tinklo saugumo remiantis viešųjų pirkimų standartais
ir rekomendacijomis gerinimo, elektroninių parašų ir abipusio elektroninės identifikacijos
ir autentiškumo patvirtinimo mechanizmų pripažinimo srityse. Šių iniciatyvų neabejotinai
reikia, kad būtų įgyvendinta skaitmeninė darbotvarkė ir sukurta vidaus rinka, įskaitant
paslaugų sektorių.

Be to, tikimės sulaukti teisėkūros iniciatyvos dėl pažangiosios elektros energijos tinklų.
Šių tinklų reikia ne tik tam, kad būtų galima gauti elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų
energijos išteklių, į kuriuos pastaraisiais metais valstybės narės labai daug investavo, bet ir
paruošti elektrinėms transporto priemonėms reikalingą infrastruktūrą.

Baigdama noriu pasakyti, kad skaitmeninė darbotvarkė ir energijos vartojimo efektyvumas
– sritys, kurios prisideda ir prie darbo vietų kūrimo, ir prie Europos Sąjungos
konkurencingumo, ir socialinė Europa turi būti pagrindiniai mūsų 2011 m.prioritetai.

Daniel Caspary (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, J. M. Barroso, Komisija pateikė itin didelės
apimties 2011 m. programą, ir norėčiau atvirai pasakyti, kad, manau, būtų gerai, jei
prioritetų teikimui būtų skiriama daugiau dėmesio.

Dabar turime apie 30 generalinių direktoratų ir 26 Komisijos narius. Nemanau, kad
kiekvienas generalinis direktoratas ir kiekvienas Komisijos narys turi pateisinti savo buvimą
teikiant didelį skaičių teisės aktų pasiūlymų. Esu tvirtai įsitikinęs, kad kartais Europai būtų
geriau, jeigu nustatytume tikrus prioritetus ir apsiribotume būtiniausiais dalykais. Europa
stipri ne kai rūpinasi kuo daugiau klausimų, bet kai daugiau laiko skiria svarbiems dalykams.

Norėčiau pasakyti keletą dalykų, visų pirma susijusių su išorės prekyba, kadangi esu savo
frakcijos šios srities koordinatorius. Džiaugčiausi, jei, kaip jau minėjo Elmar Brok, pagaliau
galėtume padaryti su transatlantiniais santykiais susijusią pažangą. Jau daugelį metų
Transatlantinė ekonominė taryba buvo įtraukta į darbotvarkę, bet ji vis dar neparodė jokių
realių rezultatų. Jei pažvelgsime, kaip per šį laiką pasikeitė pasaulis ir skirtingų regionų
ekonominės galios pasiskirstymas pasaulyje, pamatysime, kad mums nedelsiant reikia
daug artimiau dirbti su amerikiečiais.

Būtų gerai, jei Komisija dirbdama nepamirštų, kad, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos
Parlamentas taip pat yra teisės aktų leidėjas išorės prekybos srityje. Abi šalys, Parlamentas
ir Komisija, turės išmokti dirbti kartu ir bendrai rengti teisės aktus, visų pirma susijusius
su išorės prekyba. Būčiau labai laimingas, jei Komisija šiai sričiai skirtų ypatingą dėmesį ir,
visų svarbiausia, skirtų daug laiko dialogui ir skaidriai, bendrai veiklai.

Gay Mitchell (PPE).   – (GA) Pone pirmininke, pirmiausia palankiai vertinu Komisijos
atliktą darbą, skirtą šiai darbotvarkei remti. Europos Sąjunga deda visas pastangas, siekdama
užbaigti šią ekonomikos krizę. Vis dėlto nepaisant atlikto darbo ir to, kuris vis dar laukia,
negalime pamiršti žmonių besivystančiame pasaulyje.

Pone pirmininke, kaip bendras Europos liaudies partijos koordinatorius Vystymosi komitete,
norėčiau pasakyti, kad itin sunku suprasti tai, turint galvoje susitarimą įvykdyti
įsipareigojimą dėl 0,7 proc. BŠP, siekiant padėti besivystančiam pasauliui, kad biudžetas
yra pirmasis – arba, aišku, priekyje – kurį reikia apkarpyti kiekvieną kartą, kai mūsų
valstybėse narėse vyksta lėšų taupymas. Suprantu ir mes visi suprantame, kad mažėjant
BNP, mažės ir finansinis įnašas, bet jis neturi mažėti BNP procentine dalimi ir po to mažėti
dar kartą.
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Prašau Komisijos padaryti viską, ką gali, kad tuoj po Tūkstantmečio vystymosi apžvalgos
Niujorke būtų užtikrintas rimtas valstybių narių požiūris į savo įsipareigojimą. Mes jų
neprašome nemažinti savo įnašo. Mes prašome, kad jos savo įnašo nesumažintų
sumažėjusių BNP procentine dalimi.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Pone pirmininke, aš tik trumpai noriu pasakyti, kad
atsižvelgiant į tai, kokį ekonomikos laikotarpį dabar išgyvename, lengva ir natūralu kalbėti
tik apie ekonominį aspektą. Tačiau Europą vis dėlto sudaro ne tik Europos rinka, bet ir
Europos piliečiai. Taigi toliau privalome tęsti Stokholmo programos įgyvendinimą, nes
Stokholmo programa yra būtent ta, dėl kurios ką tik pasiekėme susitarimą, kuris padės
mums sukurti Europą mūsų piliečiams.

Konkrečiau kalbant, viskas, ko mums reikia ateinančiais metais, yra tolesnis vystymasis,
kad galėtume kovoti su terorizmu ir užtikrinti bendrą saugumą mūsų piliečiams, nes mūsų
piliečiai iš Europos Sąjungos reikalauja didesnio saugumo. Taip pat privalome stiprinti
savo kovą su organizuotu nusikalstamumu, ypač korupcijos srityje. Be to, privalome
sustiprinti piliečių teises, pvz., nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų apsaugą. Pagaliau mums
reikia suformuoti bendrą prieglobsčio ir imigracijos politiką, paremtą solidarumo principu.
Labai jums dėkoju.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Pone pirmininke, iš tikrųjų 2011 m. Europos Komisijos
pateikta darbų programa atrodo gana ambicingai. Ir norėtųsi, kad šitas dokumentas taptų
ateities – labiau konkurencingos, labiau vieningos ir labiau pasiturinčios Europos ateities
– kūrimo dokumentu.

Vis dėlto praeityje taip pat buvo labai daug ambicingų dokumentų, ambicingų planų, kurių
ne visi buvo įgyvendinti. Aš puikiai prisimenu, kaip prieš keletą metų tos valstybės, kurios
šiandieną išgyvena didžiulę finansinę krizę, buvo rodomos kaip pavyzdys, kaip turi būti
vykdoma finansinė, ekonominė politika. Tačiau šiandieną gyvenimas atnešė labai didelių
pokyčių.

Todėl visiškai pritariu didesnės finansų rinkos priežiūrai, bendros energijos rinkos sukūrimui
ir didesnio valstybės integravimo į mūsų ekonomiką principų sukūrimui. Tiktai taip mes
galime ateityje pasiekti, kad Europos Sąjunga būtų konkurencingesnė, o mūsų žmonės –
geriau aprūpinti darbo vietomis ir pajamomis.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Pone pirmininke, skaitant 2011 m. Komisijos
darbo programą, išsiskiria vienas pagrindinis dalykas – naudojimasis krize siekiant, kad
Komisija įgytų galios. Ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimas, platesnio masto
ir sustiprinta fiskalinės politikos priežiūra, geresnis makroekonominės politikos
koordinavimas ir, kas kelia dar didesnį šiurpą, nauji įgyvendinimo mechanizmai. Girdėjome,
kad visa tai paskatins pažangų, tvarų ir integracinį augimą, tačiau jei pažvelgtume į Komisijos
dokumentą „Europa 2020“, jame aiškiai matyti, kad 2009 m. buvo 23 mln. bedarbių,
4 proc. sumažėjo BVP. Kol būsime globalizmo šalininkais, krizės neįveiksime.

Dokumente „Europa 2020“ minimos pačios pažangiausios valstybės narės pasaulyje, bet
jei mažo darbo užmokesčio ekonomika gali nebaudžiamai pavogti išradimus, naujovės
mums nepadės. Privalome apsaugoti savo ekonomiką nuo piratų ir vergų darbo
ekonomikos. dokumente „Europa 2020“ minimi talentingi ir kūrybingi Europos žmonės;
tikriausiai mums reikia vadovautis demografine politika, kuri puoselėja tuos talentus ir
gina bei saugo jų kūrybingumą.
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Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Pone pirmininke, Komisijos darbo programa
išsiskiria plačiais užmojais, tačiau, manau, joje trūksta vieno dalyko – norėčiau, kad Komisija
daugiau dėmesio skirtų jau galiojančių taisyklių, teisės aktų, strategijų ir politikos
įgyvendinimui. Mes toliau plėtojame strategijas ir rengiame naujus dokumentus, bet labai
daug dalykų tiesiog neįgyvendinami, ypač energetikos srityje. Taigi, manau, Komisijos
darbe tai turėtų būti atskiras daugiau dėmesio sulaukiantis klausimas. Jei Komisija nesugebės
užtikrinti, kad įsigaliotų priimti teisės aktai, ji tiesiog nebebus tokia patikima ir praras savo
teisėtumą. Nesilaikydami Mastrichto kriterijų taip pat sudarėme sąlygas didelių finansinių
problemų atsiradimui Europoje. Taip, galbūt tai atrodo nelabai įspūdingai, galbūt nelabai
gerai parengta raštu, tačiau manau, kad tai itin svarbu Komisijos darbui.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Pone pirmininke, nors Komisija užsibrėžė kuo greičiau
atgaivinti darbo vietų kūrimą, deja, užimtumo ir socialinių reikalų srityje ateinančių metų
Komisijos programoje nėra konkrečių pasiūlymų dėl naujų ir kokybiškų darbo vietų kūrimo.
Komisija vėl, kaip ir praėjusių metų veiklos programoje, siūlo tas pačias teisėkūros
iniciatyvas dėl darbuotojų komandiravimo ir darbo laiko bei toliau įsipareigoja gerinti
migrantų darbuotojų teises visoje Europos Sąjungoje.

Tačiau to tikrai nepakanka. Intensyviai diskutuojame dėl pensijų ateities Europos Sąjungoje
ir vienas iš siūlymų yra ilginti pensinį amžių, tačiau Komisija nepateikia konkrečių siūlymų
dėl vyresnio amžiaus žmonių užimtumo. Antra, ekonominės ir finansinės krizės sąlygomis
labai išaugo nelegalus darbas ir šešėlinė ekonomika. Tikrai pasigendu konkrečių siūlymų,
kaip turėtume bendrai kovoti su šia negerove.

Ir trečia, norint konkrečiai įveikti skurdą ir tikrai sumažinti skurstančių žmonių skaičių
Europos Sąjungoje labai norėtųsi tikėti, jog Komisija kiek galint greičiau pateiks direktyvą
dėl minimalių pajamų.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Pone pirmininke, sudarant darbo programą,
pirma, visada atsižvelgiama į tęstinumą, o antra, imamasi pokyčių. Kokiomis dalimis jų
bus imamasi 2011 m. ir koks bus jų tarpusavio santykis? Be abejo, ir toliau turi būti tęsiamas
darbas, susijęs su krizės įveikimu, ekonomikos augimo didinimu ir darbo vietų kūrimu.
Atsižvelgiant į tai buvo nustatyti mūsų 2011 m. tikslai. Strategijų jau priėmėme pakankamai.

Vis dėlto mums reikia pakeisti reformų, susijusių su ekonomikos valdysena, esmę. Tai
matyti M. Monti ataskaitoje apie esmines bendrosios rinkos priemones. Panašiai turime
elgtis įgyvendindami finansų įstaigų ir jų priežiūros reformą. 2011 m. turi būti priimtų
priemonių įgyvendinimo metai ir metai, kai veiklą pradės naujos agentūros.

Konkurencingumas visų pirma gali augti didėjant efektyvumui, taikant pažangius ir
šiuolaikiškus metodus. Pagaliau kitas svarbus uždavinys yra darbas, susijęs su 2014–2020 m.
daugiamete finansine programa ir tikslais. Būtent šioje programoje svarbu sutelkti dėmesį
į geresnę ekonominę integraciją ateityje.

Monika Smolková (S&D).   – (SK) Pone pirmininke, pateiktoje darbo programoje keliami
plačių užmojų tikslai. Ji apima sritis, kurios padės įgyvendinti strategiją „Europa 2020“.
Daug kas pasakyta, bet verčiau paklausiu to, kas nebuvo pasakyta arba pasakyta ne iki galo.
Visų pirma kaip Komisija ketina nustatyti prioritetus pagreitintam skubių pasiūlymų
priėmimui? Ypač pabrėžiu – pagreitintam priėmimui. Mes visi žinome, kaip ilgai užtrunka
su Europos teisės aktais susijusios procedūros.

Taip pat norėčiau paklausti – programa baigiama pabrėžiant Komisijos, Europos Parlamento
ir Tarybos bendradarbiavimą. Mano klausimas yra toks: ar manote, jog įmanoma
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konstruktyviai bendrauti su Taryba, kai ponia A. Merkel ir ponas N. Sarkozy nepalaiko
bendradarbiavimo esmės?

Maroš Šefčovič,    Komisijos pirmininko pavaduotojas. – Pone pirmininke, norėčiau padėkoti
visiems gerbiamiems nariams už jų teigiamus ir malonius žodžius apie Komisijos darbo
programą.

Jei apgalvosite savo pasisakymus, suprasite, kad tikslai, kuriuos norėtume kartu pasiekti,
labai panašūs. Manau, taip yra todėl, kad Komisijos darbo programa didžiąja dalimi buvo
mūsų bendras siekis. Dalykinis dialogas, kurį pradėjome šiais metais, intensyvus
bendravimas su komitetais ir Komisijos nariais tikrai atsipirko. Galų gale turime Komisijos
darbo programą, kuri apima susijusius Parlamento ir Komisijos tikslus.

Keli iš jūsų pabrėžė dėmesio tinkamam įgyvendinimui svarbą, kad mūsų programos ir
pasiūlymai neliktų tik sprendimais. Visiškai suprantu šį prašymą, ir dėl šios priežasties į
Komisijos darbo programą taip pat įtraukėme vykstančio darbo stebėjimą. Būsiu labai
laimingas reguliariai lankydamasis Parlamente ir informuodamas jus apie tai, kokią pažangą
darome ir kaip įgyvendiname Komisijos darbo programą, kad apie tai, kaip mums sekasi
vykdyti Komisijos darbo programą, galėtume diskutuoti ne tik kartą per metus, o reguliariai.

Iki šiol šiais metais iš 34 mūsų šiems metams žadėtų iniciatyvų tikrai įgyvendinsime 30.
Tai palyginti nebloga pažanga, bet, žinoma, būsime pasiruošę diskutuoti su jumis šiuo
klausimu toliau ir reguliariai jus informuoti.

Taip pat labai džiaugiuosi, kad jūs, su tam tikromis išimtimis, mūsų reikalaujate daryti
daugiau, ne mažiau. Tai, žinoma, labai sveikintinas Parlamento elgesys Komisijos atžvilgiu.
Sutinku su visais jumis, kurie sakote, kad mums reikia dirbti geriau. Mes turime ne tik gerai
dirbti, kad įgyvendintume savo tikslus, bet mums reikia parodyti, kad dirbdami labai
kokybiškai galime pasinaudoti rezultatu kaip geriausiu kontrargumentu ir geriausia
priemone euroskepticizmui Europoje ir praeities šešėliams, kurie visada pasirodo, kai
išgyvename sunkius laikus: protekcionizmui, rasizmui, ksenofobijai ir daugeliui kitų
reiškinių, kuriuos ką tik čia apibūdinote, nugalėti. Geru darbu ir patikimu bendradarbiavimu
galime įveikti šiuos praeities šešėlius.

Tiesa, kad mums reikia daug investuoti į infrastruktūrą, bet taip pat esame visiškai tikri,
kad mums reikia šiuolaikinės infrastruktūros. Jei norime konkuruoti pasauliniu mastu ir
išsaugoti savo konkurencinį pranašumą, visiškai aišku, kad turime atnaujinti savo
infrastruktūrą. Tai svarbu ne tik dėl to, kad būtų pasiekti mūsų ekonomikos tikslai, bet ir
dėl to, kad mūsų ekonomika būtų ekologiškesnė, kartu turi būtų plėtojama tausiai išteklius
naudojanti ekonomika. Dėl to mums reikia labiau negu bet kada naudotis projektams
skirtomis ES obligacijomis, mums reikia aktyviau bendrauti su Europos investicijų banku
bei surasti būdų, kaip labiau ateityje pasinaudoti vieša ir privačia partneryste. Jūs taip pat
tai rasite programoje.

Kalbant apie bendrąją rinką, palankiai vertinu visas pastabas ir dėmesį bendrajai rinkai,
kadangi tai tikrai pagrindinė ES vertybė. Mes labai daug pasiekėme bendrosios rinkos srityje
ir žinome, kad galime pasiekti dar daugiau, jei išlaisvinsime bendrosios rinkos galimybes.
Mums reikia įveikti visas kliūtis, trukdančias patekti į bendrąją rinką, kurių vis dar esama,
mums reikia sustiprinti silpnąsias vietas ir pasinaudoti naujomis ekonomikos sritimis. Kai
kurie iš jūsų minėjo skaitmeninę ekonomiką ir kėlė klausimą, kaip galėtume pagerinti
gyvenimą Europoje, jeigu daugiau naudotumėmės elektroninėmis paslaugomis, elektronine
valdžia arba elektronine prekyba, ir tai naujos sritys, kurioms turime skirti daugiau dėmesio.
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Mario Monti pateikė puikią ataskaitą, o Michel Barnier pasinaudojo šia ataskaita kaip mūsų
daugelio pasiūlymų pagrindu. Mes pradėjome diskusiją apie tai, kaip pagerinti Europos
bendrąją rinką, padaryti ją atviresnę ir konkurencingesnę, kad ji mums duotų dar geresnių
rezultatų negu turime šiandien. Taigi leiskite mums dalyvauti ir nuspręsti, kurie iš Michelio
Barnierio į darbotvarkę įtrauktų pasiūlymų būtų svarbiausi ir kuriems turėtų būti teikiamas
didesnis prioritetas. Manau, kartu pasieksime, kad bendroji rinka būtų didesnė ir stipresnė.

Dėl administracinės naštos, kaip žinote, Günter Verheugen į programą įtraukė tenkančios
administracinės naštos mažinimą 25 proc. iki 2012 m. Džiaugiuosi galėdamas jums
pasakyti, kad Komisija labai sunkiai dirba, kad ši riba būtų pasiekta. Dabar stengiamės
pasiekti 30 proc. lygį, bet turime labai aiškiai suprasti, kad rezultatų gali pasiekti ne tik
Komisija. Labai dažnai administracinė našta didėja nacionaliniu lygmeniu, kai Europos
teisės aktai įgyvendinami su skirtingomis išankstinėmis sąlygomis. Mums reikia dirbti šiuo
klausimu apgalvojant abi galimybes – ir Europos lygmeniu, ir nacionaliniu lygmeniu.

Visiškai su jumis sutinku dėl Europos bendrosios rinkos socialinės dimensijos svarbos.
Pasimokėme iš praeities klaidų ir ateisime su pasiūlymais dėl komandiruotų darbuotojų,
dėl laiko direktyvos ir dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų, kurie atspindėtų šią
labai svarbią socialinę dimensiją, nes mes žinome, kad bendroji rinka veiks tik tada, kai į
ją bus įtraukti piliečiai. Dėl šios priežasties savo pasiūlymuose mums reikia pateikti šį labai
rimtą socialinio poveikio vertinimą, kad žinotume, ar piliečiams pristatyti pasiūlymai, bus
jų priimti ir remiami.

N. Tzavela padarė aktualų pareiškimą, susijusį su galimu protų nutekėjimu: mes prarandame
jaunus gerai išsilavinusius europiečius, kurie vyksta dirbti kitur už Europos Sąjungos ribų.
Kartais taip atsitinka dėl Europos darbo rinkoje kilusių kliūčių, kartais – dėl informacijos
trūkumo, bet dažnai tai taip pat įvyksta dėl to, kad švietimas neatitinka Europos įmonių
poreikių. Taigi labai džiaugiuosi, kad už kelių akimirkų pradėsite diskusiją dėl naujos
pavyzdinės iniciatyvos.

Matau, kad mano kolegos, Komisijos narė A. Vassiliou ir Komisijos narys L. Andor yra čia.
Jie paaiškins, kaip planuojame tai padaryti geriau, kaip suderinti įgūdžius su poreikiais
taip, kad jauni žmonės nebūtų bedarbiais, o savo galimybes pristatytų Europos ekonomikai,
ir mes visi turėtume iš to naudos.

Keli iš jūsų pabrėžė finansų rinkų reguliavimo ir greito sprendimų priėmimo svarbą ir tai,
kaip turėtume to siekti. Jau pabrėžėme, kad ateityje turėsime siekti pažangos užtikrindami
geresnį Parlamento, Komisijos ir Tarybos koordinavimą. Norėtume tai įgyvendinti
pasitelkdami naująją Europos Sąjungos programavimo formą, kurią naudojant mums bus
suteikta galimybė apsispręsti dėl prioritetų, laiko ir terminų nustatymo, kad galėtume
greičiau pasiekti rezultatų ir paspartinti teisės aktų priėmimo procesus netgi greičiau negu
šiandien.

Galiu jus užtikrinti, kad omenyje turint daugiametę finansinę programą darysime viską,
ką galime, kad jums pristatytume plačių užmojų projektą. Mums reikia jūsų pagalbos
aiškinant visiems lygmenims – žiniasklaidai, nacionalinėms auditorijoms – šios diskusijos
svarbą, kiek galime pasiekti Europoje turėdami vos 1 proc. BVP, ir Europos Sąjungos
biudžeto, kurio beveik 95 proc. su didele pridėtine verte iš Europos Sąjungos grįžta į
nacionalinės ekonomikos sritis, struktūrą. Šios diskusijos taip pat reikia imtis valstybių
sostinėse, ir mes turime kalbėti su piliečiais, informuodami juos apie tai, kaip šis biudžetas
sudarytas, kad galėtume gauti stipresnę paramą savo plačių užmojų pasiūlymams.
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Elmar Brok nurodė labai svarbias išorės santykių sritis – Rytų partnerystę, plėtros procesą
– kuriose taip pat turime imtis veiksmų, kad mumis pasitikėti galėtų abi pusės. Privalome
būti patikimi tardamiesi ir stebėdami šalių kandidačių įgyvendinamus kriterijus, tačiau
taip pat turime atrodyti patikimi dėl to, ką siūlome šalims kandidatėms, kad turėtume
abipusį pasitikėjimą.

Jungtinės Amerikos Valstijos yra labai svarbus partneris ir būtų itin naudinga, jei mums
pavyktų atsikratyti abipusės prekybos kliūčių, ir sutinku, kad šioje srityje mums reikia dėti
daugiau pastangų.

Kalbant apie prekybą, jūs žinote, kad Europa pasiruošusi derėtis ir pasirengusi judėti, tačiau
mums reikia partnerių. Negalime tiesiog sudaryti susitarimų, kai nesame tikri, kad kita šalis
juos lygiai taip pat suderins. Tačiau sutinku, kad šį klausimą mums reikia spręsti visą laiką,
teikiant pasiūlymus ir ieškant naujų galimybių, nes pasaulio prekyba neabejotinai palankiai
veiks pasaulio ekonomiką, ir būtent to šiuo metu reikia didžiajai pasaulio ekonomikos
daliai.

Pagaliau kalbant apie laisvę, saugumą ir teisingumą, puikiai suprantame, kad tai viena iš
mūsų piliečiams didelį susidomėjimą ir nerimą keliančių sričių, ir būtent todėl tokią didelę
savo programos dalį skyrėme šiai sričiai. Esu tikras, kad mano kolegės, ponia C. Malmström
ir ponia V. Reding, skirs dėmesio bandydamos ieškoti, kaip būtų galima spręsti šiuos nerimą
keliančius klausimus, kurie buvo iškelti ir per šią diskusiją, ir per dalykinį dialogą, kuriame
jos dalyvavo su atitinkamais komitetais.

Pirmininkas.   – Diskusija baigta.

Balsavimas vyks gruodžio mėn. per mėnesinę sesiją.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

João Ferreira (GUE/NGL),    raštu. – (PT) 2011 m. Komisijos darbo programa aiškiai
pagrįsta tęstinumu. Be skelbiamų siekių „pažangus, tvarus ir integracinis augimas“ pateiktos
didesnio dėmesio sulaukusios gairės, kurios sukėlė didžiulį pusiausvyros nebuvimą ES,
tikruosius ES ekonomikos sričių skirtumus, sunkią krizę ir recesijos perspektyvą, lydimą
nedarbo ir socialinės neteisybės, su kuo kai kurios valstybės narės susiduria. Programa taip
pat apima tokias rekomendacijas kaip nelogiškų Stabilumo ir augimo pakto kriterijų
palaikymą, darbo jėgos liberalizavimą ir nuvertinimą, ir aš ypač norėčiau pabrėžti joje
pateikiamą reikalavimą pateikti naują pasiūlymą, kuriuo remiantis iš dalies būtų pakeista
direktyva dėl darbo laiko organizavimo. Be to, verta atkreipti dėmesį į programoje pateiktą
pareiškimą, susijusį su finansų reguliavimu, kad dauguma priemonių, skirtų krizės
atskleistiems skirtumams mažinti, jau buvo pasiūlytos. Tai rodo, kad pažadai padaryti galą
mokesčių rojui ir išvestinėms finansinėms priemonėms žlugo. Tai rodo, kad finansinė
spekuliacija yra nesuvaldoma ir tęsiasi toliau. Netrukus gali prasidėti nauji išpuoliai dėl
piliečių teisių, laisvių ir garantijų, įskaitant keliautojų registracijos programą, ir tai klausimas,
kuris reikalauja išskirtinio dėmesio ir aktyvaus susirūpinimo.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    raštu. – (PL) Komisijos komunikate,
bendrais bruožais apibūdinančiame jos 2011 m. darbo programą, pabrėžiamas
išsigelbėjimas nuo krizės ir ekonomikos augimo skatinimas. Vienas svarbus elementas yra
virtuali rinka, kuri vis dar turi didelę plėtros galimybę – vis dėlto, su sąlyga, kad internete
bus sukurta tikra bendroji rinka. Todėl primygtinai raginu Komisiją baigti visapusišką
skaitmeninės darbotvarkės, kuri minima komunikate, įgyvendinimą. Manau, kad
informacinių technologijų mums teikiamos galimybės taip pat turėtų būti vienas iš būdų
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įveikti ekonomikos krizę. Internetinės prekybos, su intelektinės nuosavybės teisėmis
susijusių priemonių plėtra ir Europos kultūros paveldo teikimas internete turi būti kaip
Europos Sąjungos veiksmingumo išbandymas.

Kaip Teisės reikalų komiteto pranešėja geresnio reglamentavimo srityje (2008 m.
pranešimas), norėčiau pasidžiaugti tuo, kad Komisija į savo metų darbo planą nusprendė
įtraukti mano pranešime pateiktus pasiūlymus. Manau, kad didesnį dėmesį reikia skirti
baigiamajam Europos teisės aktų vertinimui, o viešų konsultacijų, skirtų naujiems
pasiūlymams, laikotarpį reikia pratęsti nuo 8 iki 12 savaičių.

Kinga Göncz (S&D),    raštu. – (HU) Palankiai vertinu faktą, kad ateinančius metus Komisija
pradės turėdama tinkamą programą. Šiomis dienomis matome, kaip greitai besikeičiančios
ekonomikos, finansų ir tarptautinės politikos aplinkybės koreguoja mūsų planus beveik
kiekvieną savaitę. Dėl šios priežasties, manau, per ateinančius metus labai svarbu peržiūrėti
Komisijos darbo programą keletą kartų.

Džiaugiuosi, jog šiame dokumente darbo vietų kūrimas minimas kaip vienas svarbiausių
2011 m. prioritetų, tačiau kartu apgailestauju dėl teisėkūros iniciatyvų stygiaus užimtumo
ir socialiniais klausimais. Komisija pagaliau nusprendė parengti Europos romų pagrindų
strategiją, tačiau, manau, svarbu, kad po jos būtų pateiktas projektinis teisės aktas, kuris
būtų skirtas integracijai ir diskriminacijos draudimui. Kai buvo sudaryta J. M. Barroso
Komisija, ji pažadėjo, kad kiekvienu atveju prieš jai pateikiant pasiūlymus bus atliktas jų
socialinio poveikio vertinimas, tačiau dabartinėje darbo programoje nematau jokių tokio
vertinimo ženklų. Tikiuosi, kad prasidėjus 2011 m. Komisija bus pasirengusi atkreipti
dėmesį ir į piliečių iniciatyvas, surinkusias 1 mln. ES piliečių parašų. Šiuo metu kai kuriose
valstybėse narėse stebime atvirus ir slaptus išpuolius dėl žiniasklaidos laisvės ir pagrindinių
demokratinių teisių pažeidimų, manau, ypač svarbu, kad Europos Komisija, kaip sutarčių
saugotoja, didesnį dėmesį negu bet kada skirtų valdžios sprendimams, kurie kelia grėsmę
žiniasklaidos nepriklausomumui, demokratinių patikrinimų sistemai ir pusiausvyrai ir
teisinei valstybei, ir, esant reikalui, imtųsi veiksmų ginti pagrindines demokratines vertybes.

Zita Gurmai (S&D),    raštu. – Kaip moterį ir politikę, sprendžiančią lyčių lygybės klausimus,
2011 m. Komisijos darbo programa mane nuvylė. Šioje programoje moterys visiškai
pamirštos. Tikrai turėjau nemažai pavargti, kol radau bent vieną žodį „moteris“... priede.
Netgi ten, cituoju: „Atsižvelgdama į konsultacijos rezultatus, 2012 m. Komisija gali priimti
teisės akto pasiūlymą dėl suderinimo, įskaitant dėl tėvystės atostogų ir tėvų priežiūros
atostogų.“ „Atsižvelgdama į“. „Gali priimti“. „2012 m.“. Šis sakinys yra Komisijos, kuri
kovo mėn. skubėjo parengti bevertę vadinamąją Moterų chartiją ir kuri nepaisė Parlamento,
kai buvo diskutuojama dėl naujos lyčių lygybės strategijos, kuri, galiu pridurti, nėra nė kiek
konkretesnė negu Komisijos darbo programa. Kovo mėn. žinojome, kad V. Reding inicijuota
Chartija buvo tik façade (liet. fasadas) be jokio pagrindo. Kelis kartus reikalavome, kad teisės
akto tekstas būtų svarus, tačiau V. Reding nenorėjo apie tai girdėti. Kodėl galime priimti
Europą, kuri skiria ribojamąsias priemones valstybėms narėms, kai finansiniu požiūriu jos
neatitinka ES taisyklių ir susitarimų, tačiau negalime priimti Europos, kuri skiria ribojamąsias
priemones toms valstybėms narėms, kurios nepaiso lyčių lygybės ir sudaro vyriausybės,
kuriose vos kelios arba nė vienos moters ministrės?

Jiří Havel (S&D),    raštu. – (CS) Nenuostabu, kad trys šalys, kurios inicijavo derybas dėl
bankroto, yra grynosios mokėtojos ir, be to, permokų grąžinimo gavėjos. Iš tikrųjų nėra
jokių abejonių, kad Jungtinė Karalystė pradėjo įpareigojančią kovą dėl savo permokų
grąžinimo. Biudžeto griovėjų pasirinkti pasiteisinimai gana neapgalvoti. Riboti biudžeto
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lankstumą krizės laikotarpiu gana neatsakinga. Priešingai, esant krizei, lankstumą reikia
didinti. Atsisakymas su Parlamentu diskutuoti dėl naujų ES biudžeto finansinių išteklių
remiantis Lisabonos sutartimi ir nenoras pradėti dialogą dėl daugiametės finansinės
programos yra netikęs kažkada išgirto britiško humoro jausmo vedamas pasišaipymas.

Joanna Senyszyn (S&D),    raštu. – (PL) 2011 m. Komisijos darbo programa turėjo apimti
pasiūlymą dėl direktyvos kovai su smurtu prieš moteris ir ES sporto finansavimo programą.
Komisija įsipareigojo įgyvendinti šiuos dalykus. Jau pats laikas juos įgyvendinti. Smurtas
prieš moteris dabar yra pati didžiausia diskriminacijos prieš moteris apraiška ir žmogaus
teisių pažeidimas. Europoje net 45 proc. moterų – t. y. 100 mln. – patiria smurtą. Kiekvieną
dieną smurtą kenčia nuo 1 iki 2 mln. Europos moterų. Nėra jokio pateisinimo
atidėliojimams pateikti direktyvos projektą šiuo klausimu.

Taip pat noriu atkreipti dėmesį į sporto klausimą, kuris, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai,
buvo įtrauktas į Europos Sąjungos kompetencijų sritį. Komisija, dar kartą imdamasi biudžeto
apribojimų nacionaliniu ir Europos lygmeniu, ES programos pristatymą šioje srityje atidėjo.
Bijau, kad, jei laikysimės tokio požiūrio, programos niekada taip ir nebus, nes visada atsiras
svarbesnių klausimų negu sportas. Vis dėlto fizinio aktyvumo skatinimas atneša tokią
neabejotiną naudą kaip pagerėjusi europiečių sveikata ir savijauta, taip pat didesnis jų
veiksmingumas ir efektyvumas darbe. Tai padeda sumažinti ligų skaičių, dėl to sumažėja
sveikatos priežiūros išlaidos, ir kovoti su socialine atskirtimi. Be to, labai svarbu išnaudoti
vyresnio amžiaus žmonių galimybes darbo rinkoje. Tikiuosi, kad Komisija atsižvelgs į
daugelį kartų iškeltą klausimą savo būsimuose pasiūlymuose dėl užimtumo ir naujų darbo
vietų kūrimo.

(Posėdis keletui minučių sustabdytas)

15. Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė (diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – Komisijos pareiškimas dėl naujų įgūdžių ir darbo vietų
kūrimo darbotvarkės.

László Andor,    Komisijos narys. – Pone pirmininke, šiandien visoje Europos Sąjungoje
yra 23 mln. bedarbių, atitinkamai nedarbo lygis yra 10 proc.

Susidariusi padėtis yra finansų ir ekonomikos krizės pasekmė, ir mes esame priversti
susidurti su dramatiškais padariniais, tačiau dėl šios padėties Europos Komisija nenustojo
siūlyti plačių užmojų tikslų strategijoje „Europa 2020“, ir Europos Sąjunga išsikėlė plačių
užmojų užduotis, kurias siekia įvykdyti artimiausiu metu.

Mūsų pagrindinė užduotis yra pasiekti, kad iki 2020 m. vyrų ir moterų užimtumo lygis
būtų 75 proc., ir šiandien Komisija priėmė dar vieną pavyzdinę iniciatyvą pagal strategiją
„Europa 2020“: naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkę, kurioje išdėstyta, kaip
ketiname siekti pažangos visiško užimtumo srityje.

Ji papildo rugsėjo mėn. priimtą pavyzdinę iniciatyvą „Judus jaunimas“. Abu dokumentai
turi padėti siekti mūsų strategijos „Europa 2020“ užimtumo ir švietimo tikslų. Taip, dėl
krizės prarasta milijonai darbo vietų. Taip, mes susiduriame su augančia tarptautine
konkurencija, tačiau dingsties vengti imtis veiksmų nėra.

Priešingai, tai raginimas veikti ir kurti savo ateitį. Didesnio darbo vietų skaičiaus ir geresnių
darbų kūrimas priklauso nuo mūsų. Užimtumo politika didžiąja dalimi yra valstybių narių
atsakomybė, bet, kaip ES politikos formuotojai, mes Komisijoje kartu su Europos
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Parlamentu ir socialiniais partneriais privalome prisidėti. Mes privalome suteikti galimybę
kiekvienam, kuris gali dirbti, iš tikrųjų tą daryti. Turime leisti darbo jėgai kurti naujas idėjas
ir įsteigti įmones. Turime užtikrinti, kad jaunesnioji karta galėtų gauti naudos iš mūsų
sukurto socialinio modelio. Mums reikia geresnės darbo kokybės, o visiems darbuotojams
– geresnių darbo sąlygų. Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkėje pateikiami
veiksmai keturiose srityse: darbo rinkų funkcionavimo; įgūdžių; darbo kokybės ir darbo
sąlygų; ir darbo vietų kūrimo.

Darbotvarkėje siūloma 13 konkrečių veiksmų ES lygmeniu, kurie turi būti atlikti kartu su
vyriausybėmis, socialiniais partneriais ir pilietine visuomene.

Pirma, turime įsitikinti, kad, įgyvendinant darbo reformą, mūsų darbo rinkos veikia geriau,
užtikrindamos reikiamą lankstumą ir saugumą. Viena iš per praėjusius porą metų išmoktų
pamokų yra ta, kad darbo rinkos lankstumo ir užimtumo saugumo politika padėjo įveikti
krizę.

Dabar mes su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais siūlome aptarti visas
sudedamąsias darbo rinkos lankstumo ir užimtumo saugumo dalis ir tai, kaip būtų galima
jas tobulinti, formuojant bendrus ES darbo rinkos lankstumo ir užimtumo saugumo
principus.

Darbotvarkėje pateikiami lankstūs, bet patikimi, sutartiniai susitarimai, visapusiško visą
gyvenimą trunkančio mokymosi, aktyvios darbo rinkos politikos ir šiuolaikinės socialinės
apsaugos sistemos.

ES yra labai segmentuotų darbo rinkų, kuriose yra darbuotojų, turinčių ilgalaikes socialiniu
požiūriu saugias sutartis, ir kartais darbuotojų, dirbančių šalia toje pačioje darbo vietoje,
darančių tą patį darbą, turinčių laikinas sutartis su vos keliomis socialinės apsaugos
priemonėmis ir menka pastovaus darbo galimybe.

Siekiant gerinti padėtį ir sumažinti esamus skirtumus, viena iš diskutuotinų temų, siūlomų
iš šiandien priimtos darbotvarkės, galėtų būti neribotų sutartinių susitarimų naudojimo
pratęsimas. Šie susitarimai turėtų pakankamai ilgą bandomąjį laikotarpį ir visiems
darbuotojams užtikrintų tolygiai didėjančią teisių apsaugą, teisę gauti išsilavinimą, visą
gyvenimą trunkantį mokymąsi ir konsultacijas karjeros klausimais.

Laikui bėgant tai darbuotojams suteiktų galimybę įgyti visas teises, o įmonės per visą
bandomąjį laikotarpį galėtų taikyti pakankamą, tačiau nuolat mažėjantį lankstumą,
pašalindamos netenkinančius elementus, kurie dažnai sukliudo darbuotojams ilgam
laikotarpiui priimti naujokus.

Antra, turime parengti žmones suteikdami galimybę įgyti jiems visus darbui, kuris šiandien
arba ateityje bus siūlomas rinkoje, reikalingus įgūdžius. Žinome, kad netgi dabar kai kurie
darbdaviai deda visas pastangas, kad galėtų užpildyti tuščias darbo vietas, nes negali rasti
žmonių, turinčių reikalingus įgūdžius.

Tai parodo, kad mums reikia ne tik daugiau ir tinkamų įgūdžių, bet ir tai, kad ES darbo
rinkoje nuolat atsiranda prieinamų įgūdžių ir poreikių neatitikimų.

Artimiausiu metu galime susidurti su dar didesniu negu šiandien darbuotojų – informacinių
ir ryšių technologijų specialistų, gydytojų, slaugytojų, tyrėjų, taip pat nepatyrusių žmonių,
kurie padėtų mums judėti ekologiškos ekonomikos link, trūkumu.
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Todėl naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkėje pateikiami praktiniai įrankiai.
Mes suteiksime daugiau skaidrumo, susijusio su įgūdžių poreikiais, ir skatinsime geresnį
derinimą, būtent naudodami „ES įgūdžių panoramą“, siekdami padėti žmonėms lengviau
pamatyti ir suprasti, kokių įgūdžių labiausiai reikia dabar ir ateityje. Komisijos narė
A. Vassiliou galės apie tai papasakoti daugiau. Dabar aišku, kad mums reikia artimai dirbti
su visomis tiesiogiai susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, kad sumažintume švietimo
bei mokymo ir darbo pasaulio atotrūkį.

Trečia, siūlome gerinti darbų kokybę ir užtikrinti geresnes darbo sąlygas. Šioje srityje ES
turi labai didelių užmojų teisės aktų, kuriuos reikia dabar peržiūrėti. Patirtis, įgyta
įgyvendinimo proceso metu, mums pasako, kada ir kur yra galimybių tobulėti. Turime
įsitikinti, kad teisės aktai veikia geriau, kad jie atitinka naujus darbo modelius ir technologijas
ir kad žmonėms bei įmonėms juos suprasti ir taikyti yra lengviau.

Praktiškai siūlome peržiūrėti Darbo laiko direktyvą ir pateikti teisės akto pasiūlymą, kuriuo
būtų siekiama pagerinti Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo įgyvendinimą, mes
taip pat pateiksime pasiūlymų profesinės sveikatos ir saugumo srityje.

Be ES teisės aktų peržiūrėjimo, naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkėje
pateikiamas integruotas požiūris, kuris apima vadinamąsias švelnias priemones pradedant
elgesio kodeksais ir rekomendacijomis ir baigiant rekomendacijų įgyvendinimu, lyginamąja
analize ir keitimusi geros praktikos pavyzdžiais.

Laukiu, kada galėsiu diskutuoti šiais klausimais su jumis, ir esu tikras, kad kartu su Europos
Parlamentu, valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais galime pasiekti, kad jie veiktų
geriau.

Paskutinis, bet, be abejo, ne mažiau svarbus dalykas yra tai, kad mums reikia kurti daugiau
darbo vietų. Augimui reikia darbo vietų kūrimo, tačiau tam per daug kliūčių. Siūlome
gerinti pagrindines darbo vietų kūrimo sąlygas, visų pirma dinamiškuose ir aktyviai
veikiančiuose mokslinių tyrimų ir plėtros sektoriuose, sumažinant administracinę naštą
ir su darbo santykiais susijusius mokesčius ir padedant verslininkams.

Mes taip pat siūlome veiksmus, skirtus verslumui skatinti ir žmonėms, kurie jau yra pradėję
įmonės steigimo procesą arba ką tik tai padarė, palaikyti.

Šiuo atžvilgiu niekada nebūtų per dažnai pakartota naujosios mikrofinansų priemonės
kaip įrankio, skirto padėti žmonėms steigti savo įmones, svarba. Europos Sąjunga turi daug
talentų. Leiskime sau įsitikinti, kad idėjos ir naujovės skatina kokybiškų darbo vietų kūrimą.

Šiandien Komisija pristatė savo prioritetus, skirtus pažangai visiško užimtumo srityje
pasiekti. Jei visi dirbsime kartu, naudodamiesi naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo
darbotvarke tikrai galėsime pamatyti skirtumą. Raginu visus jus atlikti savo vaidmenį judant
mūsų tikslo Europoje pasiekti visišką užimtumą link.

Androulla Vassiliou,    Komisijos narė. – Pone pirmininke, labai džiaugiuosi kartu su
Komisijos nariu L. Andor galėdama pristatyti naują pavyzdinę iniciatyvą „Naujų įgūdžių
ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“. Geresnis švietimas ir mokymas yra esminis dalykas
teikiant žmonėms įgūdžius, kurių jiems reikia norint susirasti darbą, jame likti bei pasiruošti
būsimam darbui.

Būtent dėl šios priežasties mums reikia investuoti į žmones ir į jų gebėjimą diegti naujoves,
kurti naujas įmones ir naujas darbo vietas. Be reikšmingų ir ilgalaikių investicijų į aukštą
kvalifikacijos lygį ir švietimą, greitai įveikti ekonomikos krizę būtų sunku. Įgūdžiai yra
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strategijos „Europa 2020“, skirtos pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui, esmė.
Būtent dėl šios priežasties dvi pavyzdinės iniciatyvos, būtent „Judus jaunimas“ ir „Naujų
įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“, apima svarbias švietimo, mokymo ir užimtumo
dimensijas.

Šiandien šia iniciatyva norime parodyti, kaip švietimas ir mokymas gali prisidėti prie to,
kad iki 2020 m. būtų pasiektas 75 proc. užimtumo lygis. Tikimasi, kad darbo vietų, kurias
užima aukštos kvalifikacijos specialistai, skaičius padidės 16 mln., palyginti su tuo, kiek
jų yra dabar ir kiek jų bus 2020 m., o žemos kvalifikacijos darbuotojų užimamų darbo
vietų skaičius per tą patį laikotarpį sumažės apytikriai 12 mln. Europoje yra daugiau negu
80 mln. suaugusiųjų, kuriems trukdo didžiulė pagrindinių įgūdžių stoka. Todėl reikia
nedelsiant imtis veiksmų švietimo srityje.

Pirma, visą gyvenimą trunkantį mokymąsi turime pripažinti kaip vieną pačių svarbiausių
lankstumo ir saugumo strategijų aspektų, kad, kaip jau minėjo Komisijos narys L. Andor,
galėtume užtikrinti geresnį mūsų darbo rinkos funkcionavimą. Mes visi sutariame dėl
apibūdinimo. Įgūdžiai gali užtikrinti ir pagerinti perėjimą į darbo rinką, tačiau visą gyvenimą
trunkantis mokymasis Europoje vis dar nėra tikrovė. Įgūdžių tobulinimas neturi būti
prabanga, prieinama tik aukštos kvalifikacijos darbuotojams. To reikia visiems. Visų
valstybių narių žemos kvalifikacijos darbuotojai turi labai mažai galimybių dalyvauti
tęstiniuose mokymuose. Sutelkus bendras visų partnerių, valdžios, darbdavių ir piliečių
pastangas tai turi pasikeisti.

Antra, turime padėti žmonėms įgyti užimtumui reikalingus įgūdžius. Europai reikia imtis
tobulinti ne tik jau darbo rinkoje esančių žmonių įgūdžius, bet taip pat užtikrinti, kad nuo
pat pradžių žmonės įgytų greitai besikeičiančioje visuomenėje prisitaikyti ir išsiskirti
reikalingų įgūdžių įvairovę. Pirmiausia turime nustatyti, kokių įgūdžių labiau reikia darbo
rinkoje. Turėdami tikslą pateiksime „ES įgūdžių panoramą“, kuria naudodamiesi galėsime
ne tik sužinoti, kokių įgūdžių turinčių darbuotojų dabar darbdaviai ieško, bet taip pat
numatyti, kokių įgūdžių reikės ateityje. Kad galėtume mūsų jaunus žmones paruošti
įstojimui į darbo rinką ir padėti jiems prisitaikyti bei parengti juos dirbti darbus, kurių
galbūt netgi dar neesama, turime skirti dėmesį švietimo sistemoms, teikiančioms reikalingų
įgūdžių įvairovę. Išskirtinis dėmesys turi būti skiriamas pagrindiniams įgūdžiams,
susijusiems su skaitymu, matematika ir gamtos mokslais.

Itin svarbu visų pirma kovoti su žemais mokymosi rezultatais ir ankstyvu mokyklos
baigimu. Būtent dėl šios priežasties sausio mėn. nusprendžiau suburti aukšto lygio
raštingumo darbo grupę. Be to, kad galėtume sukurti žinių visuomenę, reikia, kad mūsų
vaikai būtų gabesni gamtos mokslams, matematikai ir technologijoms. Tačiau vis dėlto
savo pastangas norime sutelkti į universaliųjų įgūdžių, pvz., kalbų įgūdžių, skaitmeninio
raštingumo arba verslumo ir iniciatyvumo ugdymą, kurie labai svarbūs norint įsidarbinti.
Manau, mums vienodai svarbu savo elgesiu užtikrinti, kad būtų ugdomi tie gebėjimai,
kurių reikės būsimuose darbuose, pvz., atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, ekologiškos
statybos, pažangaus transporto ir e. sveikatos, paminint tik keletą iš jų, srityse.

Pagaliau netgi krizės ir didelio nedarbo lygio laikais kai kurie darbdaviai skundžiasi dėl
sunkumų, kuriuos patiria įdarbindami naujus darbuotojus. Taigi darbotvarkėje reikalaujama
geriau derinti darbuotojų įgūdžius ir darbo galimybes bei kapitalizuoti Europos galimybes.
To siekdama siūlau Europos įgūdžių pasą, kuriame bus įrašyti piliečių įgūdžiai, kad galėtų
juos palyginti. Jis bus paremtas populiariuoju Europasu (CV). Išreikšdama paskutinę mintį
noriu pasakyti, kad nei švietimas, nei užimtumas atskirai negali suteikti reikalingų įgūdžių.
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Privalome ieškoti naujų bendradarbiavimo ir partnerystės formų su švietimo ir mokymo
paslaugų teikėjais, verslo atstovais ir kitomis suinteresuotomis šalimis, įskaitant prekybos
sąjungas ir valstybines užimtumo tarnybas.

Pone pirmininke, gerbiami nariai, strategijoje „Europa 2020“ pateikėme savo tikslus ir
siekius. Dabar pats laikas judėti mūsų siekių link ir nustatyti mūsų reformos strategiją.
Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkėje paaiškinta, kaip Europa gali prisidėti,
siekiant įgyvendinti mūsų tikslus. Būdas išbristi iš krizės yra plėtoti konkurencingą, žinių
ekonomiką Europoje joje kuriant daugiau ir geresnių darbo vietų.

Csaba Őry,    PPE frakcijos vardu. – (HU) Pone pirmininke, ponai Komisijos nariai, nors
išlaikydami Parlamento tradicijas esame linkę nagrinėti pasiūlymus norėdami padėti, vis
dėlto kritiškai turiu pasakyti, kad dabar labai palankiai vertinu ir visiškai palaikau ką tik
išsakytą nuomonę. Ypač džiaugiuosi dėl Komisijos nario L. Andor naudojamos apibrėžties,
susijusios su visišku užimtumu kaip siekiu, kurį kas tik gali ir nori turėti, turi gauti visas
priemones ir galimybę dirbti.

Taip pat palaikau keturis pagrindinius prioritetus: geresnį darbo rinkų funkcionavimą,
geresnės kokybės darbus, veiksmingesnę darbo vietų kūrimo politiką ir geresnes darbo
sąlygas, net jeigu matome, kad nebus lengva jų pasiekti. Sutinkame su tuo, kas buvo pasakyta
dėl darbo rinkos lankstumo ir užimtumo saugumo, nors, turiu pasakyti, jau pats laikas
mums kalbėti apie detales. Mes dažnai šį terminą vartojame ir tai, ką jis iš tikrųjų reiškia,
įvairiais būdais interpretuojame.

Derindami pagrindinius geresnių teisės aktų principus, manome, kad reikia reaguoti į
besikeičiančias darbo sąlygas. Dėl šios priežasties, atrodo, pagrįsta peržiūrėti Darbo laiko
direktyvą, nors norėčiau atkreipti dėmesį į tai, jog kai omenyje turima Darbuotojų
komandiravimo direktyva, naujos direktyvos būtinybės nejaučiame, tačiau esame pasiruošę
diskutuoti apie įgyvendinimą ir įgyvendinimo metu įgytą patirtį ir, esant reikalui, padaryti
pakeitimus. Vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį į netipiškų darbo formų reguliavimą. Tai
reiškia visiškai naujus darbdavio ir darbuotojo santykius, susijusius ir su socialine apsauga,
ir su kitomis sąlygomis, ir, žinoma, šioje srityje vis dar yra nemažai spragų.

Reikia didinti judrumą ir daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui su valstybių užimtumo
tarnybomis. Pagaliau, pone pirmininke, matau, kad laikas baigiasi, visiškai sutinku, kad
tam tikra prasme žema darbuotojų kvalifikacija kainuoja daugiau negu krizė. Taigi kiekvieno
labui privalome užtikrinti, kad ir toliau galvotume apie atitinkamus ir lanksčius mokymus,
pripažindami oficialių ir laisvo pobūdžio mokymų galimybę.

Sylvana Rapti,    S&D frakcijos vardu. – (EL) Pone pirmininke, dviejų Komisijos narių
pareiškimų klausiausi su didžiuliu malonumu. Krizės, ypač tokios stiprios krizės, laikotarpiu
mums reikia vizijos. Šie du pareiškimai suteikia mums viziją. Jie išsiskiria plačiais užmojais.
Juose iškeliami keturi tikslai, kuriuos, manau, remtų kiekvienas Europos pilietis.

Bet kad ir kaip viskas būtų puiku, visada yra „bet“; pirmiausia noriu iškelti saugumo
klausimą. Lankstumas ir saugumas turi eiti kartu, bet, mano nuomone, prioritetą reikia
teikti saugumui. Švietimo ir mokymo klausimas yra pagrindinis klausimas, nes, kaip jau
teisingai Komisijos narys L. Andor pasakė, mums reikia ne tiktai naujų įgūdžių, bet taip
pat mums reikia kreipti senus įgūdžius ta linkme, kuria norime. Yra klausimų, susijusių su
verslumu. Mes privalome padėti jaunimui kurti savo verslą. Turime palengvinti įmonėms
galimybę įdarbinti daugiau žmonių.
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Baigdama norėčiau paminėti labai gražią Komisijos narės A. Vassiliou idėją – Europos
įgūdžių pasą. Tai iš karto man primena komandiruotus darbuotojus ir galvoju bei savęs
klausiu: jeigu turiu pasą, kuriame pažymėti mano išskirtiniai įgūdžiai, ir iš šalies A vykstu
dirbti į šalį B, ar bus išspręstas mano darbo sutarties klausimas? Mes esame jūsų pusėje;
turime tai stebėti ir kovoti kartu su jumis.

Marian Harkin,    ALDE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, aptarsiu
tik vieną iš jūsų keturių pagrindinių prioritetų: aiškesnę politiką darbo vietų kūrimui ir
darbo jėgos paklausai skatinti.

Remiantis šiuo dokumentu, atsigavimas turi būti pagrįstas darbo vietų kūrimo augimu,
tačiau, prasidėjus ekonomikos krizei, ekonomikos augimas Europoje buvo silpnas ir
nevienodas. Kaip Europos Parlamento narė iš Airijos, puikiai žinau, kaip mums liepiama
įgyvendinti griežtas taupymo priemones, o reali baimė yra tokia, kad tai nuslopins bet
kokią augimo galimybę.

Taigi mano klausimas toks: ar ši naujų darbo vietų kūrimo ir augimo darbotvarkė nebus
taikoma Airijai arba Graikijai, arba bet kuriai kitai šaliai, kuri įgyvendina šias griežtas
taupymo priemones? Iš kur bus tas augimas ir iš kur atsiras tos darbo vietos?

Šiame dokumente pateikta nuostabių minčių; nebandau jų sumenkinti. Viena iš svarbiausių
– kaip mes siejame savo investicijas ir mokslinius tyrimus, plėtrą ir naujoves su pačia
gamybos sistema. Neabejotinai reikia šiuos du dalykus sujungti.

Pasiūlymai dalyvauti socialinėje ekonomikoje, kooperatyvuose, savidraudos įmonėse ir
mažose įmonėse, nuolat stengiantis teikti užimtumo galimybes, vietos lygmeniu pateikti
laiku ir, tikrai manau, kad prisitaikymas vietos lygmeniu ir tikslas veikti nesiekiant pelno,
pasinaudojant savidraudos įmonėmis, gali skatinti tvariąją plėtrą.

Verslumo skatinimas suteiks galimybę piliečiams patiems atlikti realų vaidmenį gaivinant
mūsų ekonomiką. Įgūdžių ir darbų derinimas labai svarbus, bet esu labai susirūpinusi dėl
daugelio sričių, ponia Komisijos nare.

Praėjusią savaitę Parlamente suorganizavau susitikimą dėl socialinės įtraukties ir psichinių
ligų, ir viena švelnaus būdo ponia iš Austrijos pasakė, kad politikai turi nustoti kalbėti apie
darbus ir augimą – niekas jais netiki! Nežinau, kaip jus, ponia Komisijos nare, bet mane tai
sukrėtė. Nesakau, kad toks požiūris plačiai paplitęs, tačiau jis plinta, ir, manau, būtent todėl
mūsų žodžiai turi tapti veiksmais.

Tai tikrai neatidėliotinas reikalas, ir mums reikia pradėti mąstyti laisvai. Taip, ekologiškoms
darbo vietoms, skaitmeninėms darbo vietoms, bet nepamirškime vietinių darbų, kaip
sakiau, reikia skatinti veikti nesiekiant pelno, ne norint pakeisti, bet sukurti atsvarą į pelną
orientuotam modeliui, kuris dabar kelia grėsmę eurui ir Europos Sąjungos stabilumui.

Elisabeth Schroedter,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, ponia
A. Vassiliou, pone L. Andor, naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė teikė didelių
lūkesčių. Buvo ketinama sukurti stimulą, kuris padėtų darbuotojams Europoje pasirengti
aplinkos pokyčiui. Svarbiausia, Parlamentui pateikus savo rezoliuciją su daugybe idėjų dėl
ekologiškų darbo vietų, tikėjomės, kad Komisija priims šias idėjas, plėtos jas toliau ir vėliau
pasiūlys konkrečias priemones, kurios apibūdintų, kaip keičiantis aplinkai galima sukurti
naujų darbo vietų arba esamas darbo vietas pritaikyti taip, kad jos būtų išsaugotos,
darbuotojų labui siekiant, kad Europos pramonės visuomenė taptų ekologiškesnė. Ką
padarėte vietoj to? Jūs atgaivinote seną lankstumo ir užimtumo garantijų temą. Ar tikrai
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tikite, kad naujos darbo vietos gali būti sukurtos panaikinus reguliavimą? Ką tik nustatėme,
kad nesaugūs darbai yra tie, kurie prarandami per krizę ir pirmiausia išnyksta.

Viskas, ką noriu pasakyti, yra tai, kad klystate, jei manote, kad žinių, tvari ekonomika gali
būti plėtojama remiantis netikrumu ir prastomis darbo sąlygomis. Dėmesį skurdui turite
skirti skatindami darbą užuot skatinę klestėjimą. Vis dėlto skurdas nėra priimtinas siekiant
pažangos. Kad pasiektume aplinkos pažangą, mums reikės didžiulės apimties švietimo ir
mokymo programos, skirtos visiems darbuotojams, visų pirma tiems, kurių kvalifikacija
žemesnė. Prašau toliau tęsti darbą, susijusį su šia darbotvarke, ir pateikti reikiamus taisymus.

Mara Bizzotto,    EFD frakcijos vardu. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, nenoriu, kad
mano kalba būtų įprastas euroskeptiškas retoriškas dėstymas, o veikiau reikalavimas ES
daugiau dėmesio skirti turiniui negu išorei ir atsisakyti propagandos nepaneigiamų faktų
atžvilgiu.

Dabar, kai žlugo Lisabonos strategija, ES pasiūlė naują strategijos „Europa 2020“ šūkį, bet
iš tikrųjų ji nepateikė jokio pažangaus atsako į užimtumo problemas. Statistika tai patvirtina:
nedarbo lygis Europoje 9,6 proc., jaunimo nedarbo lygis − 20,2 proc. Italijoje, kuri yra
trečioji daugiausia mokanti į ES biudžetą valstybė, jaunų žmonių padėtis netgi
dramatiškesnė, nes ten darbo neturi 25,9 proc. jaunų žmonių.

Labiau norėčiau matyti Europą, kurioje ištekliai nebūtų eikvojami skatinamosiose
kampanijose, bet kurioje būtų veiksmingai investuojama, kad taikant prieinamus mokymus
specialistai būtų ruošiami vidaus rinkos sektoriui, kuriame būtų kuriamos atitinkamos
darbo galimybės.

Norėčiau baigti pabrėždama profesinio mokymo, meistriškumo simbolio mūsų valstybėse,
svarbą. Amatų sektoriuje siūloma užimtumo galimybė ir unikalių žinių, kurias reikia
panaudoti siekiant išlaikyti Europos sistemos konkurencingumą, gausybė.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, pone L. Andor, ponia A. Vassiliou, ponios
ir ponai, iškėlėme sau tikslą ateinančiais metais nustatyti darbo rinkos poreikius. Tai reiškia,
jog kalbame apie jaunų europiečių, profesijų ir ekonomikos, kurie rytoj išlaikys mūsų
bendruomenes, ateitį.

Per ilgai domėjomės darbais, kurie bus prieinami po dešimties metų, apie tai, kaip pasikeis
kvalifikacija, ir apie įgūdžius, kurių reikia Europos Sąjungoje. Mes nuolat savęs klausiame,
ar šiuo metu Europos piliečiams siūlomas švietimas ir mokymai padės jiems lengvai rasti
darbą.

Norėčiau žinoti, ko Komisija iš tikrųjų ketina imtis siekdama naujų priemonių priėmimo
tikslų, kuriuos ji pati sau išsikėlė. Ar esame tikri, kad žinome visus jaunų žmonių poreikius?
Ar esame tikri, kad e. mokymasis yra tinkamas sprendimas arba ar galime nagrinėti naujas
ir daugiau pasakančias švietimo ir mokymo formas? Liko tik šeši mėnesiai iki bandomojo
projekto, pradėto 2010 m gegužės mėn., pabaigos, tai reiškia, kad jau laikas sudaryti
biudžetą. Ar rezultatai, kurių pasieksime bus teigiami? Ar jie teiks vilčių? Remdamiesi
Europos švietimo politika privalome siekti mokyti jaunus žmones, kad jie galėtų numatyti
ateities poreikius.

Ne taip seniai girdėjau ilgą dalykų, kuriuos turime įvykdyti, sąrašą. Nagrinėjome daug
problemų, bet būdų, kaip jas įveikti, nenumatėme. Mes neturime tenkintis įtempta padėtimi,
tačiau privalome dirbti su esminėmis idėjomis, kaip numatoma strategijos „ES 2020“
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reikalavimuose. Tai iššūkis, kurio turi imtis visos valstybės narės ir įmonės, ir tai geriausia,
ką galime palikti savo vaikams.

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Pone pirmininke, pone L. Andor, ponia A. Vassiliou, nauji
kuriamų darbo vietų įgūdžiai labai svarbi tema. Kodėl taip? Taip yra dėl to, kad viskas susiję
su ateitimi. Tai susiję ne tik su mumis, bandančiais įveikti tokius jau žinomus iššūkius kaip
demografiniai pokyčiai ir ekonomikos krizė. Tai taip pat susiję su tuo, kad papildoma
kvalifikacija suteiks žmonėms galimybę sukurti ateityje reikalingus darbus, taigi aktyviai
prisidėti prie inovatyvios ekonomikos.

Pone L. Andor, jūs didelę svarbą teikiate socialinei partnerystei, tai geras dalykas. Vis dėlto
norėčiau paskatinti Komisiją skirti dėmesį darbo sąlygoms ir įtempto darbo fiziniam ir,
svarbiausia, psichologiniam stresui. Kokia nauda visuomenei, jei artimiausiu metu žmonės
rodys puikius darbo rezultatus, o ilgainiui visiškai išseks? Visai jokios. Taigi sisteminis
Bendrijos teisyno vertinimas turi būti paremtas šiuo požiūriu, o ne geresniu reguliavimu.

Kalbant apie darbo rinkos lankstumą ir užimtumo saugumą, nepritariu Komisijos
pasiūlymui, susijusiam su kažkuo panašiu į pradinę darbo sutartį, kurioje visiškos darbo
teisės būtų siūlomos po tam tikro laikotarpio. Man atrodo taip vertinti jaunus žmones,
kurie tokie svarbūs mūsų ateičiai, jų profesinės karjeros pradžioje gana apgailėtina. Ar tai
reiškia, kad Komisija daugiau ar mažiau atsisako nepagrįstų darbo santykių? Labai norėčiau
matyti Komisiją šioje srityje darančią pažangą.

Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Pone pirmininke, pone L. Andor, ponia A. Vassiliou, tiesa,
kad kova su nedarbu ir visiško užimtumo tikslas kartu sudaro vieną iš pačių skubiausių
užduočių. Kaip sakė ponas M. Harkin, Europos žmonėms nereikia sumanymų; jiems reikia
konkrečių sprendimų. Norėčiau jums visiems padėkoti už iniciatyvą. Čia buvo pateikta
nemažai teigiamų siūlymų, kuriuos paminėjo du mano frakcijos kolegos. Vis dėlto manau,
kad reikia tam tikrų patobulinimų, kadangi didesniu lankstumu ir judrumu bendroji darbo
rinka nebus sukurta. Norėčiau pritarti tam, ką šiuo klausimu išsakė ponia E. Schroedter.
Mums reikia gerų, saugių darbo vietų Europoje ir valstybėse narėse, ir įmonės turi užtikrinti,
kad tai būtų pastovios darbo vietos, kurios leistų žmonėms neblogai užsidirbti
pragyvenimui. Tai dar kartą turi tapti bendra taisykle, ir privalome šia linkme dirbti Europos
mastu ir pasirinkti teisingą kryptį.

Darbotvarkėje minite naujas užimtumo formas, suteikiančias mažiau teisių darbuotojams,
kurie tik pradeda savo karjerą. Jūs jas vadinate neterminuotais sutartiniais susitarimais.
Mano nuomone, tai nesukurs jokių naujų darbo vietų. Patirtis rodo, ir socialinė demokratinė
Vokietijos valdžia tai išsiaiškino prieš keletą metų, kad silpninant darbuotojų teises nebus
sukurta jokių darbo vietų. Dėl tokių priemonių patikimi darbai tiktai taps rizikingi.
Privalome neleisti, kad ateityje taip įvyktų.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, pasirinktas šių diskusijų laikas labai
tinkamas, kadangi ES ekonomikos atsigavimas išlieka silpnas, o valstybės narės vis dar
susiduria su slegiančia padėtimi darbo rinkoje.

Būtent todėl Europos visuomenei reikia tapti žinių visuomene. ES privalo užtikrinti geresnę
darbų pasiūlos ir paklausos koreliaciją ir tai, kad darbo jėga turėtų reikalingų įgūdžių, kad
galėtų užimti naujai sukurtas darbo vietas.

Kalbant apie Rumuniją, naujausioje Komisijos stebėjimo ataskaitoje nurodyta, kad nuo
2010 m. pradžios darbo rinka buvo stabili. Vis dėlto atsigaunant ekonomikai nedarbas
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negali sumažėti iš karto. Deja, jauni žmonės Rumunijoje vis dar viena iš labiausiai
nukentėjusių grupių. Daugiau negu 20 proc. jų neturi darbo.

Manau, kad šiuo klausimu Europos Komisijos priemonė naudinga, atsižvelgiant į tai, kad
pagrindinis jos tikslas yra paskatinti jaunų žmonių dalyvavimą darbo rinkoje.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Pone pirmininke, jei diskutuojame apie nedarbą,
be abejo, reikia garsiai skųstis dėl jaunų žmonių nedarbo, kuris dukart, o kai kuriose šalyse
keturis kartus viršija Europos vidurkį. Pateiktą darbotvarkę vertinu kur kas palankiau negu
strategiją.

Privalome priimti konkrečias priemones, skirtas užimtumui ir veiksmingam stebėjimui
remti. Neabejotinai privalome skatinti valstybių darbo ir švietimo ministrų
bendradarbiavimą ir sukurti ilgalaikę strategiją, susijusią su tuo, ko darbo rinka reikalaus
iš tinkamų darbo ieškančių asmenų, o ne tik tai, ko jai reikia šiandien.

Švietimas ir profesinis mokymas yra ilgalaikis procesas, ir todėl mums reikia žinoti, ko
mums reikės po 10 metų, o ne tik dabar, kad galėtume remti ateinančią kartą. Komisijos
narė paminėjo geresnį švietimą ir investavimą į žmonių poreikius. Šiuo klausimu visiškai
su ja sutinku. Tik dėl didesnių investicijų į jaunimo švietimą sugebėsime sukurti
konkurencingą kartą ir geresnę Europos Sąjungą.

Dėl šios priežasties norėčiau paraginti ES valstybes nares nesumažinti švietimui ir jaunimui
skirto biudžeto, bet šiais sunkiais laikais netgi jį didinti. Kiekvienas papildomas švietimui
išleistas centas patenkintai ir stipriai ateities kartai grįš šimteriopai.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Pone pirmininke, visos šios priemonės turi būti skirtos
tam, kad kuo geriau būtų panaudoti Europos Sąjungos žmogiškieji ištekliai, o ne masinės
imigracijos klausimams spręsti. Konkrečiau, tai reiškia naujiems, ilgalaikiams įgūdžiams,
kurie atitiktų naujus darbo rinkos reikalavimus, tobulinti. Mums reikia tolesnio mokymo
programos tiems ES piliečiams, kurie savo mokslą nutraukė arba praktika grindžiamoje
mokykloje, arba universitete.

Be to, mums reikia tolesnio švietimo, perkvalifikavimo priemonių ir visą gyvenimą
trunkančio mokymosi iniciatyvų. Kai 2011 m. darbo rinka bus atvira Rytų Europos šalims,
ES turės imtis priemonių, kad apsaugotų tų valstybių narių piliečius, kurias ypač paveiks
darbo rinkos atvėrimas. Mažiau kvalifikuoti darbuotojai ir taip pat savarankiškai dirbantys
asmenys pirmieji nukentės nuo šio pokyčio šiose valstybėse narėse. Tikiuosi, kad Komisija
suteiks šiems žmonėms atitinkamą apsaugą nuo nedarbo, mažai apmokamo darbo ir
socialinio dempingo.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, pone L. Andor, ponia A. Vassiliou,
ponios ir ponai, negali būti jokių abejonių, kad tokiu Europos Sąjungai sunkiu laikotarpiu
drąsa ir ryžtas paspartinti tokias iniciatyvas kaip ta, kurią pateikė Komisijos nariai, gali būti
stebima su didžiuliu palaikymu.

Labiau tikslinis mokymas, tikras švietimas, nukreiptas į žinių ir įgūdžių, kurie reikalingi
darbo rinkai, ugdymą, jaunų žmonių tobulinimas juos mokant ir teikiant žinias – kurias
reikia kasdien gerinti – ir darbo rinka, kuriai reikia naujų įgūdžių, bet kuri kartu turi kuo
geriau išnaudoti migracijos srautus.
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Keturi tikslai teikia vilčių, bet nėra abejonės, kad mes turime kuo geriau išnaudoti daugumą
Komisijai žinomų priemonių. Privalome numatyti ateities galimybes ir būti išmintingi, bet
kartu naujos technologijų ribos mums turi padėti priimti sprendimus siekiant užtikrinti,
kad strategija „Europa 2020“ neprieštarautų veiksmingam mokymui ir norui skatinti darbo
rinką, kuri svarbi Europos visuomenei ir, svarbiausia, jauniems žmonėms.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, pagrindinis Europos piliečių
nerimas susijęs su darbo vietų išlaikymu.

Dėl ekonomikos ir finansų krizės nedarbo lygis pasiekė 10 proc., o jaunimo nedarbo lygis
siekia 20 proc. Jauni žmonės ir tie, kuriems virš 50 metų, susiduria su sunkumais rasti
darbą ir dažnai yra priversti sutikti su laikino darbo sutartimis arba darbu, kuris reikalauja
žemesnės kvalifikacijos nei jų turima.

Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė turi būti susieta su Europos Sąjungos
pramonės politika ir inovacijų politika. Siekiant išlaikyti Europos Sąjungos
konkurencingumą, mes turime ne tik didinti inovacinį pajėgumą, bet taip pat atstatyti
gamybos pajėgumą, o tai reiškia darbo vietų kūrimą Europos Sąjungoje.

Ekologiniu požiūriu veiksminga ekonomika, aišku, reikalauja naujų įgūdžių.

Norėčiau atkreipti dėmesį į mokyklos nebaigusių asmenų rodiklį. Vis didesnis jaunų žmonių
skaičius negali lankyti vidurinės mokyklos ar universiteto. Mokslas jauniems žmonėms
užtikrina ateitį. Būtent dėl to mūsų pareiga yra garantuoti jauniems žmonėms galimybę
mokytis.

László Andor,    Komisijos narys. – Džiaugiuosi, kad pagrindiniai šios pavyzdinės iniciatyvos
principai, kuriais siekiama paskatinti ir pagerinti užimtumą Europoje ir galiausiai pasiekti
plačių užmojų tikslą iki 2020 m., sulaukė palankaus vertinimo. Žinoma, mes esame atviri
diskusijoms apie įvairias detales dabar ir vėlesniuose etapuose.

Norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuriuos dalykus, kurie šioje diskusijoje buvo aptarti arba
tikriausiai netgi nuginčyti, nes jiems reikia tolesnio paaiškinimo.

Pirma, mes palaikome darbo rinkos lankstumo ir užimtumo saugumo principą, bet tai
nereiškia, kad norime pabrėžti tik lankstumą, o tai reiškia, kad šią sąvoką naudojame taip,
kaip tai buvo daroma anksčiau.

Norėčiau jums pateikti keletą pavyzdžių, kuriais puikiai apibūdinami dabartiniai laikai ir
nauji iššūkiai.

Neabejotinai šioje iniciatyvoje labiau atsižvelgiame į amžių, ir kai kalbame apie visą
gyvenimą trunkantį mokymąsi, norime labiau pabrėžti vyresnių darbuotojų galimybes
mokytis visą gyvenimą, nes turime turėti omenyje tai, kad aktyvi profesinė veikla tampa
vis ilgesnė ir žmonėms reikės daugiau pagalbos karjeros pokyčių arba karjeros plėtros
klausimais.

Turime daugiau dėmesio skirti jauniems žmonėms, kas neabejotinai yra pagrindinis
strategijos „Europa 2020“ tikslas. Tačiau jau yra atskira pavyzdinė iniciatyva „Judus
jaunimas“, kurioje labai konkrečiai pateikta daugelis su jaunąja karta susijusių iniciatyvų
ir strategijų.

Jaunimas ta amžiaus grupė, kurioje nenorime siekti didesnio lankstumo lygio, nes jo jau
pakanka. Jauniems žmonėms Europoje suteikiama daugiau lankstumo negu Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Norime paskatinti didesnį judrumą, nes manome, kad jaunoji karta
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ta, kuri gali geriau pasinaudoti Europos darbo rinkos teikiamomis galimybėmis ir patobulinti
savo pačių įgūdžius bei, pasinaudodami ne tik pačios rinkos, bet ir Europos Sąjungos
institucijų teikiamomis galimybėmis, gerinti savo konkurencingumą.

Tai, apie ką kalbėjau, buvo geresnės darbo sąlygos ir kokybiškos darbo vietos. Apgailestauju,
kad ponia E. Schroedter to visiškai nesuprato. Mes norime atkreipti dėmesį į segmentaciją
kaip pagrindinį Europos darbo rinkos iššūkį ir pateikiame labai konkretų pavyzdį:
neterminuota sutartis, kuri gali padėti. Šis siūlymas nėra susijęs su pastovių žmonių sudarytų
sutarčių panaikinimu, jis tik padeda tiems, kurie iki šiol turėjo galimybę dirbti pagal
trumpalaikes arba terminuotas sutartis, turėti neterminuotą sutartį ir sukurti savo teises.
Tai tam tikra prasme padės kurti daugiau darbo vietų, tačiau, be abejo, suteiks daugiau
teisių. Tai taip pat labai svarbu, jei norėtume kalbėti apie kokybiškas darbo vietas.

Kai kalbame apie investicijas į žmogiškąjį kapitalą, neturime pamiršti, jog yra Europos
socialinis fondas, skirtas visoms šioms iniciatyvoms visose valstybėse narėse remti, ir
tikimės, kad jis liks tvirta ES priemone remiant visas šias užimtumo ir socialinės įtraukties
iniciatyvas.

Šios iniciatyvos skirtos 10 metų laikotarpiui ir visoms valstybėms narėms. Kalbama ne
apie trumpalaikių nepaprastų finansinių padėčių sprendimą tam tikrose valstybėse narėse.
Mes negalime manyti, kad visi 10 metų bus praleisti finansų krizės apsuptyje. Be abejo, tai
nėra politika, kuri negali būti tokia konkreti, kad galėtų pakeisti šią padėtį, tačiau ji taikoma
Graikijai ir Airijai.

Aišku, kad Graikija yra viena iš šalių, kuriai daugiau lankstumo sudarytų sąlygas gerinti
verslo investicijų klimatą, kaip tai daroma Ispanijoje. Airija yra šalis, kuri galėtų iš naujo
suderinti konkurencingumo veiksnius ir skirti didesnį dėmesį investicijoms į įgūdžius ir
švietimą, palyginti su kitais konkurencingumo šaltiniais, kurie pastaruoju metu buvo labai
plačiai naudojami.

Žinoma, privalome skirti dėmesį labai kritiškai padėčiai, kurioje šiuo metu esame, ir galbūt
kitais metais atsiras menka galimybė padidinti užimtumo lygį. Taip pat privalome atsižvelgti
į visumą, kuri pradės gerėti pirmąją kitų metų pusę, nes didžiojoje atsigavimą skatinančioje
ekonomikoje jau jaučiamas darbo vietų augimas. Manome, kad, nepaisant finansų sektoriuje
esančių trikdžių, šis procesas tęsis, ir vykdant Europos politiką, kurią pasiūlėme, nors ir
negalėdami mažesniu mastu valdyti darbo vietų kūrimo valstybėse narėse, bus sukurta
tinkama sistema ir valstybėms narėms teikiamos gairės, kad ir toliau būtų tęsiamas darbas
siekiant visiško užimtumo.

Pirmininkas.   – Diskusija baigta.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Elena Oana Antonescu (PPE),    raštu. – (RO) Dabartinė ekonomikos krizė ir tokie
struktūriniai veiksniai kaip globalizacija, technologiniai procesai, senėjanti visuomenė ir
perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos parodė, jog reikia
pritaikyti Europos užimtumo politiką ir priversti ES institucijas rasti atitinkamus sprendimus
siekiant įveikti nedarbo didėjimą ir kovoti su skurdu. Iš tikrųjų Komisijos iniciatyvoje, kuri
yra kaip strategijos „ES 2020“ dalis, siūlomas Europos Sąjungos atsakas į dėl dabartinės
ekonomikos atmosferos ir darbo rinkoje vykstančių ekonominių ir socialinių pokyčių
kilusius iššūkius. Noriu pabrėžti, kaip svarbu pasiekti tuos du tikslus, kuriuos Komisijos
narys minėjo šioje iniciatyvoje, t. y. įveikti ekonomikos krizę naudojant įgūdžių tobulinimą
kaip priemonę tam pasiekti ir užtikrinti Europos ekonomikos ilgalaikį konkurencingumą
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numatant būsimu poreikius ir užtikrinant harmoningą pusiausvyrą įgūdžių pasiūlos ir
paklausos darbo rinkoje. Europai reikia didinti savo konkurencingumą augančios pasaulinės
konkurencijos aplinkoje. Įgūdžiai – priemonė, skirta krizei įveikti ir suteikti Europos
piliečiams galimybę pagerinti savo gyvenimo lygį. Palankiai vertinu šią iniciatyvą, kuri
skatina keitimąsi informacija ir valstybių narių dalyvavimą diskusijose, kuriomis siekimą
rasti sprendimus arba praktiką, padėsiančią kurti naujas darbo vietas.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    raštu . – Europos Sąjunga (ES) labai ambicingai įsipareigojo
per ateinantį dešimtmetį padidinti užimtumą net iki 75 procentų. Norint, kad tai neliktų
tik popieriuje, reikia imtis konkrečių priemonių tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu. Manau,
jog ypač svarbu konkrečiomis priemonėmis stiprinti socialinę partnerystę ir socialinį
dialogą visais lygmenimis – ES, nacionaliniu, regioniniu, sektoriaus ir įmonių. Antra,
darbuotojų įgūdžiai ir kvalifikacija turi būti nuolat tobulinami, atitikti darbo rinkos
poreikius, todėl būtina priartinti bendrojo, profesinio ir aukštojo mokslo sistemą prie
darbo rinkos poreikių. Nuolat girdime, kad reikia daugiau darbo vietų, tačiau kaip jų sukurti?
Tam turi būti konkretus skatinimo mechanizmas, tam tikros mokestinės paskatos kurti
darbo vietas jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms. Be to, būtina išanalizuoti
mikrofinansavimo priemonių poveikį darbo rinkai, sudaryti lankstesnes galimybes naudotis
Socialinio fondo lėšomis. Labai noriu tikėti ir linkėti, kad naujų įgūdžių ir darbo vietų
kūrimo darbotvarkė duotų konkrečių rezultatų mūsų šalių žmonėms.

Niki Tzavela (EFD),    raštu . – Remiantis lapkričio mėn. bendru ES ir JAV aukščiausiojo
lygio susitikimo pareiškimu, pirmenybė darbo vietų kūrimui teikiama Euroatlantiniu
mastu. Vis dėlto Komisija turi būti pasirengusi plintančiam išorės migracijos reiškiniui,
kuris užfiksuotas Graikijoje; jauni, kvalifikuoti ir aukštą kvalifikaciją turintys darbininkai
emigruoja į Kanadą, Australiją ir Jungtinius Arabų Emyratus. Atrodo, kad toks pat procesas
prasidėjo ir Airijoje. Pirma, Vokietija paskelbė, kad jai reikia kvalifikuotų darbininkų.
Vokietijai nėra prasmės tokią tokius darbininkus įsivežti iš trečiųjų šalių. Ji gali
bendradarbiauti su pietinėmis valstybėmis narėmis, kad įdarbintų kvalifikuotus Europos
darbininkus. Ar Komisija pasirengusi siūlyti valstybių narių, Europos darbo jėga palaikančių
Europos darbo rinką, pagrįstą užimtumo politiką?

16. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – klausimų valanda (B7-0563/2010).

Komisijai pateikti šie klausimai:

Klausimas Nr. 17, kurį pateikė Georgios Papanikolaou (H-0515/10)

Tema: Jaunimo darbas be garantijų

Kaip nurodoma Komisijos oficialiame komunikate dėl judaus jaunimo, jaunuoliai dažnai
patenka į laikinų darbo sutarčių spąstus ir tai sumažina jų galimybes integruotis į stabilesnių
darbo sutarčių sistemą bei padidina darbo neužtikrintumą. Ši problema dar opesnė
valstybėse narėse, kuriose darbo teisės aktuose itin daug protekcionizmo. Ar Komisija
galėtų atsakyti į šiuos klausimus:

Ar ji mano, kad dažnai abejotina stažuočių kokybė ir nekontroliuojama jų trukmė dar
labiau paaštrina šią problemą? Ar Komisija ketina imtis konkrečių veiksmų siekiant 2020 m.
Europos strategijoje ir iniciatyvoje „Judus jaunimas“ nustatytų tikslų, kad būtų remiamas
jaunimo užimtumas ir stiprinamos jo užimtumo garantijos?

23-11-2010Europos Parlamento debataiLT198



Ar Komisija ketina valstybėse narėse, kurios patiria ekonomikos nuosmukį ir kuriose ypač
auga jaunimo nedarbo lygis, vykdyti specialią politiką, kuria būtų dar labiau siekiama
skatinti ir stiprinti jaunimo užimtumą?

László Andor,    Komisijos narys. – Pone pirmininke, prieš du mėnesius Komisija pristatė
pavyzdinę iniciatyvą „Judus jaunimas“, kuri yra strategijos „Europa 2020“ dalis. Tokiu būdu
aiškiai parodoma, kad Komisijai itin rūpi jaunimas.

Iniciatyva „Judus jaunimas“ siekiama trijų tikslų: gerinti jaunimo švietimą, didinti užimtumą
ir skatinti jo judumą visoje Europos Sąjungoje. Ji apims priemones, skirtas labiau pritaikyti
švietimo ir mokymo sistemas jaunimo reikmėms, padėti jaunimui pasinaudoti ES
teikiamomis galimybėmis studijuoti ir stažuotis kitoje šalyje ir įveikti kliūtis patekti į darbo
rinką ir daryti joje pažangą.

Abu darbo rinkos klausimai, kuriuos iškėlė gerbiamas narys, t. y. stažuočių ir darbo rinkos
segmentacijos, yra tarp į iniciatyvą „Judus jaunimas“ įtrauktų temų. Esu dėkingas už galimybę
paaiškinti Komisijos nuomonę ir siekius šiais dviem klausimais. Pirmiausia noriu pabrėžti,
kad su jais susijusių praktinių priemonių įgyvendinimas priklauso nacionalinei valstybių
narių kompetencijai.

Leiskite man pradėti nuo stažuočių arba praktikų, kaip kartais jos vadinamos. Žinau, kad
Europos Parlamentas jas laiko labai svarbiomis, kaip šiais metais parodė ankstesnis
E. Turunen pranešimas. Esminė problema ta, kad darbdaviai nenori įdarbinti jaunų
darbuotojų, turinčių mažai arba visai neturinčių jokios praktinio darbo patirties. Kaip tik
todėl pradinės darbo patirties, įgyjamos stažuočių metu, svarba jaunimui laikui bėgant
išaugo. Vis dėlto tos stažuotės turi būti aukštos kokybės ir turėti aiškius mokomuosius
tikslus. Be to, jos neturėtų pakeisti įprastos darbo vietos arba pagal darbo sutartį numatyto
bandomojo laikotarpio darbo pradžioje.

Komisija ketina sukurti stažuočių kokybės sistemą, tačiau pirmiausia turime pagerinti savo
žinias šioje srityje. Komisija netrukus pradės tyrimą siekdama susidaryti vaizdą apie
valstybėse narėse galiojančias teisines stažuočių nuostatas ir tvarką. Tai – bandomojo
projekto dalis, apimanti užimtumui remti skirtas priemones, kurioms įgyvendinti 2010 m.
Parlamentas skyrė Komisijai papildomų biudžeto lėšų.

Antroji klausimų grupė susijusi su darbo rinkos segmentacija. Darbo vietos garantijos
požiūriu jaunų žmonių padėtis yra kebli. Pernelyg daug jų yra sudarę trumpalaikes darbo
sutartis, kurias dažnai keičia nedarbo laikotarpiai, daug jaunų žmonių – netgi kvalifikuotų
– turi mažai galimybių sudaryti stabilesnes sutartis. Privalome skubiai spręsti darbo rinkos
segmentacijos problemą, ypač dėl to, kad ji labiausiai veikia jaunimą bei jo užimtumo
perspektyvas ir kelia grėsmę būsimam Europos ekonomikos konkurencingumui.

Užimtumo Europoje ataskaitoje, kurią po kelių dienų pateiks Komisija, konstatuojama,
kad laikiniesiems darbuotojams mokama 14 proc. mažiau ir jie turi mažiau galimybių
dalyvauti mokymuose nei darbuotojai, dirbantys pagal nuolatines darbo sutartis. Tai
neigiamai veikia darbo našumą. Ypač tai pasakytina apie jaunus žmones. Iš jų pagal
laikinąsias darbo sutartis dirba 40 proc., kai visų darbingo amžiaus gyventojų šis rodiklis
yra 13 proc. Tai reiškia, kad jauniems žmonėms tenka didžiausias prisitaikymo krūvis.

Be to, jaunimui darosi vis sunkiau patekti į darbo rinką. Jaunų nesimokančių bendrojo
lavinimo ar profesinėse mokyklose arba neturinčių darbo asmenų dalis svyruoja nuo
maždaug 4 proc. Danijoje iki 16 proc. Nyderlanduose ir iki 20 proc. Italijoje, Kipre bei
Bulgarijoje. Už darbo rinkos segmentacijos mažinimą pirmiausia atsako valstybės narės.

199Europos Parlamento debataiLT23-11-2010



Komisija nurodė tai kaip vieną iš prioritetų, į kurį turėtų sutelkti dėmesį valstybės narės
laikydamosi bendrųjų lankstumo ir užimtumo garantijų principų pagal strategiją
„Europa 2020“ ir Europos užimtumo strategiją.

Kalbant konkrečiai, Komisija siūlo valstybėms narėms, kurių darbo rinka susiskaidžiusi,
svarstyti galimybę įvesti vieno tipo neterminuotą darbo sutartį, kurioje būtų numatytas
pakankamai ilgas bandomasis laikotarpis, ir laipsniškai didinti darbuotojų apsaugą, šalinant
esamus teisinius nuolatinių ir laikinųjų sutarčių skirtumus. Pagal iniciatyvą „Judus jaunimas“
kuriant jaunimo užimtumo sistemą bus pateiktos rekomendacijos, kaip politikos
formuotojams, suinteresuotiesiems subjektams ir institucijoms žengti į priekį šioje srityje.

Glaudesnis politikos koordinavimas įgyvendinant Europos semestrą, kuriam šiuo metu
rengiamės kartu su valstybėmis narėmis, suteiks tinkamą pagrindą skatinti naudingos
jaunimui politikos ir reformų formavimą.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Dėkoju jums, pone Komisijos nary, už atsakymą.
Šiandien Europos Komisijos komunikate perskaičiau apie naujų įgūdžių ir darbo vietų
kūrimo darbotvarkę. Pateiktame komunikate, be kita ko, kalbama apie sprendimą skatinti
vieno tipo neterminuotos sutarties, kuri pakeistų įvairių tipų laikinąsias ir nuolatines
sutartis, įvedimą.

Mano klausimas labai paprastas: ar Komisija sugebės užtikrinti, kad įgyvendinant šią
iniciatyvą vieno tipo neterminuotos sutartys sustiprintų jaunimo saugumo jausmą dėl
turimos darbo vietos? Kitaip tariant, ar dabartinė padėtis bus pagerinta tiek, kiek ją įmanoma
pagerinti?

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Pone pirmininke, gauti nuolatinį darbą ir kurti orias
gyvenimo sąlygas daugumai jaunų žmonių yra labai svarbūs tikslai. Jie skaudžiai nukentėjo
per pastarųjų metų ekonomikos krizę ir dažnai yra priversti sudaryti trumpalaikes darbo
sutartis arba užimti menkai mokamas praktikos vietas, o tai reiškia, kad jie nemoka
pakankamų pensijų įmokų. Dėl to sunku planuoti tolesnį gyvenimą. Taigi norėčiau sužinoti:
ar Komisija ketina pasiūlyti priemones, kuriomis būtų užtikrintos nuolatinės darbo vietos
visų pirma jaunimui? Arba, kitaip tariant: ar planuojamos direktyvos, kuriomis būtų įvesti
laikinų darbo vietų standartai?

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Ačiū, pone Komisijos nary, už jūsų atsakymą, nes
visos iniciatyvos yra reikalingos, ypač įvertinant tai, kaip šiuo sunkiu laikotarpiu nukentėjo
jaunimas. Tačiau noriu paklausti, ar Komisija nemano, kad reikėtų priimti jaunimui skirtą
atskirą Europos Sąjungos jaunimo verslumo ir inovacijų programą, kuri skatintų ir remtų
jaunimo kūrybingumą ir verslumą? Kokia būtų jūsų nuomonė dėl galimybių jaunimui
naudotis mikrokreditais? Ir ar nereikėtų teisiškai reglamentuoti jaunimo įsteigtų bendrovių
pripažinimo tvarkos?

László Andor,    Komisijos narys. – Ankstesnėse diskusijose buvo plačiai kalbėta apie
neterminuotas sutartis, kurias laikau vienu iš realių sprendimų. Be to, matome, kad Komisija
per šiuos metus svarstė jaunimo padėtį ir krizės poveikį jaunimo užimtumui, ir iniciatyvoje
„Judus jaunimas“ kaip tik jau kreipiamas dėmesys į šiuos klausimus. Aišku, galimos ir kitos
iniciatyvos.

Turėsime stebėti padėtį ir bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Šiame etape tik
surinkome išsamią informaciją apie valstybių narių parengtas nacionalines programas, o
jas išanalizavę ir išnagrinėję praktinius sprendimus bei priemones, kurių jos ėmėsi, galėsime
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pateikti tolesnius pasiūlymus. Vis dėlto svarbiausia sukurti Europoje makroekonominę
aplinką, kuri palengvintų tolesnį stabilų atsigavimą.

Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra tai, kad jauni žmonės, žinoma, yra tarp tų,
kurie pastaruosius keletą metų labiausiai kenčia prarasdami darbo vietas ir neturėdami
pakankamai galimybių. Mes suprantame su tuo susijusį ilgalaikį pavojų ir kad tai nėra vien
užimtumo ar socialinis klausimas. Jeigu nesiimsime priemonių, tai gali turėti įtakos
demografinėms tendencijoms, kurios ir taip labai sudėtingos. Taigi kitą laikotarpį, tam
tikru būdu susivieniję arba bendradarbiaudami su Tarybai pirmininkausiančia Vengrija,
aptarsime šiuos reikalus demografinei padėčiai skirtose diskusijose, nes demografijos
politika ir šeimos politika turi būti svarstomos tame pačiame kontekste, kaip ir jaunimo
darbo vietų Europoje saugumas bei pajamų garantijos.

Pirmininkas.    – Klausimas Nr. 18, kurį pateikė Justas Vincas Paleckis (H-0527/10)

Tema: Konkurencingumo didinimas pasitelkiant alternatyviąją energiją

Europos Komisijos ir visų mūsų tikslas – užtikrinti patogų ir saugų gyvenimą savo
piliečiams, palankias sąlygas konkuruoti Europos įmonėms. Vienas iš produktyvios
konkurencijos būdų – alternatyvių energijos šaltinių naudojimas. Deja, aukštais rodikliais
šioje srityje gali pasigirti nedaug valstybių, tai daugiausia Šiaurės šalys. Naujosios, ypač
Rytų, valstybės lėtai diegia alternatyvių šaltinių naudojimo technologijas.

Kokias raginamąsias, skatinamąsias priemones Komisija taiko ar ketina taikyti mažai
alternatyvią energiją naudojančioms ar silpnai šias technologijas diegiančioms narėms,
kad jos ir sykiu visa ES taptų konkurencingiausia pasaulyje?

Günther Oettinger,    Komisijos narys. – (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, gerbiamas
Parlamento narys kalba atsinaujinančiosios energijos tema; jis klausia, ką planuojame
daryti, kad pasiektume mūsų bendrus tikslus. Prieš trejus metus Europos Vadovų Taryba
nustatė mums keletą plataus užmojo klimato kaitos tikslų. Vienas iš jų susijęs su
atsinaujinančiąja energija, kuri iki 2020 m. turi sudaryti 20 proc. visos Europos Sąjungoje
suvartojamos energijos. Kiekviena valstybė narė turi panaudoti savo turimas galimybes ir
privalo prisidėti siekiant šio tikslo.

Jei padalytume šiuos 20 proc. įvairiems sektoriams, pvz., transporto, šildymo, elektros
energijos, pramonės ir žemės ūkio, būtų akivaizdu, jog elektros energijos gamybos sektorius
yra svarbiausias. Kad būtų pasiektas 20 proc. visos energijos suvartojimo tikslas, maždaug
35 proc. mūsų elektros energijos turi būti gaunama iš atsinaujinančiųjų šaltinių. Jei norime
tai daryti veiksmingai ir užtikrinti vartotojams prieinamą kainą, turime panaudoti
tinkamiausias gavybai vietoves. Kiekviena valstybė narė turi skirtingus privalumus ir
trūkumus, kurie turi būti panaudoti, tai – Šiaurės jūros vėjas, saulė pietinėje Europos
Sąjungos dalyje ir biodujos kaimo vietovėse. Aišku, siekdami užtikrinti tiekimo saugumą,
turime pastebimai pagerinti savo infrastruktūros, transporto tinklų ir saugyklų kokybę bei
pajėgumus. Komisija prieš kelias dienas svarstė šį klausimą; mes aptarėme ir priėmėme
energetikos infrastruktūros paketą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama atsinaujinančiosios
energijos integravimui ir tiekimui.

Turime kiekvienai valstybei narei nustatyti privalomus atsinaujinančiosios energijos tikslus.
Po keleto dienų, gruodžio 5-ąją, baigiasi perkėlimo į nacionalinę teisę terminas ir Komisija
pradės kontroliuoti direktyvos įgyvendinimą, siekdama užtikrinti, kad būtų nustatytos
atitinkamos paskatos ir būtų imtasi tinkamų skatinimo priemonių, kurios leistų pasiekti
privalomus tikslus. Valstybės narės turi susitelkti į optimalių atsinaujinančiųjų energijos
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šaltinių naudojimo sąlygų sukūrimą. Europos Sąjungos direktyva valstybės narės raginamos,
be kitų priemonių, parengti nacionalinius veiksmų planus, kuriuose būtų nustatytos
reikiamos priemonės ir konkretūs bei privalomi nacionaliniai planiniai rodikliai, sugrupuoti
pagal sektorius, pvz., transporto, šildymo, elektros konversijos ir pramonės. Kitas žingsnis
yra administracinių kliūčių, kylančių atsinaujinančiajai energijai, šalinimas. Trečioji svarbi
sritis – statybos pramonė. Apie 40 proc. mūsų energijos suvartojama pramoniniuose
pastatuose, paslaugų sektoriaus patalpose ir privačiuose būstuose.

Iki 2012 m. pabaigos norime parengti kvalifikavimo ir sertifikavimo sistemas, kurios būtų
taikomos montuojant atsinaujinančiosios energijos įrenginius. Iš jų sudaryti skirstymo ir
perdavimo tinklai turi būti parengti tolesnei atsinaujinančiųjų energijos šaltinių plėtrai bei
paplitimui ir turi užtikrinti prioritetinę prieigą atsinaujinančiosios energijos rūšims.
Valstybės narės gali lanksčiai savo nuožiūra pasirinkti technologijas. Jos gali nuspręsti, į
kurias atsinaujinančiosios energijos rūšis investuoti, kad pasiektų privalomus tikslus.
Komisija naujoves ir projektus, kuriais siekiama tyrinėti, tobulinti ir sukomercinti
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių technologijas, subsidijuos Septintosios bendrosios
programos lėšomis, paskirtomis mums šio Parlamento.

Komisija taip pat skyrė lėšų trejiems metams iš Europos ekonomikos atkūrimo plano, kuris
skirtas būtent atsinaujinančiosios energijos projektams, šiuo atveju jūros vėjo energetikai
plėtoti. Naujosioms valstybėms narėms norėčiau pabrėžti, kad taip pat galima pasinaudoti
sanglaudos programomis ir lėšomis atsinaujinančiajai energetikai skatinti. Atsinaujinančioji
energija yra mūsų energetikos ir klimato politikos prioritetas, ypač siekiant mažinti mūsų
priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro. Tik dirbant kartu mums pavyks pasiekti
savo didžiuosius klimato tikslus ir sustiprinti Europos konkurencingumą. Aš pasikliauju
glaudžia valstybių narių partneryste naudojant įvairius energijos išteklius.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (DE) Labai ačiū, pone G. Oettingeri, už jūsų įtikinamą
ir aiškų atsakymą. Manau, Komisija daug nuveikė, kad šie tikslai būtų pasiekti. Vis dėlto,
mano nuomone, visuomenei būtų galima pateikti daugiau informacijos ir patraukti
žiniasklaidą, kad būtų daugiau palaikymo šioje srityje. Pavyzdžiui, mano šalyje – Lietuvoje
to nedaroma. Žinoma, tai privalo daryti nacionalinės vyriausybės, bet Komisija galėtų joms
padėti.

Mano paskutinis klausimas: kurios, jūsų nuomone, valstybės palyginti sėkmingai siekia
2020 m. tikslų, o kurios – ne?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Turint mintyje, kad energijos ir klimato kaitos
pakete valstybėms narėms jau nustatyti tam tikri išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo ir
energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslai, norėčiau jūsų paklausti, kokių priemonių
imatės padėti pramonės sektoriaus, kuris yra pagrindinis energijos vartotojas, įmonėms
atnaujinti savo įrenginius, kad būtų tausiau naudojama energija ir išmetama mažiau teršalų.

Seán Kelly (PPE).   – Pone pirmininke, norėčiau Komisijos nariui padėkoti už labai išsamų
atsakymą į šį klausimą.

Turiu du klausimus, pirmiausia dėl 2020 m. strategijos. Ar jis yra įsitikinęs, kad pasieksime
20 proc. atsinaujinančiosios energijos tikslą, numatytą šioje strategijoje? Antra, jis paminėjo
tinklus. Ar tinklas visos Europos mastu būtų tikroviškas, pageidautinas bei įperkamas ir
ar tai pasiekiama?

Günther Oettinger,    Komisijos narys. – (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, po kelių
savaičių pateiksime jums, Europos Parlamentui, ir Tarybai bei valstybėms narėms savo
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pasiūlymą, kokiu būdu planuojame 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą.
Kalbant apie tris jūsų mums nustatytus tikslus, didelę pažangą darome siekdami tikslo
20 proc. sumažinti išmetamą CO2 kiekį. Esu įsitikinęs, kad tęsdami mūsų dabartines
pastangas per 10 metų pasieksime ar net viršysime tikslą 20 proc. sumažinti išmetamą
CO2 kiekį.

Kalbant apie 20 proc. atsinaujinančiosios energijos tikslą, mums taip pat neblogai sekasi,
nors pažanga įvairiose valstybėse narėse nevienoda. Kai kurios valstybės narės buvo toli
pažengusios jau atskaitos metais. Pvz., Austrijoje jau prieš penkerius metus atsinaujinančiųjų
išteklių energijos dalis sudarė 23 proc. ir tikimasi, kad iki 2020 m. pasieks 34 proc.
Jungtinėje Karalystėje, priešingai, šis rodiklis buvo tik 1,3 proc., o Maltoje – 0 proc., t. y.
šios šalys turėjo pradėti beveik nuo nulio. Lyderės yra Švedija, kuri užsibrėžusi 49 proc.
tikslą, ir Suomija su Portugalija, užsibrėžusios 38 proc. tikslą. Baltijos šalys, kurios
užsibrėžusios 25 proc., 40 proc. ir 23 proc. tikslus, taip pat dirbo labai sėkmingai ir jų
rodikliai šioje svarbioje srityje viršija Europos vidurkį.

Didžiausią susirūpinimą kelia tikslas 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą.
Siekiant jo būtinas protingas energijos taupymas ir kryptingas energijos naudojimas. Mielai
pasikalbėčiau apie tai su Parlamentu pirmąjį ateinančių metų ketvirtį, kai galėsiu pateikti
jums mūsų pasiūlymą dėl tikslo 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą
įgyvendinimo.

Jūs paminėjote žiniasklaidą. Iš tiesų atsinaujinančiosios energijos ir vartotojų klausimu
pramonė ir investuotojai, tiek investuotojai į technologijas, tiek finansiniai investuotojai,
gali nuveikti daugiau. Turiu jums pasiūlymą. Kitų metų pavasarį planuoju apsilankyti trijose
Baltijos valstybėse. Mielai dalyvausiu konferencijoje su žiniasklaidos, bankų ir verslo
atstovais, jei galėsite pasiūlyti tinkamų kandidatų, kad ir jūsų šalyje savo kukliomis
galimybėmis padėčiau padidinti informuotumą ir supažindinti su naujų programų ir bendro
finansavimo galimybėmis.

Kitas klausimas buvo toks: ką manote apie Europos energetikos tinklą? Noriu atsakyti į jį
labai atvirai. Pažvelgę į transporto infrastruktūrą Europoje, pamatytume, kad turime kelius,
greitkelius, geležinkelius, Europos oro erdvę su dideliais ir mažais regioniniais oro uostais
ir didelius jūrų uostus, pvz., Genujos, Marselio, Hamburgo ir Roterdamo. Taip pat turime
suskystintųjų gamtinių dujų ir naftos terminalus Viduržemio jūroje, Juodojoje jūroje,
Baltijos jūroje, Šiaurės jūroje bei Atlanto vandenyne. Be to, turime skaitmeninę informacijos,
ryšių ir navigacijos infrastruktūrą, įskaitant mūsų judriojo telefono ryšio tinklą. Palyginti
su šiomis sritimis, mūsų energetikos tinklai atsilieka. Galime iš Portugalijos į Latviją ir iš
Olandijos į Graikiją gabenti televizorius, kiaulių skerdieną, konservuotus maisto produktus
ir kitas prekes, galime vežti darbuotojus bei turistus ir perduoti informaciją bei teikti
finansines paslaugas, bet mūsų dujų ir elektros tinklai vis dar tebėra kaip XIX a.
kunigaikštystėje. Prieš Serbijai ir Kroatijai įstojant į Europos Sąjungą turime integruoti
rinkas Baltijos šalyse, Suomijoje, Vidurio Europoje ir Graikijoje. Be to, mums reikalingi
tiltai ir jungiamosios elektros perdavimo linijos tarp Ispanijos, Prancūzijos ir Vokietijos
abiem kryptimis. Per ateinančius 20 metų turime įdiegti finansavimo ir teisines priemones,
kad užtikrintume tokią pačią mūsų elektros energijos ir dujų perdavimo tinklų kokybę bei
pajėgumus, kaip ir mūsų kelių ir geležinkelių tinklų bei mūsų oro erdvės, kurie naudojami
prekėms gabenti ir suteikia žmonėms judėjimo laisvę. Priešingu atveju nebus užtikrintas
tiekimo saugumas ir negalėsime parodyti solidarumo kritiniu atveju. Negalėsime keistis ir
saugojimo pajėgumais arba statyti atsinaujinančiosios energijos įrenginių tinkamiausiose
vietose ir tiekti elektros energiją į daugiausia gyventojų turinčius centrus. Be to,
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neužtikrinsime vartotojų pageidaujamos konkurencijos ir nesugebėsime sukurti vidaus
rinkos, kuri visuomet buvo vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos principų ir kuri turi
tapti dujų ir elektros energijos srities realybe.

Dėl to tvirtai remiu svarbią iniciatyvą plėtoti elektros energijos, dujų ir naftos perdavimo
tinklus.

Pirmininkas.    – Klausimas Nr. 19, kurį pateikė Kinga Göncz (H-0546/10)

Tema: Struktūriniai fondai ir negalia

Daugelis ataskaitų dėl struktūrinių fondų panaudojimo parodo, kad net ir tais atvejais, kai
ištekliai pasiekia tuos, kuriems jų labiausiai reikia, tai nedaroma tokiais optimaliais būdais,
kad jų gyvenimo kokybė būtų žymiai pagerinta.

Kaip Komisija ketina neleisti naudoti struktūrinių fondų lėšų neįgalių asmenų institucinės
globos sistemai finansuoti? Kaip Komisija ketina raginti struktūrinių fondų naudojimą
finansuojant į gyvenimą bendruomenėse orientuotas alternatyvas institucinės globos
sistemai ir skatinti žmonių su negalia socialinę įtrauktį?

László Andor,    Komisijos narys. – Kaip jums žinoma, socialinė politika, įskaitant politiką,
susijusią su neįgaliaisiais, pirmiausia yra valstybių narių kompetencijos sritis. Vis dėlto
paramos nepalankioje padėtyje esančioms grupėms ir ypač neįgaliems žmonėms, įskaitant
žmones, gyvenančius globos institucijose, stiprinimas yra pagrindinė veiklos naudojant
Europos socialinio fondo lėšas kryptis.

Remiantis tam tikrais vertinimais, neįgalieji sudaro ne mažiau kaip 16 proc. ES darbingo
amžiaus gyventojų, tačiau tik 40 proc. tokių žmonių dirba. Komisija ragina pereiti nuo
priežiūros institucijose prie priežiūros bendruomenėse ir glaudžiai bendradarbiauja su
valstybėmis narėmis ir ypač su vadovaujančiomis ESF bei ERPF institucijomis, taip pat su
šioje srityje veikiančiomis NVO.

2009 m. Komisija paskelbė ad hoc ekspertų grupės perėjimo nuo priežiūros institucijose
prie priežiūros bendruomenėse ataskaitą. Pagal pasidalijamojo valdymo principą valstybės
narės atsako už veiksmų, finansuojamų iš struktūrinių fondų lėšų, atranką.

Dabartiniu programavimo laikotarpiu Europos socialinio fondo ir Regioninės plėtros
fondo lėšomis remiami tam tikri deinstitucionalizavimo projektai ir perėjimas nuo
stacionarios globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų. Tai ypač pasakytina apie tam
tikras valstybes nares, įstojusias į ES po 2004 m. Taigi projektai finansuojami Bulgarijoje
ir Slovakijoje.

Kaip žinote, Komisija šiuo metu rengia naujas nuostatas dėl struktūrinių fondų paramos
naudojimo po 2013 m. ir pateiks pasiūlymus 2011 m. Siekiant sustiprinti kovą su
diskriminacija ir skatinti neįgalių žmonių socialinę įtrauktį ateityje gali prireikti, pvz.,
veiklos programų grupėms, kurioms gresia diskriminacija ir atskirtis, nustatyti. Komisija
ištirs, kokį vaidmenį galėtų atlikti nacionalinės lygybių galimybių įstaigos, ir gali imtis
svarstyti griežtesnius valstybių narių ataskaitų apie kovos su diskriminacija priemones,
įgyvendinamas naudojant struktūrinių fondų paramą, teikimo reikalavimus.

Be to, vienas iš 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios, kurią 2010 m. lapkričio
15 d. pristatė Komisija, tikslų yra skatinti valstybių narių pastangas palengvinti perėjimą
nuo priežiūros institucijose prie priežiūros bendruomenėse. Strategija norima išsiaiškinti
gerąją struktūrinių fondų naudojimo siekiant skatinti žmones gyventi savarankiškai ir
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dalyvauti bendruomenėje patirtį, taip pat norima parengti informuotumo didinimo
iniciatyvas, skirtas ES ir nacionalinio lygmens struktūrinių fondų valdymo institucijoms.
Pvz., valdymo institucijoms bus parengtas struktūrinių fondų paramos naudojimo
bendruomenėje teikiamoms paslaugoms plėtoti priemonių rinkinys.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Pone pirmininke, kaip tik dėl šios problemos norėjau užduoti
daugiau klausimų ir pakomentuoti. Man buvo malonu išgirsti Komisijos nario atsakymą.
Tiesą sakant, mano tolesnis klausimas būtų toks: ar, remdamasi šiais principais, Komisija
planuoja kitą biudžetinį laikotarpį nustatyti naujas paramos naudojimo sąlygas, kurios
užkirstų kelią atskirties didėjimui, bet suteiktų galimybių naudoti šias lėšas, tarkim,
konkrečiai tikslinei socialinei integracijai. Problema ta, kad šios lėšos dažnai buvo
naudojamos didelėms įstaigoms statyti ir rekonstruoti, o ne tam tikroms reikmėms
pritaikytiems būstams statyti. Manau, yra daug gerų specialistų, kurie šiuo klausimu noriai
padės Komisijai ir valstybėms narėms.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Ačiū, pone Komisijos nary, už atsakymą. Aš noriu
pasveikinti Europos Komisiją, šį mėnesį visai neseniai pateikusią naują 2010–2020 m.
Europos strategiją dėl negalios. Tačiau mano klausimas būtų: kada ir kokias konkrečias
programas Komisija planuoja parengti remdamasi šia strategija, kad neįgaliesiems būtų
sudarytos palankesnės sąlygos patekti į darbo rinką arba kad jiems būtų pritaikyta aplinka
ir infrastruktūra?

László Andor,    Komisijos narys. – Tarybai pirmininkaujanti Belgija Lježe surengė
konferenciją dėl būsimos sanglaudos politikos remiantis Penktąja sanglaudos ataskaita,
kurią paskelbėme kartu su Komisijos nariu J. Hahnu. Sąlygų nustatymas buvo vienas iš
pagrindinių diskusijų klausimų ir, kalbant apie Europos socialinį fondą, atsižvelgta į
aplinkybes, kurias išdėstė K. Göncz, todėl mes atsižvelgdami į tai norėtume nustatyti tam
tikras sąlygas.

Paramos susiejimas su tam tikromis sąlygomis turi skirtingą prasmę ir kai kada, deja,
laikomas neteisingu ar duodančiu priešingus rezultatus dalyku. Mes manome, kad, kalbant
apie struktūrinių fondų paramos naudojimą, tikroji sąlygų nustatymo prasmė yra ta, kad
turi būti padidintas sąmoningumas ir atsakomybė ne tik turinio požiūriu, bet ir vertinant
projektų bei veiksmų programų kontekste. Finansuodami programas įvairiuose regionuose
ir mikroregionuose privalome iš tiesų atsižvelgti į socialinę tikrovę, ir mes žiūrėsime į tai
labai rimtai.

Pastaruoju metu bendruomenėje teikiamų paslaugų klausimu bendradarbiavome su kai
kuriomis valstybėmis narėmis. Pvz., Bulgarijoje Europos socialinio fondo ir Regioninės
plėtros fondo lėšomis buvo finansuojamas bendras projektas, skirtas neįgalių vaikų globos
įstaigoms uždaryti. Tai yra pirmasis žingsnis įgyvendinant plataus užmojo veiksmų planą
uždaryti visas veikiančias vaikų globos įstaigas ir užtikrinti šeimos tipo globą bei naujas
paslaugas šeimoms remti. Šiai konkrečiai programai numatyta 39 mln. EUR, tačiau panašios
programos vykdomos ne tik Bulgarijoje, bet ir Slovakijoje.

Pirmininkas.    – Klausimas Nr. 20, kurį pateikėGay Mitchell (H-0530/10)

Tema: Bankas „Anglo Irish Bank“

Komisijos narys J. Almunia pareiškime dėl Airijos finansų sektoriaus teigė, kad esama daug
su banku „Anglo Irish Bank“ susijusių svarbių aspektų, kuriuos vis dar reikia išsiaiškinti.
Ar Komisija gali pateikti informaciją apie tai, kokie yra šie svarbūs aspektai?
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Joaquín Almunia,    Komisijos pirmininko pavaduotojas. – Pone pirmininke, kai spalio 7 d.
Gay Mitchell pateikė šiuos klausimus, padėtis Airijoje ir Airijos bankų sektoriuje nebuvo
tokia, kokia yra šiandien. Mano atsakyme bus atsižvelgta į tai, kas įvyko nuo tada, kai šis
klausimas buvo pateiktas.

Rugsėjo 30 d., t. y. septynios dienos iki jums pateikiant klausimą, Airijos finansų ministras
B. Lenihan, aptardamas klausimą dėl banko „Anglo Irish Bank“ restruktūrizavimo bendro
išlaidų dydžio, pateikė du galimus skaičius: vidutinio dydžio sąmatą, siekiančią
29 mlrd. EUR, ir didžiausią sąmatą, siekiančią 34 mlrd. EUR. Tuo metu bendra kapitalo
injekcijų iš valstybės lėšų bankui „Anglo Irish Bank“ suma siekė maždaug 23 mlrd. EUR.

Kaip visada, nuo šios krizės pradžios, remiantis mūsų bankininkystės ir restruktūrizavimo
nuostatomis, finansų institucijos, siekdamos gauti valstybės kapitalo injekcijų, turi pateikti
Komisijai restruktūrizavimo planą. Po ilgų diskusijų spalio 26 d. Airijos vyriausybė pateikė
banko „Anglo Irish Bank“ restruktūrizavimo planą. Šiame restruktūrizavimo plano projekte
ji pateikė banko „Anglo Irish Bank“ likvidavimo scenarijų, siūlydama padalyti „Anglo“ į du
bankus: turto susigrąžinimo banką, skirtą ankstesniojo banko aktyvams likviduoti, ir
finansavimo banką, kurio paskirtis būtų suteikti reikiamų išteklių aktyvų likvidavimo
procesui išlaikyti.

Scenarijus, pagal kurį likviduojami banko aktyvai, kelia mažiau problemų nei tas, pagal
kurį bankas toliau vykdo savo veiklą remdamasis tiek valstybės pagalbos, tiek konkurencijos
nuostatomis. Taigi aš padariau keletą viešų pareiškimų teigdamas, kad dėl šios priežasties,
mūsų nuomone, šis darbas buvo ne toks sudėtingas kaip derybos dėl kitoms finansų
institucijoms daugelyje valstybių narių skirtų konkrečių restruktūrizavimo planų.

Mes nagrinėjome šį restruktūrizavimo plano projektą nuo tada, kai Airijos vyriausybė
mums pateikė šį dokumentą, iki praėjusio sekmadienio, kai Airijos vyriausybė nutarė
prašyti taikyti programą, pagal kurią įgyvendinamos įvairios pagalbos priemonės, skirtos
su finansiniais sunkumais susiduriančioms euro zonos valstybėms narėms. Taigi šiuo metu
vykstančiose derybose dėl šios programos taikymo deramas dėmesys turėtų būti skirtas ir
„Anglo“ restruktūrizavimo planui. Tikėkimės, kad dėl Airijos programos bus susitarta ir ji
artimiausiomis dienomis bus patvirtinta. Tvirtai tikiu, kad taip ir bus.

Šiuo klausimu galiu pateikti jums keletą tikslesnių atsakymų dėl Airijos vyriausybės pateikto
banko „Anglo Irish Bank“ restruktūrizavimo plano, kuris, prieš priimant sprendimą, bus
išnagrinėtas mano tarnybų. Tikiuosi, kad tai įvyks kuo greičiau po programos patvirtinimo.

Bet kokiu atveju turiu pasakyti, jog tvirtai tikiu, kad patvirtinus ir įgyvendinus programą
bus sukurtos palankesnės sąlygos susidoroti su Airijos finansų ir ekonomikos problemomis.
Atsižvelgus į poreikį restruktūrizuoti finansų sektorių, kuris jūsų šalyje ir yra problemų
šaltinis, tikimės, kad patikimiems ir tvirtiems Airijos ekonomikos pagrindams atkurti bus
skirtas labai geras gydymas.

Gay Mitchell (PPE).   – Dėkoju Komisijos nariui už atsakymą. Sąvoka „restruktūrizavimas“
yra plačiai vartojama už Parlamento ribų. Pone Komisijos nary, gal galėtumėte pasakyti
Parlamentui, ar kaip galimą išeitį matote nors kokią banko „Anglo Irish Bank“ dalies
perėmimo arba jos sujungimo su bet kuria kita įmone galimybę, ar, jūsų manymu, bankas
galiausiai bus likviduotas? Tokiu atveju ar Airijos mokesčių mokėtojai atgaus tam tikrą
dalį arba visus savo pinigus? Ką apie tai mano Komisijos narys?

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Pone pirmininke, pone Komisijos nary, norėčiau
padėkoti Komisijos nariui už šią informaciją. Vis dėlto mano klausimas susijęs su šiek tiek
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kita tema. Pone Komisijos nary, jūs kalbėjote apie labai didelį banką, t. y. apie banką „Anglo
Irish Bank“, tačiau mus pasiekianti informacija rodo, kad kiti dideli Airijos bankai taip pat
turi problemų. Gal galėtumėte pasakyti, ar vyksta panašios derybos ir dėl kitų Airijos bankų?

Brian Crowley (ALDE).   – Aš irgi norėčiau padėkoti Komisijos nariui už atsakymą.

Kalbant šiuo konkrečiu su „Anglo“ susijusiu klausimu, ar, Komisijos nuomone, „Anglo“
skiriasi nuo veikiančių vertybinių popierių kliringo bankų, kaip mes juos vadiname Airijoje,
pvz., nuo „Allied Irish Banks“, „Bank of Ireland“, „Ulster Bank“ ir t. t.?

Antra, dėl paaiškinimo, apie kurį jūs kalbėjote. Ar tai taip pat įtraukta į Airijos vyriausybės
rytoj pateiksimą pasiūlymą, susijusį su bankų finansine priemone, aptarta su TVF ir Europos
centriniu banku?

Joaquín Almunia,    Komisijos pirmininko pavaduotojas. – Kadangi derybos dėl prašomos
programos vyksta šiomis dienomis ir valandomis, deja, negaliu atskleisti smulkmenų. Pone
G. Mitchellai, galiu pasakyti, kad šie Airijos finansų institucijų restruktūrizavimo planai ir
apskritai programos, skirtos Airijos finansiniams poreikiams, šiais sunkiais laikais, tikėkimės,
duos teigiamų rezultatų ir padės įveikti labai sunkias ir sudėtingas problemas, kad Airijos
ekonomika grįžtų į atkūrimo ir tvaraus augimo kelią, kaip buvo anksčiau. Airija buvo
vienas geriausių ekonominės sėkmės euro zonoje ir ES pavyzdžių.

Tuo Airijos mokesčių mokėtojams noriu pasakyti, kad jų pinigai, kurie dabar naudojami
šiam restruktūrizavimui, kartu su lėšomis, kurios, tikiuosi, patvirtinus programą bus skirtos
iš dviejų Europos mechanizmų, taip pat prisidės šioje programoje bendradarbiaujantis
TVF, sugrįš jiems kaip teigiamas sėkmingo esamos Airijos problemos sprendimo rezultatas.

Aš negaliu atskleisti smulkmenų. Taip pat dėl to prašau jūsų supratimo. Galiu tik pasakyti,
kad yra ir kitoms finansų įstaigoms, kitoms Airijos finansų įstaigoms, skirtų
restruktūrizavimo planų, dėl kurių deramasi arba kuriuos nagrinėjo Komisija. Jūs esate
susipažinę su mūsų Valstybės pagalbos taisyklėmis nustatytomis kompetencijos sritimis.
Kalbant apie banką „Bank of Ireland“, tai jau priėmėme teigiamą sprendimą dėl
restruktūrizavimo plano. Taip pat deramės dėl banko „Allied Irish Bank“ restruktūrizavimo
plano sąlygų. Svarstome ir dviejų namų statybos draugijų – EBS ir INBS klausimus, susijusius
su šių finansų įstaigų restruktūrizavimu.

Turiu pasakyti, kad dviem atvejais, t. y. banko „Anglo Irish Bank“ ir INBS statybos draugijos
atveju, rengiame jų likvidavimo scenarijus. Kitais atvejais, tikėkimės, priėmus ir įgyvendinus
atitinkamus restruktūrizavimo planus, šioms finansų įstaigoms rinkoje bus sudarytos
tinkamesnės ir perspektyvesnės darbo sąlygos.

Pirmininkas.    – Klausimas Nr. 21, kurį pateikė Georgios Papastamkos (H-0519/10)

Tema: Bendros Europos savimonės ugdymas

Bendros Europos savimonės skiepijimas Europos Sąjungos piliečiams – tai būtina sąlyga
norint išsaugoti Europos vienybės idėją. Kadangi galima užtikrinti, kad ES piliečių, dirbančių
kultūros ir meno sektoriuje, mobilumas būtų veiksmingiausia priemonė siekiant sutvirtinti
bendrą Europos tapatybę, kokių konkrečių iniciatyvų ketina imtis Komisija keitimosi
patirtimi ir žiniomis su Europos menininkais klausimais, kad būtų įdiegta finansavimo
programa, skirta tik meno renginiams Europos Sąjungoje, skatinamas administravimo
supaprastinimas ir finansinė Europos menininkų bendradarbiavimo programų parama?
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Androulla Vassiliou,    Komisijos narė. – (EL) Pone pirmininke, Komisija visiškai pritaria
gerbiamo Parlamento nario nuomonei dėl didžiulės ES piliečių, dirbančių kultūros ir meno
sektoriuje, tarpvalstybinio judumo svarbos. Mes taip pat dedame daug pastangų, siekdami
pašalinti jų judumui trukdančias kliūtis.

Šios pastangos apima priemones, susijusias su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu,
vizų taisyklių menininkams iš trečiųjų šalių nustatymu, mokesčių sistema ir, be abejo,
informacijos judumo klausimais teikimo gerinimu. Darbo grupių, kuriose atstovaujama
valstybėms narėms ir kultūros sektoriui, darbe dalyvaujantys kultūros sektoriaus ekspertai
diskutuoja, kaip skatinti judumą siekiant įgyvendinti Europos kultūros darbotvarkės tikslus.

Pagal programą „Kultūra“ (2007–2013 m.) Komisija remia projektus ir veiklą, kurie skatina
tarpvalstybinį kultūros ir meno sektoriuje dirbančių ES piliečių judumą ir puoselėja kultūrų
dialogą. 2009 m. maždaug 80 proc. Komisijos finansuojamų projektų daugiausia dėmesio
buvo skiriama kultūros vertybių sklaidai ir ES piliečių, dirbančių kultūros sektoriuje,
judumui.

Be abejo, kaip sakiau, Komisija vis dar deda pastangas siekdama palengvinti galimybes
pasinaudoti šia programa. Programos vadovas, 2008–2013 m. laikotarpį apimantis
kalendorius, gerų projektų pavyzdžiai ir informaciniai kultūros punktai kiekvienoje šalyje
– visos šios priemonės padeda supaprastinti naudojimąsi šia programa. Sukaupta patirtis
bus naudinga rengiant būsimoms kultūros programoms skirtas procedūras.

Kai Parlamentas priėmė iniciatyvą, Komisija 2008 m. ir 2009 m. vykdė dar ir bandomuosius
projektus, kuriais skatintas menininkų judumas. Šių projektų tikslas yra suteikti Europos
menininkams galimybę išplėsti savo veiklos sritį ir pasiekti naują auditoriją, taip pat keistis
patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų siekiant toliau plėtoti savo karjerą.

Šių bandomųjų projektų rezultatai bus indėlis į būsimas kultūros programas ir, be abejo,
pagalba valstybių narių ekspertų darbo grupėms, taikančioms atvirąjį koordinavimo
metodą. Ilgainiui visa tai, ką tik paminėjau, padės įskiepyti Europos Sąjungos piliečiams
bendrą Europos savimonę.

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Pone pirmininke, dėkoju Komisijos narei už jos
išsamų atsakymą. Europos kultūros orų žemėlapis rodo, kad, kaip visi žinome, kaupiasi
priešinimosi konsolidacijai debesys. Yra „skaičių“ Europa, „technikos“ Europa, tačiau tarp
mūsų yra ir tokių, kurie įsivaizduoja kultūros, švietimo, meno, menininkų judumo, kultūros
kūrybos visoje Europoje skatinimo Europą.

Esu vienas iš tų, kurie tiki, kad šie pamatai, Europos kultūros pamatai, ir gali būti patikimas,
stabilizuojantis veiksnys tolesniam dinamiškam Europos vienijimosi procesui remti.
Suteikime kultūros ir meno kūrybai impulsą ir – trumpam atsisakau savo taisyklės ir kalbu
skaičiais – padidinkime procentinį kultūros ir meninės kūrybos įnašą į Europos BVP.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Pone pirmininke, norėčiau padėkoti Komisijos
narei už šią įdomią informaciją, bet mano klausimas ir mano rūpestis yra susiję su biudžeto
padėtimi. Puikiai žinome, kad šiuo metu dar neaišku, koks bus kitų metų biudžetas. Todėl
norėčiau paklausti jūsų, ponia Komisijos nare, ar šios problemos kaip nors konkrečiai
paveiks labai įdomius planus, kuriuos pateikėte?

Androulla Vassiliou,    Komisijos narė. – (EL) Pone pirmininke, norėčiau pradėti pasakydama
ponui G. Papastamkos, kad visiškai su juo sutinku. Prieš kelias dienas dalyvavau didžiuliame
Berlyne vykusiame forume „Siela Europai“, kuriame lankėsi ir visų kultūros įstaigų atstovai.
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Mes aptarėme šiuos klausimus ir nutarėme, kad Europa yra ne tik ekonominė sąjunga; jos
ištakos – kultūra.

Kaip savo memuaruose sako Jean Monnet, „jeigu galėčiau viską pradėti iš naujo, norėčiau
pradėti nuo kultūros“. Taigi aš tam visiškai pritariu ir mūsų veikla kaip tik ir vykdoma šia
kryptimi.

Sutinku su jumis, bet nuogąstauju, kaip ir visi kiti, kad vyriausybėms imant karpyti biudžetus
griežto taupymo reikalaujančiais laikais bus, be abejo, pradėta nuo kultūros (kaip jau
matėme tam tikrais atvejais), taip pat švietimo ir sveikatos sričių. Sutinku, kad tai labai
siauraprotiška politika, kuriai turėtume priešintis, nes ilgainiui visi pajusime šių karpymų
pasekmes.

Pirmininkas.    – Klausimas Nr. 22, kurį pateikė Iva Zanicchi (H-0522/10)

Tema: ES ir sporto federacijų struktūrinis dialogas dėl bendros svarbos klausimų ir galimų
konkrečių veiksmų

Ratifikavus Lisabonos sutartį ir pripažinus sporto specifiką sporto sritis įgavo tikrą Europos
dimensiją. Taikydama naujas nuostatas Europos Sąjunga gali remti, koordinuoti ir papildyti
valstybių narių veiksmus, skatindama neutralumą ir skaidrumą sporto varžybų metu, taip
pat ir sporto organizacijų bendradarbiavimą. Be to, pripažįstama, kad yra svarbu apsaugoti
sportininkų, ypač jaunų, fizinį ir moralinį integralumą.

Ko tikisi Europos Komisija, atsižvelgdama į Sutarties nuostatas, iš tarptautinių sporto
federacijų, siekdama pradėti bendros svarbos klausimų dialogą, kuris būtų visada
konstruktyvesnis? Kokių konkrečių veiksmų ketina imtis Komisija, siekdama skatinti šį
dialogą ir pilnai naudotis su sportu susijusiomis, Sutartyje numatytomis žiniomis?

Androulla Vassiliou,    Komisijos narė. – 2007 m. Komisija, remdamasi 2007 m. Baltąja
knyga dėl sporto, pradėjo struktūrinį dialogą su suinteresuotosiomis sporto srities šalimis.

2008 m. Komisija, paraginta ES sporto ministrų ir Europos Vadovų Tarybos, įsipareigojo
toliau stiprinti dialogą ir skirti daugiau dėmesio tarptautinių sporto organizacijų dialogui
su Europos Sąjunga. Dėl to Komisija pradėjo reguliariai keistis informacija su Tarptautiniu
olimpiniu komitetu ir tarptautinėmis sporto federacijomis.

2008 m. Komisija įsteigė ES sporto forumą, kuris laikomas šio struktūrinio dialogo
pagrindu. Į jį kartą per metus susirenka visos pagrindinės sporto srities tarptautinio, Europos
ir nacionalinio lygmens suinteresuotosios šalys, įskaitant valdymo organus, taip pat
nevyriausybines sporto organizacijas. Kitas forumas, kuriame Komisija suinteresuotosioms
sporto srities šalims ketina pateikti komunikatą dėl naujos ES sporto darbotvarkės, vyks
2011 m. vasario mėn. Budapešte.

Komisija daug dėmesio skiria siekiui užtikrinti subalansuotą ir integruotą sporto judėjimo
atstovavimą organizuojamuose susitikimuose ir renginiuose. Ji yra prisiėmusi įsipareigojimų
dėl šio dialogo, kuriame atsižvelgiama į konkrečias sporto renginių organizavimo sąlygas,
spręstinų problemų sudėtingumą ir, be abejo, sporto veikėjų skirtingumą. Šio struktūrinio
dialogo su sporto judėjimu sustiprinimas bus labai svarbi ES sporto darbotvarkės, kurią
remdamasi Lisabonos sutartimi ketina pasiūlyti Komisija, sėkmingo įgyvendinimo prielaida.
Visi, t. y. valstybės narės, Europos Parlamentas ir Komisija, šiame sustiprintame dialoge
turėtų atlikti savo vaidmenį.
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Iva Zanicchi (PPE)  . – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, dabar, ratifikavus Lisabonos
sutartį ir pripažinus sporto ypatumus, sportui galima suteikti tikrai europinę dimensiją.

Naujosios nuostatos suteikia galimybę Europos Sąjungai remti, koordinuoti ir integruoti
valstybių narių veiksmus skatinant teisingumą bei atvirumą sporto varžybose ir atsakingų
už sportą institucijų bendradarbiavimą. Sutartyje taip pat pripažįstama, kad svarbu užtikrinti
fizinį ir moralinį sportininkų, ypač jaunimo, integralumą.

Remiantis Sutarties nuostatomis, kokių veiksmų Komisija tikisi iš tarptautinių sporto
federacijų siekiant pradėti dar vaisingesnį dialogą bendrus interesus apimančiais klausimais?
Kokių konkrečių priemonių imsis Komisija siekdama remti šį dialogą ir iki galo pasinaudoti
Sutartyje apibrėžtais su sportu susijusiais įgaliojimais ?

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, labai atidžiai išklausiau
Komisijos atsakymą. Norėčiau paklausti Komisijos apie jos poziciją dėl nelegalių lažybų,
neteisėtai statomų sumų, taip būdingų futbolui ir kitų sporto šakų varžyboms, taip pat, ar
programoje, apie kurią ką tik girdėjome, ji ketina skirti ypatingą dėmesį šiam aspektui,
keliančiam pavojų, kad bus sužlugdytos bet kurios varžybos ir atsisakyta sporto varžyboms
būdingo sąžiningumo principo.

Androulla Vassiliou,    Komisijos narė. – Norėčiau pradėti nuo paskutinio klausimo.
Komisijos narys M. Barnier kaip tik nagrinėja šį klausimą. Be abejo, labai atidžiai stebiu,
ką jis daro. Manau, 2011 m. jis ketina pateikti žaliąją knygą, kad būtų pradėtos konsultacijos
šiuo labai svarbiu klausimu. Užtikrinu jus, kad dėl su mano atsakomybės sritimi susijusių
interesų labai atidžiai stebėsiu, kas vyksta.

Kaip minėjau įžangoje, ruošiuosi pateikti komunikatą dėl sporto. Tai bus pirmasis
komunikatas, kuriame bus pateikta politinė sporto klausimų darbotvarkė (tikėkimės, jis
bus parengtas sausio pradžioje), todėl visos problemos, kurias paminėjo gerbiamas
Parlamento narys, bus aptartos šiame komunikate. Pirmasis pristatymas ir diskusija vyks,
kaip jau minėjau, struktūrinio dialogo metu, t. y. vasario mėn. Budapešte vyksiančiame
sporto forume.

Pirmininkas.    – Klausimas Nr. 27, kurį pateikė Konstantinos Poupakis (H-0514/10)

Tema: Mokesčių našta Graikijoje

Graikijai, pasirašiusiai susitarimo memorandumą, nuo šiol tenka „pirmaujanti pozicija“
Europoje, turint mintyje pagrindinius mokesčius: jos taikomas PVM yra trečias pagal dydį,
ji yra trečioje vietoje pagal kuro mokestį ir draudimo įmokas, be to, ji – viena iš reikliausių
šalių įmonių apmokestinimo ir nominalių mokesčių klausimu. Tokių didelių mokesčių
nustatymas Graikijoje, kai tuo pačiu metu mažinamas darbo užmokestis ir pensijos,
neprisideda prie pajamų augimo, kurio buvo tikėtasi, priešingai – dėl to didėja ekonomikos
nuosmukis ir toliau dūsta rinka, auga skurdo lygis, ypač kiek tai susiję su esminiais poreikiais,
darbuotojams ir pensininkams vis sunkiau pragyventi ir uždaroma šimtai įmonių.

Kadangi Sąjungos tikslas – ir biudžeto konsolidavimas, ir socialinių poreikių tenkinimas,
kaip Komisija, būdama susitarimo memorandumo šalis, vertina minėtąsias mokestines
priemones?

Algirdas Šemeta,    Komisijos narys. – Kaip gerbiamas Parlamento narys žino, Graikija,
siekdama sumažinti savo deficitą, ėmėsi nemažai mokesčių politikos priemonių. Dėl šios
ekonomikos koregavimo programos buvo susitarta su Komisija, TVF ir ECB. Joje numatyta
110 mlrd. EUR finansavimo suma, kurią skiria euro zonos valstybės narės ir TVF.
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2010 m. rugpjūčio 6 d. Graikijos vyriausybė Tarybai ir Komisijai pateikė ataskaitą, kurioje
aptariamas šių mokestinių priemonių įgyvendinimas, taip pat plataus masto struktūrinės
reformos. Gerbiamas Parlamento narys gali susipažinti su 2010 m. rugpjūčio 19 d.
Komisijos komunikatu, kuriame pateiktas išsamus ir nuodugnus priemonių, kurių Graikija,
laikydamasi 2010 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimo 2010/320/EB, ėmėsi per pirmąjį
2010 m. pusmetį, įvertinimas.

Šiame įvertinime iš esmės daroma išvada, kad 2010 m. pirmąjį pusmetį pasiekta teigiamų
biudžeto vykdymo pokyčių, pvz., deficitas mažėja sparčiau, nei planuota (daugiausia dėl
mažesnių, nei tikėtasi, išlaidų). Be to, Graikijos vyriausybės pasirinktu su planuojamo
fiskalinio koregavimo sistema susijusių išlaidų ir pajamų priemonių deriniu atsižvelgiama
į reikšmingus socialinius ir ekonominius aspektus, visų pirma susijusius su galimybėmis
papildyti struktūrinių reformų paketą ir su priemonėmis, skirtomis mikroekonominei
aplinkai ir viešojo sektoriaus darbui pagerinti.

Konstantinos Poupakis (PPE).   – (EL) Pone Komisijos nary, norėčiau užduoti Europos
Komisijai šį papildomą klausimą: kokių rekomendacijų ji, kaip memorandumo šalis, ketina
pateikti Graikijai, turint mintyje, kad dėl dabartinio aukšto apmokestinimo lygio verslo
įmonės jau uždaromos arba perkeliamos kitur, į palankesnius mokesčius siūlančias
kaimynines šalis, ir kad tuo pačiu metu mažėja įplaukiančio investicijų kapitalo dydis ir
apskritai kapitalo bei verslo grąža.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Pone pirmininke, pone Komisijos nary, norėčiau
grįžti prie mano gerbiamo kolegos klausime iškeltos problemos. Dėl padidėjusių mokesčių
ir mokesčių politikos, kurią remdamasi memorandumu vykdo vyriausybė, infliacija
Graikijoje šoktelėjo aukštyn ir šiuo metu siekia daugiau kaip 6 proc., t. y. pasiekė aukščiausią
lygį Europoje. Olli Rehn, atsakydamas į klausimą, sutiko, kad aukštas infliacijos lygis susijęs
su PVM tarifo padidinimu, kitaip tariant, su fiskaline politika.

Norėčiau paklausti, ar Komisija mano, kad šios mokestinės priemonės tikrai lėmė laipsnišką
infliacijos kilimą, dėl kurio pakertamas Graikijos ekonomikos konkurencingumas, be to,
kokių priemonių siūlote imtis Graikijos vyriausybei šiai problemai spręsti.

Algirdas Šemeta,    Komisijos narys. – Iš esmės pateikti klausimai yra gana panašūs; taigi
turiu pabrėžti, kad Graikijos atveju buvome susidūrę su milžiniško deficito problema, kurią
reikėjo spręsti. Visi žinome, kad sprendžiant deficito problemą stebuklingų receptų nėra.
Valstybės narės, siekdamos sustiprinti savo fiskalinę padėtį, turi sumažinti išlaidas arba
padidinti mokesčius, arba taikyti abi šias priemones. Komisijos požiūris šiuo klausimu
labai aiškus: priemones problemoms spręsti turi pasirinkti valstybė narė. Graikija pasirinko
priemonių derinį, susijusį ir su išlaidų, ir su pajamų sritimis.

Komisija negali nurodinėti valstybėms narėms, kuriuos mokesčius jos gali padidinti arba
sumažinti. Dėl to apsisprendžia pati valstybė narė.

Iki šiol Graikijos programa veikia gerai ir manau, kad Graikijos valdžios institucijos ateityje
imsis visų reikiamų priemonių šalies fiskalinei padėčiai stabilizuoti.

Pirmininkas.    – Klausimas Nr. 28, kurį pateikė Jim Higgins (H-0521/10)

Tema: Sukčiavimas ir muitinių nuostoliai dėl cigarečių kontrabandos

Ar Komisija domisi tuo, kad į tokias šalis kaip Airija iš trečiųjų šalių kontrabanda atvežama
labai daug nelegalių cigarečių? Vadinasi, ES praranda pajamas iš muitų mokesčių, kurie
yra svarbus finansavimo šaltinis ir sudaro iki 15 proc. ES biudžeto. Valstybės narės taip
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pat praranda lėšas iš akcizų. Ar Komisija planuoja sudaryti galimybes valstybėms narėms
padidinti ES išorinių sienų patikrą arba valstybes nares įpareigoti tikrinti išorines sienas
siekiant spręsti sukčiavimo muitinės mokesčiais problemą?

Algirdas Šemeta,    Komisijos narys. – Dėl pasienio kontrolės. Muitinio tikrinimo metu turi
būti išlaikyta ES finansinių, saugos ir saugumo interesų ir teisėtai dirbančių prekybininkų
interesų pusiausvyra.

Dėl šios priežasties buvo sukurta Bendrijos rizikos valdymo sistema, sudaranti sąlygas dėl
saugumo ir saugos atliekamą muitinės kontrolę vykdyti remiantis bendrais rizikos kriterijais
ir standartais.

ES kasmet patikrinama 1,5 mln. tonų jūrinių krovinių ir 12 mln. tonų oro transportu
gabenamų krovinių. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 209 straipsnio 1 dalį
už ES teisės aktų taikymą atsako valstybių narių muitinės tarnybos.

Todėl, kaip nurodyta ES muitinės kodekse, prie fizinių ES sienų ir kitur jos atsakingos už
muitinės kontrolės organizavimą, grindžiamą rizikos valdymo metodais.

Dėl cigarečių kontrabandos. Komisija atlieka aktyvų vaidmenį padėdama valstybėms
narėms kovoti su tarptautinės cigarečių kontrabandos problema ir ardyti atsakingas už šią
prekybą nusikaltėlių gaujas.

Visų pirma Europos kovos su sukčiavimu tarnyba visoje Europos Sąjungoje teikia pagalbą
teisėsaugos institucijoms operatyvinėse bylose, taip pat su valstybėmis narėmis ir
trečiosiomis šalimis koordinuoja pagrindinius muitinės ir baudžiamosios veikos tyrimus.

Remdamasi Europos savitarpio pagalbos muitinės bylose nuostatomis ir susitarimais,
sudarytais tarp ES ir trečiųjų šalių, OLAF rengia bendras ES valstybių narių ir trečiųjų šalių
muitinių operacijas, kuriomis siekiama spręsti konkrečias problemas, pvz., vykdoma
operacija „Matthew II“, skirta kelių eismo prie rytinės sienos kontrolei, arba operacija
„Sirocco“, skirta jūrų konteinerių, gabenamų iš Kinijos į Europos Sąjungą, kontrolei.

Be to, OLAF valstybėms narėms pagal programą „Hercule II“ teikia finansinę paramą
specialiai kovai su cigarečių kontrabanda skirtoms priemonėms, pvz., specializuotai
rentgeno skenavimo įrangai, kuri būtų naudojama pasienio punktuose, įsigyti, taip pat
regionų lygmeniu vykdomiems veiksmams.

Be to, 2010 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su „British American Tobacco“ ir
„Imperial Tobacco Limited“, o anksčiau, atitinkamai 2004 m. ir 2007 m., buvo pasirašyti
susitarimai su „Philip Morris International“ ir „Japan Tobacco International“. Šiuose teisiškai
privalomuose susitarimuose numatytos įvairios priemonės šių bendrovių gaminių patekimui
į neteisėtą tabako rinką apriboti.

Jim Higgins (PPE).   – Noriu padėkoti Komisijos nariui už labai išsamų atsakymą. Kaip jis
sakė, tabako kontrabanda yra itin pelningas verslas. Veikiama labai išradingai, prekės
puikiai supakuotos, puikiai pateikiamos ir puikiai paženklintos.

Neseniai Dublino pilyje susitikau su Airijos muitinės tarnybos vadove ir ji man pasakė, kad
viena iš penkių cigarečių (20 proc. Airijoje, kuri yra maža šalis, surūkomų cigarečių) patenka
į šalį per Kiniją ir kad jas konfiskavus bei ištyrus buvo nustatyta, jog tai šunų ekskrementų
ir tabako mišinys. Mums tikrai būtina sugriežtinti savo taisykles.

Pritariu tarptautiniam bendradarbiavimui, bet vis dar turime labai daug nuveikti. Iš esmės
norėčiau paraginti ES kovos su sukčiavimu tarnybai – OLAF skirti daugiau išteklių.
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Algirdas Šemeta,    Komisijos narys. – Pasistengsiu kalbėti kuo trumpiau. Šiuo atveju
atsakymo turbūt visai nereikia, bet norėčiau pasidalyti su jumis man susirūpinimą keliančiais
dalykais.

Kitą mėnesį vykstu į Kiniją, kur, be kitų, aptarsiu su muitais, taip pat su cigarečių
kontrabanda susijusius klausimus. Siekdami išspręsti šį klausimą, kartu su Kinijos valdžios
institucijomis įgyvendiname nemažai priemonių. Tiesa, kaip jūs teisingai pažymėjote,
Kinija vis dar yra pagrindinis padirbtų cigarečių šaltinis, todėl norėdami įveikti šią problemą
turime su ja glaudžiai bendradarbiauti. Turiu pabrėžti, kad Kinijos valdžios institucijos yra
pasirengusios bendradarbiauti.

Pirmininkas.    – Klausimas Nr. 29, kurį pateikė Marian Harkin (H-0524/10)

Tema: Bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė

Ar Komisija gali atsakyti, kokių pastaruoju metu ji pateikė pasiūlymų dėl bendros
konsoliduotos pelno mokesčio bazės priėmimo, nurodyti pasiūlytą laiko terminą ir bendrais
bruožais nusakyti, dėl kokių priežasčių ji laikosi šios politikos?

Klausimas Nr. 30, kurį pateikė Seán Kelly (H-0538/10)

Tema: Įmonių pelno mokesčių tarifas Airijoje

Šia tema tarptautinėse žiniasklaidos priemonėse plačiai spekuliuojama, taigi būtų sveikintina
krizės metu tarptautinėms rinkoms duoti žinią, kad jokie Komisijos pasiūlymai neturės
įtakos šiam pagrindiniam Airijos ekonomikos modelio elementui.

Ar Komisija gali aiškiai ir tvirtai užtikrinti, kad ES neinicijuos jokių priemonių, kurios
turėtų bet kokios įtakos įmonių pelno mokesčio tarifui Airijoje?

Klausimas Nr. 31, kurį pateikė Pat the Cope Gallagher (H-0552/10)

Tema: Bendra konsoliduota įmonių pelno mokesčio bazė (BKĮPMB)

Ar Komisija gali padaryti pareiškimą, patvirtinantį, kad siūloma BKĮPMB iniciatyva neturės
poveikio valstybių narių teisei nustatyti individualų įmonių pelno mokesčių tarifą?

Algirdas Šemeta,    Komisijos narys. – Ar turite omeny šiuos tris klausimus dėl BKĮPMB?

Komisija neplanuoja pateikti jokių pasiūlymų dėl įmonių pelno mokesčių tarifų. Dėl tarifų
skirtumų vidaus rinkoje išsaugoma tam tikra mokesčių srities konkurencija. Be to, sąžininga
mokesčių srities konkurencija, kurios pagrindas – konkuravimas tarifais, užtikrina didesnį
skaidrumą, o valstybės narės gali įvertinti tiek savo rinkos konkurencingumą, tiek biudžeto
poreikius (nustatydamos savo mokesčių tarifus).

Dėl įmonių pelno mokesčio bazės. Šiuo atveju, priešingai, Komisija jau kurį laiką rengia
pasiūlymą dėl bendros konsoliduotos įmonių pelno mokesčio bazės. Ši iniciatyva įtraukta
į Komisijos 2011 m. darbo programą kaip strateginė iniciatyva, kuria siekiama pasinaudoti
bendrosios rinkos augimo potencialu. Ji, kaip ypač svarbus pasiūlymas, taip pat paminėta
2010 m. spalio 27 d. priimtame Bendrosios rinkos akte

Šiuo metu Komisija planuoja priimti pasiūlymą iki 2011 m. pirmojo ketvirčio pabaigos.
BKĮPMB – bendra taisyklių sistema, kuria remiamasi apskaičiuojant taikytiną įmonių
mokesčių bazę; ji neturi jokios įtakos mokesčių tarifams. Valstybės narės ir toliau pačios
nustatys savo pelno mokesčio tarifus. Komisija mano, kad BKĮPMB sistemos tobulinimas
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– tinkamas sprendimas visapusiškai kovojant su tarpvalstybinio lygmens mokesčių srities
kliūtimis, stabdančiomis ekonomikos vystymąsi.

Tai, kad šiuo metu ES taikomos 27 labai skirtingos įmonių mokesčių sistemos, reiškia, jog
įmonės turi įveikti rimtas mokestines kliūtis ir pakelti didelę administracinę naštą, kuri
trukdo (arba net riboja) jų veiklai bendrojoje rinkoje ir neigiamai veikia jų (visų pirma MVĮ)
konkurencingumą. Dėl tokio itin didelio susiskaldymo atsiranda reikšmingų rinkos
iškraipymų ir kliūčių, be to, susidaro nemažos reikalavimų laikymosi išlaidos.

Marian Harkin (ALDE).   – Norėčiau padėkoti Komisijos nariui už atsakymą. Puikiai
suprantu, ką jis kalba apie mokesčių tarifų ir mokesčių bazės skirtumus, vis dėlto vienas
iš įmonėms (ypač tiesioginių užsienio investicijų į Europą požiūriu) svarbių dalykų –
galimybė joms iš anksto patikimai žinoti, kokie bus sandorio mokestiniai padariniai. Jei
dalis skaičiavimų susiję su pardavimu paskirties vietoje, ko neįmanoma numatyti iš anksto,
šios įmonės susiduria su tikru neapibrėžtumu. Manau, kad tai neskatina tiesioginių užsienio
investicijų. Turiu daug kitų klausimų, bet žinau, kad mus spaudžia laikas, todėl būčiau
patenkintas, jei Komisijos narys galėtų atsakyti bent į šį klausimą.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – Norėčiau padėkoti Komisijos nariui už išsamų
atsakymą ir jo paklausti, ar jis gali pripažinti, kad į Lisabonos sutartį įtrauktas išsamus
protokolas dėl mokesčių, taip pat nuostata dėl valstybės narės veto teisės mokesčių
pasiūlymų klausimais.

Algirdas Šemeta,    Komisijos narys. – Galime nesutarti dėl tam tikrų apmokestinimo
principų, kurie visada yra gana jautri tema. Didžiausia paramą BKĮPMB reiškia verslo
atstovai; turime aiškių to įrodymų. Aš juos gerai suprantu, nes dėl 27 valstybėse narėse
galiojančių 27 skirtingų įmonių mokesčių sistemų jiems tikrai kyla didelių rūpesčių.

Dabar apie tiesiogines užsienio investicijas. Jei galime susitarti dėl šio pasiūlymo, turime
tai padaryti vienbalsiai. Jei susitarsime, bus sudarytos geresnės sąlygos tiesioginėms užsienio
investicijoms, nes užsienio investuotojai, norintys investuoti keliose, o ne vienoje valstybėje
narėje, galės vadovautis viena įmonių pelno mokesčio sistema vietoj kelių tokių sistemų.
Tai būtų didelis privalumas užsienio investuotojams. Dvišalėse diskusijose su potencialiais
investuotojais jie tikrai pabrėžia 27 įmonių pelno mokesčio sistemų problemą kaip kliūtį
tiesioginėms užsienio investicijoms.

Galiausiai, kai kalbame apie bendros konsoliduotos įmonių pelno mokesčio bazės įvedimą,
kalbame ne apie mokesčių tarifus. Akivaizdu, kad sprendžiant mokesčių klausimus tai
neturi nieko bendra su valstybių narių suverenitetu , nes, net įvedus BKĮPMB, jos galės
priimti sprendimus dėl įmonių pelno mokesčių tarifų atsižvelgdamos į savo poreikius,
savo socialinės apsaugos sistemas, viešųjų paslaugų sritį ir taip toliau. Taigi pats pasiūlymas
nemažina valstybių narių suvereniteto mokesčių srityje.

Pirmininkas.   – Į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus atsakyta raštu
(žr. priedą).

Klausimų valanda baigta.

(Posėdis sustabdytas 20.35 val. ir atnaujintas 21.00 val.)
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PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

17. Priemonės, kurių reikia imtis, kad būtų išlaisvintas Nobelio premijos laureatas
Liu Xiaobo (diskusijos)

Pirmininkė.   – Kitas klausimas – pareiškimai dėl priemonių Nobelio premijos laureatui
Liu Xiaobo išlaisvinti.

Olivier Chastel  , einantis Tarybos pirmininko pareigas, Catherine Ashton (Komisijos pirmininko
pavaduotojos ir ES vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu. – (FR)
Ponia pirmininke, gerbiami Parlamento nariai – jeigu šį kartą teisingai supratau, tai turiu
garbės kalbėti jums ledi C. Ashton, mūsų vyriausiosios įgaliotinės, vardu.

Europos Sąjunga per savo delegacijas Pekine ir dvišales ambasadas kasdien stebi, kaip
elgiamasi su Nobelio premijos laureatu Liu Xiaobo, jo žmona Liu Xia, taip pat jų draugais
bei advokatais. Nuo jų nenuleidžiame akių. Liu Xia ir daugelio žmogaus teisių gynėjų visoje
Kinijoje laikymas namų arešto sąlygomis nuo spalio 8 d. mums kelia nerimą ir nuvilia; mes
tai smerkiame.

Kaip žinote, Europos Sąjunga nelaukė, kol Liu Xiaobo gaus šį prestižinį apdovanojimą,
kad primintų Kinijos vyriausybei jos tarptautinius įsipareigojimus dėl saviraiškos laisvės.
Šiuo ypatingu atveju Europos Sąjunga visada laikėsi nuomonės, kad „Chartija 08“ yra taikus
manifestas, raginantis Kinijoje labiau gerbti žmogaus teises. Negana to: nuo 2008 m.
gruodžio mėn. Europos Sąjunga paskelbė keturias deklaracijas, kuriose raginama paleisti
Liu Xiaobo į laisvę.

Mūsų pozicija negalėjo būti kitokia, kai gruodžio 8 d. Nobelio komitetas paskelbė – turiu
priminti, visiškai nepriklausomai – savo sprendimą. Per Europos Sąjungos vyriausiąją
įgaliotinę užsienio reikalams ledi C. Ashton ir Europos Komisijos pirmininką
José Manuelį Barroso pasveikinome Liu Xiaobo ir pabrėžėme, kaip mus svarbu, kad jis
būtų paleistas į laisvę. Apgailestaujame, jog Kinijos valdžia neatsižvelgė į tarptautinės
bendruomenės raginimus, kuriuos ji ne kartą pabrėžė.

Tenka apgailestauti, kad Europos Sąjungai vėl reikia su nerimu atkreipti dėmesį į Liu Xiaobo
žmonos Liu Xia bauginimus ir namų areštą, kuris trunka jau šešias savaites. Kategoriškai
smerkiame ir grasinimus jai, sekimą bei draudimą išvykti iš šalies, taip pat Liu Xiaobo
giminaičių ir bičiulių areštus nuo tada, kai jam buvo skirta Nobelio premija.

Ponia pirmininke, Europos Sąjunga nuosekliai ir ryžtingai tęs pastangas, kurių ėmėsi beveik
prieš dvejus metus, kad Liu Xiaobo būtų išlaisvintas ir visapusiškai naudotųsi savo teisėmis,
panorėjęs galėtų dalyvauti viešoje diskusijoje, kurią jis pradėjo Kinijoje sukurdamas
„Chartiją 08“. Vis dar tikimės, kad gruodžio 10 d. jis galės pats atsiimti Nobelio taikos
premiją. Raginame Kiniją panaikinti visus judėjimo ir saviraiškos laisvės apribojimus jo
žmonai Liu Xia ir daugeliui jo draugų.

Dacian Cioloş  , Komisijos narys. – (FR). Ponia  pirmininke, pone ministre, gerbiami
Parlamento nariai, Komisija visiškai pritaria Tarybai pirmininkaujančios Belgijos
pareiškimui. Europos Sąjunga ne kartą pareiškė nuomonę, kad „Chartiją 08“ laiko teisėtu
saviraiškos laisvės aktu ir, kaip tik ką pareiškė einantis Tarybos pirmininko pareigas,
Europos Sąjunga kelis kartus reiškė rimtą susirūpinimą dėl Liu Xiaobo suėmimo, teismo
proceso ir įkalinimo.
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Ir Komisijos pirmininkas J. M. Barroso, ir Komisijos pirmininko pavaduotoja bei ES
vyriausioji įgaliotinė Cathy Ashton pasveikino spalio 8 d. sprendimą Nobelio premija
apdovanoti Liu Xiaobo. Vis dėlto Komisija apgailestauja, kad Kinijos valdžios institucijos
reagavo į tai skirdamos namų areštą Liu Xia ir suvaržydamos daugelio jo draugų judėjimo
laisvę.

Komisija dar kartą ragina Kiniją nedelsiant paleisti į laisvę Liu Xiaobo ir atšaukti sprendimą
dėl namų arešto jo žmonai, taip pat panaikinti visus jo draugų judėjimo laisvės suvaržymus.
Komisija, kaip savo pareiškime minėjo Komisijos pirmininko pavaduotoja ir ES vyriausioji
įgaliotinė Cathy Ashton, tikisi, kad Liu Xiaobo turės galimybę Osle pats atsiimti 2010 m.
Nobelio taikos premiją.

Cristian Dan Preda  , PPE frakcijos vardu. – (RO). Ponia pirmininke, prieš dešimt mėnesių
šioje salėje sakiau, jog Kinijos vyriausybės skirta 11 metų laisvės atėmimo bausmė
Liu Xiaobo vien už savo pažiūrų reiškimą yra ženklas, kad Kinijos valdžios institucijos
spartina ir stiprina savo kampaniją prieš žmogaus teisių gynėjus.

Šiuo metu manau, kad Nobelio premijos skyrimas Liu Xiaobo yra tinkamas būdas siekiant
pabrėžti, kad, nors Kinija ir padarė didelę pažangą ekonominiais, o kai kuriais atvejais ir
socialiniais klausimais, tikras pažangos ženklas yra pagarba žmogaus teisėms. Galima
žavėtis šalies ekonomikos laimėjimais. Deja, ji neįgis kitų šalių pagarbos, jeigu varžys laisvę,
užuot ją gynusi.

Tikrai manau, kad Kinijos vyriausybės veiksmai, kuriais siekiama įbauginti į ceremoniją
pakviestas šalis, kelia ypač didelį nerimą. Dar blogiau yra tai, kad kai kurios šalys pasidavė
šiam šantažui.

Susidūrėme su nepriimtina situacija, kai šalis dėl nusistatymo prieš vieną iš savo piliečių
tarptautinėje arenoje demonstruoja tokią poziciją. Tiesą sakant, Kinija, kaip sakiau, įgytų
daugiau kitų šalių pagarbos, jeigu, užuot joms grasinusi, leistų dabar Liu Xiaobo vykti į
Oslą atsiimti premijos.

Deja, atrodo, kad Kinijos valdžios pozicija, bent jau šiuo metu, yra dar nuožmesnė negu
kadaise sovietų, nes į Oslą negali vykti nei jo šeimos narys, nei advokatas. Todėl sveikinu
Lecho Wałęsos iniciatyvą Osle simboliškai atstovauti kinų disidentui. Vis dėlto tikiuosi,
kad Kinijos valdžios institucijos paskutiniu momentu paleis Liu Xiaobo į laisvę.

Richard Howitt  , S&D frakcijos vardu. – Ponia  pirmininke, šį vakarą mes, Socialistų ir
demokratų pažangiojo aljanso frakcija, visiškai palaikome Europos Sąjungos reikalavimą
leisti Liu Xiaobo vykti į Oslą, kad jis netaptų pirmuoju laureatu (ar jo atstovu) per visą šios
premijos šimto metų istoriją, kuris negalės dalyvauti įteikiant Nobelio taikos premiją.
Suimtas už dalyvavimą demonstracijose, išvarytas iš dėstytojų, išsiųstas perauklėti, dabar
ir įkalintas už saviraiškos laisvės siekį, kinas, vardu Liu Xiaobo, laikomas kriminaliniu
nusikaltėliu, o kita pasaulio dalis apdovanoja jį taikos premija.

Įgaliotas šio Parlamento, aš vykau į Kiniją ir ten sutikau žmonių, kurie pasirengę pradėti
su mumis dialogą darbo teisių ir įmonių socialinės atsakomybės klausimais. Bet faktas lieka
faktu: kai šio Parlamento Žmogaus teisių pakomitetis kreipėsi į Kiniją šalies vizų, nebuvo
gauta net atsakymo; o kai ES reikalavo surengti susitikimą žmogaus teisėms aptarti, Kinija
tyčia pasiūlė datą tarp šių metų Kalėdų ir Naujųjų metų. Dabar atrodo, beveik neliko
abejonių, kad per Belgijos pirmininkavimo laikotarpį toks susitikimas neįvyks.
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Tai nerimta. Visi, šį vakarą norintys išreikšti solidarumą su Liu, jo žmona Liu Xia ir visais
Kinijos sąžinės kaliniais, turėtų pripažinti, kad pasaulis per dažnai prekybos su Kinija
interesus kėlė aukščiau abipusių įsipareigojimų dėl žmogaus teisių. Pvz., šį mėnesį Jungtinės
Karalystės ministras pirmininkas David Cameron su 48 verslininkų delegacija lankėsi
Pekine, bet joje nebuvo nė vieno asmens, kuris turėtų patirties skurdo mažinimo, kovos
su aplinkos būklės blogėjimu ar darbo teisių srityse arba atstovautų šiems interesams.

Tiesa ta, kad penki socialiai sąmoningi asmenys, įeinantys į premijos skyrimo komitetą
Norvegijoje, neabejotinai padarė daugiau nei ši Europos Sąjunga, JAV ar likusi tarptautinės
bendruomenės dalis, kad priverstų Kinijos vyriausybę imtis reformų. Prisiminkime, kad
Andrejus Sacharovas, Lech Wałęsa ir Nelson Mandela – Nobelio premijos laureatai gyveno
represinių režimų šalyse, kurios galų gale pasikeitė, ir tai šį vakarą mums teikia vilčių, kad
Liu Xiaobo gali atsidurti šiame sąraše – gal ne šių dienų Kinijoje, bet kitoje, ateities, Kinijoje,
kurioje žmogaus teisės bus visapusiškai gerbiamos.

Edward McMillan-Scott  , ALDE frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, ši diskusija tam tikra
prasme sustiprina daugelio čia esančių ir kitų Parlamento narių kelerių metų pastangas
mėginant sutelkti dėmesį į tikrąją Kiniją. Vienybė, kurią dėl dalyvavimo gruodžio 10 d.
Osle vyksiančioje ceremonijoje rodo Taryba, Komisija ir šalių diplomatai, teikia vilčių.
Žinoma, tikimės, kad Liu Xiaobo dalyvaus, bet vargu ar taip bus.

Diplomatijos požiūriu pastarąsias kelias savaites stebėjome, kaip Pekinas organizavo lyg
ir automobilio avariją. Tai vienas iš pragaištingiausių, negrabiausių epizodų diplomatijos
istorijoje. Iš esmės tai yra laisvojo pasaulio ir diktatūros susidūrimas.

Visi žmonės, su kuriais per pastarąjį savo vizitą Pekine bendravau, vėliau buvo suimti,
įkalinti ir kai kuriais atvejais kankinami. Visoje Kinijoje yra įkalinta nuo 7 iki 8 mln. žmonių,
per metus įvykdoma mažiausiai 5 000 mirties nuosprendžių. Mačiau sąrašą daugiau kaip
3 400 žmonių, kurie per pastaruosius dešimt metų mirė režimo kankinami dėl savo religinių
įsitikinimų.

Iš esmės tai teroro šalis. Norime pasveikinti Nobelio taikos premijos komitetą už drąsą
paskiriant šią premiją. Tikiuosi, kad gruodžio 10 d. Osle, kur turi įvykti ceremonija, Europos
Sąjungai atstovaus pati stipriausia delegacija, pasirengusi apginti savo užsienio politikos
prioritetus: žmogaus teises ir demokratiją. Daugiausia gyventojų turinti pasaulio šalis
nusipelnė to paties, ką mes turime Europoje.

Reinhard Bütikofer  , Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, Liu Xiaobo skirta
Nobelio taikos premija ir mes labai tuo džiaugiamės, nes tai parodo, kad žmogaus teisės,
glūdinčios politinės savimonės šerdyje, yra visuotinės. Buvome laimingi, matydami, kad
mūsų džiaugsmu dalijosi daugelis pasaulio šalių, taip pat daugelis Kinijos žmonių.

Kinijos vyriausybė rūsčiai reagavo į Nobelio taikos premijos paskyrimą. Ji reagavo pernelyg
griežtai – tiek pačioje šalyje, tiek už jos ribų. Manau, dėl to galima tik apgailestauti. Man
neatrodo gera idėja vertinti šį negatyvų atsaką šaržuojant, jei galiu taip sakyti, dabartinę
Kinijos poziciją. Su visa pagarba turiu aiškiai pasakyti, jog, nors ir pritariu ankstesnio
kalbėtojo reikalavimui paleisti Liu Xiaobo į laisvę, manau, ne tik klaidinga, bet ir žalinga
vadinti dabartinę Kiniją teroristine šalimi. Mano nuomone, tai ir neteisinga, ir nepadeda
teigiamiems santykiams, kuriuos mums svarbu plėtoti su Kinija.

Kinija turės susitaikyti su tuo, kad mes visur ir visada giname žmogaus teises, nes ir toliau
taip darysime. Vis dėlto negalime to paversti konfrontacijos strategija. Niekam tai nebūtų
naudinga, o mažiausiai – žmogaus teisių gynėjams Kinijoje.
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Jau sakiau ir apibendrindamas dar kartą pakartosiu, kad Kinija į Nobelio taikos premijos
paskyrimą reagavo pernelyg rūsčiai. Ji mėgina daryti diplomatinį spaudimą kitoms šalims,
kad šios nedalyvautų ceremonijoje Osle. Tai paprasčiausiai nepriimtina. Parlamentas su
tuo nesitaikstys, todėl džiaugiuosi, jog Tarybos pirmininkas jau pritarė, kad Osle būtų
atstovaujama Europos Parlamentui.

Marek Henryk Migalski  , ECR frakcijos vardu. – (PL) Ponia pirmininke, esu iš šalies, kurią
vos prieš dvidešimt metų valdė komunistinė diktatūra. Savo nelaimei, turėjau gyventi
tokioje šalyje ir žinau, ką tai reiškia. Tikrai prisimenu, koks svarbus mums tada buvo balsas
iš ten, ką tuo metu vadinome „laisvuoju pasauliu“. Turiu mintyje balsą iš čia – iš Vakarų
Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Prisimenu, kaip tuomet atsirasdavo jausmas, kad
tai, ką darome – kovojame už laisvę ir demokratiją, – turi prasmę.

Manau, dabar privalome padėti tokiems žmonėms kaip Liu Xiaobo. Be to, jis sąmoningai
remiasi demokratijos ir tų, kurie kovojo už demokratiją Vidurio Europoje, patirtimi. Juk
ir pavadinimas – „Chartija 08“ neatsitiktinai siejamas su „Chartija 77“. Visi mes galime būti
skirtingų pažiūrų ekonominiais ir politiniais klausimais, bet žmogaus teisių klausimu,
manau, privalome būti visiškai vieningi. Tikiuosi, kad šis Parlamentas toks ir bus.

Rui Tavares  , GUE/NGL frakcijos vardu. – (PT) Ponia pirmininke, po to, kai į laisvę buvo
paleista Aung San Suu Kyi, Lui Xiaobo dabar yra vienintelis kalinamas Nobelio premijos
laureatas. Iš Tarybos ir Parlamento atstovų kalbų, kurias jau girdėjome, visi tikimės, kad
jis galės atsiimti šią Nobelio premiją būdamas laisvas arba kad jis bus kuo greičiau
išlaisvintas. Taip būtų pareikšta pagarba žmogui, kuris siekia Kinijos pertvarkos taikiu
būdu, pagarba literatūros kritikui, dėstytojui ir rašytojui, kuris visada siekė nešti Kinijai
saviraiškos laisvę ir demokratiją idėjomis ir žodžiais. „Chartija 08“, už kurią Liu Xiaobo
buvo uždarytas į kalėjimą, yra, kaip O. Chastel mums jau priminė, konstruktyvus ir taikingas
dokumentas, dėl kurio Liu Xiaobo buvo įkalintas.

Dabar žinome, ką turime daryti: dirbti, kad Liu Xiaobo ir visi Kinijos politiniai kaliniai būtų
paleisti į laisvę. Taip pat privalome siekti, kad iš namų arešto būtų išlaisvinta Liu Xia,
Liu Xiaobo žmona, kad būtų nutrauktas puolimas prieš jų šeimas, draugus ir advokatus.
Šiuo atžvilgiu Kinija turės savęs paklausti, kodėl, pvz., į Aung San Suu Kyi išlaisvinimą ji
atsakė pavadindama ją svarbia politine figūra, nors nepripažįsta, kad daug žmonių visame
pasaulyje mano, jog ir Liu Xiaobo yra svarbi politinė figūra. Vis dėlto Kinijai visų pirma
reikia suvokti, kokia apgailėtina ir baisi ji pasirodė visame pasaulyje pradėdama savo
nuožmų diplomatinį puolimą, kuriuo siekiama sutrukdyti aukštiems pasaulio
diplomatiniams atstovams dalyvauti Nobelio premijos teikimo ceremonijoje Osle. Žinoma,
Kiniją valdantys žmonės gali norėti gyventi fantazijų pasaulyje, ir mes suprantame, kodėl
jie nori gyventi fantazijų pasaulyje, kuriame nėra opozicijos. Tačiau jie negali panorėję
priversti mus gyventi pagal to fantazijų pasaulio taisykles. Manau, kad tai svarbiausia mums
iškilusi problema. Mums labai paprasta šiame Parlamente piktintis Kinijos valdžios
institucijomis ir reikšti joms nepasitenkinimą, tačiau manau, kad pirmiausia turėtume
atsigręžti į Europos valdžios institucijas ir pradėti nuo savo pačių vyriausybių. Kai mano
tėvynėje Portugalijoje neseniai su vizitu lankėsi aukšti Kinijos pareigūnai, vyriausybė
„Amnesty International“ demonstraciją nukreipė keliais šimtais metrų į šalį nuo tos vietos,
per kurią turėjo važiuoti svečių kortežas; tas pats vyko ir Prancūzijoje, kur demonstracija
buvo perkelta prie Eiffelio bokšto. Maža to: kaip neseniai matėme, David Cameron vyko į
Kiniją būdamas labai suinteresuotas plėtoti verslą su ta šalimi, bet užmiršo bent kartą tvirtai
užsiminti apie žmogaus teises.
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Mes žinome, kad čia, Europoje, laikomasi dvejopų standartų. Prabėgomis pasakoma keletas
žodžių apie Liu Xiaobo, tačiau mūsų vyriausybėms rūpi tik verslas. Turime pradėti švarinti
savo namus.

Gerard Batten  , EFD frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, mums sunku įsivaizduoti, kokios
fizinės ir moralinės drąsos prireikė Liu Xiaobo, kad pakiltų prieš kruviną Kinijos komunistų
partijos tironiją. Mūsų, besinaudojančių pagrindinėmis žodžio, susirinkimų ir demokratinės
politikos laisvėmis, pareiga – užstoti Liu Xiaobo ir į jį panašius. Liu Xiaobo netrokšta Kinijai
nieko daugiau nei tų pagrindinių laisvių ir pilietinių teisių, kurios mums yra savaime
suprantamas dalykas.

Jo remiamos vertybės teikia vilčių, kad laisvė, taika bei demokratija Kinijoje ir pasaulyje
nugalės, puiku, kad jam, pripažįstant jo pastangas ir pasiaukojimą, skirta Nobelio taikos
premija. Jis netrokšta nieko daugiau, tik demokratinių reformų Kinijoje ir vienpartinio
komunistų valdymo pabaigos. Nieko neturėtų stebinti, kad Kinijos komunistų partija
neleidžia jam ar jo šeimos nariui vykti atsiimti apdovanojimo.

Kinijos komunistų partija yra kruvinų nusikaltėlių partija, neturinti kito tikslo kaip tik
pratęsti savo egzistenciją. Kinija yra didelė ir galinga valstybė ir mūsų vyriausybės
neišvengiamai turi palaikyti su ja politinius, diplomatinius ir prekybinius santykius. Kinijos
komunistų partija perspėja užsienio vyriausybes, kad jos nevyktų į ceremoniją. Mūsų
vyriausybės turėtų pasiųsti savo atstovus ir taip pareikšti mūsų paramą Liu Xiaobo bei
visam Kinijos demokratiniam judėjimui. Aš atstovauju daugeliui Londone gyvenančių kinų
imigrantų ir džiaugiuosi galėdamas paremti Liu Xiaobo ir jų demokratinius siekius bent
šiais žodžiais.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)  . – (PL) Ponia pirmininke, tikrai puiku,
kad Parlamentas ir Komisija nusprendė aptarti Liu Xiaobo padėtį Europos Parlamento
plenariniame posėdyje. Tiktai gaila, kad į tokią diskusiją mūsų susirinko tiek mažai. Juk
tarptautinė bendruomenė, o mes esame vieni svarbiausių jos narių, turėtų tokia proga
susivienyti ir kartu paremti kovą už pagarbą žmogaus teisėms, nes svarbiausias žodis šioje
diskusijoje yra „solidarumas“.

1989 m., kai mano tėvynėje buvo galutinai nugalėta komunistinė diktatūra, Liu Xiaobo
protestavo Tiananmeno aikštėje reikalaudamas tokių pačių demokratinių laisvių, kuriomis
netrukus galėjo naudotis beveik visa Europa. Jis neatsisakė savo pastangų – nepaisydamas
kalėjime praleistų metų, pasirašė raginimą demokratizuoti šalį, už kurį buvo nuteistas dar
11 metų kalėti. Kaip ir Liu Xiaobo, mūsų lyderis Lech Wałęsa siekė pertvarkos ir laisvės be
kraujo praliejimo. Mums teikė paramą demokratinės šalys. L. Wałęsa taip pat negalėjo pats
atsiimti Nobelio taikos premijos, bet net ir tuo atveju šis apdovanojimas lenkams žadino
laisvės viltis. Ši Nobelio premija tapo pokyčių katalizatoriumi.

Šiandien tinkamas laikas atkreipti pasaulio dėmesį į tokius žmones kaip Liu Xiaobo.
Neturime pamiršti, kad, be tokių lyderių kaip jis, yra daug kitų, apie kuriuos nekalbama,
pvz., žmogaus teisių gynėjas Mao Hengfeng, dabar laikomas perauklėjimo ir darbo
stovykloje už tai, kad protestavo prieš Liu Xiaobo įkalinimą. Europos Sąjungai bendraujant
su Kinija žmogaus teisės turėtų būti didžiausios svarbos reikalas. Tokiuose susitikimuose,
kaip spalio 6 d. įvykęs Europos Sąjungos ir Kinijos viršūnių susitikimas, tai turėtų būti
prioritetas. Esu nusivylusi, kad šio svarbiausio klausimo nebuvo darbotvarkėje. Turime
parodyti, kad nesame abejingi žmogaus teisėms, ir tokia proga bus Nobelio premijos
teikimo ceremonija Osle, kurioje, tikiuosi, dalyvaus visas pasaulis, visų šalių ambasadoriai.
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Ana Gomes (S&D). -    (PT) Ponia pirmininke, Nobelio premijos laureatas Liu Xiaobo
buvo nuoseklus ir narsus žmogaus teisių gynėjas nuo skerdynių Tiananmeno aikštėje. Taigi
Parlamentas pritaria baronienės C. Ashton ir Komisijos reikalavimui, kad jis tuojau pat
būtų paleistas ir galėtų gruodžio mėnesį vykti į Oslą atsiimti Nobelio premijos, taip pat,
kad jo žmonai, šeimos nariams ir draugams būtų grąžinta judėjimo laisvė, kuri buvo itin
suvaržyta, kai spalio 8 d. buvo paskelbta apie Nobelio premijos skyrimą.

Kinijos valdžios grasinimai ir bauginimo taktika sutrukdyti ceremoniją Osle yra gėdingi.
Nė viena šiam niekingam šantažui pasidavusi vyriausybė neverta pagarbos. Kinija yra
nuolatinė Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narė ir pagal JT Chartiją yra prisiėmusi
atitinkamus įsipareigojimus rodyti ir skatinti pagarbą žmogaus teisėms savo šalyje ir
užsienyje. Kinija padarė daug gero milijonams savo gyventojų ekonominių, socialinių ir
kultūrinių teisių srityje, išgelbėdama juos nuo skurdo ir nepriteklių, bet ji neturi tuo
apsiriboti. Ji privalo rodyti ir skatinti pagarbą pilietinėms ir politinėms savo piliečių teisėms;
jeigu to nedarys, galų gale iškils sunkumų jos pačios vystymuisi.

Liu Xiaobo – ne kriminalinis nusikaltėlis: jis – drąsus ir ryžtingas pilietis, kuris stiprina
Kinijos ir kinų tautos autoritetą visame pasaulyje ir kuriuo kinai turėtų tik didžiuotis.
Pekinas turi paleisti į laisvę Liu Xiaobo, jo žmoną ir jo draugus; Pekinas privalo išlaisvinti
A. Sacharovo premijos laureatą Hu Jią ir kitus drąsius Kinijos piliečius, kurie nebijo kovoti
už demokratiją, laisvę ir pagrindines savo teises. Jei jie nebus paleisti į laisvę, Kinija praras
autoritetą. Kinijos režimas parodys, kad nesugeba paversti savo šalies gerbiama ir įtakinga
jėga tarptautinėje arenoje.

Mes nenustosime garsiai reikalauti, kad Liu Xiaobo ir visi, Kinijoje kovojantys dėl laisvės,
būtų išlaisvinti.

Heidi Hautala (Verts/ALE  ). – Ponia pirmininke, 2010 m. Nobelio taikos premijos
skyrimas Liu Xiaobo parodo, kokia šiandien žmogaus teisių gynimo Kinijoje asmeninė
kaina. Būtina, kad jis ir visi kiti žmogaus teisių gynėjai būtų nedelsiant išlaisvinti.
Neišspręstos ir kitos bylos. Man skaudu galvoti apie filmų kūrėjo tibetiečio
Dhondupo Wangcheno, kuris serga hepatitu B ir kuriam kalėjime reikalinga skubi
medicininė pagalba, padėtį.

Sprendimas Liu Xiaobo apdovanoti Nobelio taikos premija turi būti vertinamas kaip tvirta
kovotojams dėl saviraiškos laisvės Kinijoje parodyta parama. Vis dėlto tai ir priminimas
tarptautinei bendruomenei, kad Kinijai reikalingos reformos. Net Kinijos ministras
pirmininkas Wen Jiabao įspėjo, kad Kinija gali prarasti tai, ką jau pasiekė pertvarkydama
ekonomiką, jeigu nebus vykdoma politinė pertvarka, – ir, kolegos, jo adresu pasipylė
priekaištai Kinijos žiniasklaidoje.

Tokių reformų atidėliojimo kaina baisi dėl žmonių praradimų. Be to, Kinijos spaudimas
šalims nedalyvauti taikos premijos teikimo ceremonijoje rodo, jog ji dar nėra brandi
tarptautinė veikėja. Kinija yra supervalstybė ir, būdama tokia, turėtų pradėti veikti atsakingai.
Turiu nuolankiai jums pasakyti, kad buvau pakviesta į ceremoniją kaip viena iš 50 asmenų,
kurie ceremonijoje atstovaus Liu Xiaobo.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, Alfred Nobel, taikos
premijos įsteigėjas, savo testamente rašė, kad žmogaus teisės yra tautų brolybės prielaida
ir kad tokios svarbos premija turėtų būti skiriama tam, kuris kovoja ir aukojasi dėl laisvės,
demokratijos ir žmogaus teisių.
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Kinų disidentas Liu Xiaobo, laimėjęs Nobelio taikos premiją, visą savo gyvenimą buvo didis
šių vertybių įgyvendinimo gynėjas. Visą savo ilgos nesmurtinės kovos laiką jis vis
pabrėždavo, kaip Kinijoje šios teisės nuolat pažeidinėjamos naudojant smurtą ir represijas.
Jis pats tai patyrė: buvo nuteistas kalėti be jokios galimybės į teisingą teismą ar palaikyti
bet kokį ryšį su išoriniu pasauliu.

Kaip tik dėl šios priežasties mes, Europos institucijos, turime daryti viską, ką galime, kad
jis atgautų laisvę. Pirmiausia – žmogaus teisės, o tik po to – ekonominiai ir prekybiniai
santykiai, priešingu atveju mes, europiečiai, taip pat turėsime laikyti save pralaimėtojais.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE)  . – (DE) Ponia  pirmininke, santykiai tarp Europos Sąjungos
ir Kinijos niekada nebuvo paprasti, pirmiausia dėl to, kad mūsų kitoks supratimas apie
žmogaus teisių, laisvės ir laisvo žodžio svarbą. Europos Sąjunga įsipareigojo skatinti šias
vertybes visame pasaulyje, taigi ir remti žmogaus teisių gynėjus kitose valstybėse, tokius
kaip Liu Xiaobo Kinijoje, kad jie galėtų keisti padėtį savo šalyje. Dėl to, mano nuomone,
labai svarbu, kad ne tik Parlamentas, bet ir Taryba bei Komisija aiškiai pritartų dalyvavimui
Nobelio taikos premijos teikimo ceremonijoje. Heidi Hautala dalyvaus kaip atskiras asmuo,
bet labai tikiuosi, kad aukščiausiu lygmeniu bus atstovaujama ir Europos vyriausybėms,
Tarybai, kuriai pirmininkauja Belgija, ir Komisijai. Tik taip galime aiškiai pasakyti, kad
mūsų argumentai yra pagrįsti ir kad mūsų reikalavimu gerbti žmogaus teises visame
pasaulyje galima tikėti.

Olivier Chastel  , einantis Tarybos pirmininko pareigas. – (FR) Ponia pirmininke, gerbiami
Parlamento nariai, užbaigdamas šią svarbią diskusiją ir atsakydamas į kai kurių Parlamento
narių klausimus, norėčiau pasakyti du dalykus.

Pirma, Europos Sąjunga, žinoma, dalyvaus gruodžio 10 d. Osle įteikiant Nobelio taikos
premiją ponui Liu Xiaobo, kaip ir kiekvienais metais, mažiausiai tokiu pat lygiu kaip pernai,
kai dalyvavo visos Europos Sąjungos valstybių diplomatų delegacijos. Tai pirmas dalykas,
kurį norėjau jums pasakyti.

Antra, per pastaruosius 15 metų vyko nuolatinis Europos Sąjungos dialogas su Kinija
žmogaus teisių klausimu ir, nors šioje srityje galėtų būti daroma daugiau, mes teikiame
didelę reikšmę šiam darbui, kuris tuo metu, kai žmonės Kinijoje netyli ir reikalauja išplėsti
žmogaus teisių taikymo sritį, atrodo mums aktualesnis nei kada nors. Remdamiesi abipuse
pagarba ir suprasdami Kinijos politinio kontekstą, mes ir toliau Kinijos valdžios institucijoms
kelsime visuotinių žmogaus teisių klausimus, ypač Nobelio taikos premijos laureato
Liu Xiaobo atvejį.

Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.

18. BŽŪP supaprastinimas (diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas dienotvarkės punktas – diskusijos dėl žodinio klausimo Komisijai
dėl BŽŪP supaprastinimo, kurį ECR frakcijos vardu pateikė James Nicholson ir
Janusz Wojciechowski, PPE frakcijos vardu – Albert Deß ir ALDE frakcijos vardu –
George Lyon (O-0187/2010 – B7-0566/2010).

Albert Deß,    autorius. – (DE) Ponia pirmininke, pone D. Cioloş, džiaugiuosi, kad šiandien
atvykote čia ir atsakysite į klausimus. Gegužės 18 d. Europos Parlamentas didele balsų
dauguma priėmė rezoliuciją dėl bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) supaprastinimo.
Žinoma, jūs dar negalėjote šios rezoliucijos įgyvendinti, bet norėčiau paprašyti jūsų, pone
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D. Cioloş, kad pradėjus žemės ūkio politikos pertvarką būtų atsižvelgta į visus rezoliucijoje
pateiktus reikalavimus.

Deja, turiu atkreipti dėmesį į prastą naujieną. Ką tik diskutavau su grupe ūkininkų, šie
nuogąstauja, kad jūsų pasiūlymas dėl pirmojo ramsčio, pone D. Cioloş, nesumažins
biurokratijos, priešingai, galėtų ją gerokai padidinti.

Pone D. Cioloş, Europos Sąjunga negali būti laikoma atsakinga už kiekvieną biurokratinę
kliūtį. Didelė atsakomybė tenka ir valstybėms narėms. Taigi prašau jūsų užtikrinti, jog
kartu siektume būsimą reformą parengti taip, kad ji galėtų būti įgyvendinta kuo mažesnėmis
administracinėmis ir kontrolės pastangomis. Tai leistų ūkininkams sutelkti dėmesį į savo
pagrindinį uždavinį, t. y. į maisto produktų gamybą, o ne prieš ką nors darant savo laukuose
ar tvartuose studijuoti galiojančius teisės aktus, siekiant išsiaiškinti, ką jiems reikia žinoti
savo darbe.

Jokiame kitame pasaulio žemės ūkio regione ūkininkai nėra apkraunami tokia daugybe
reikalavimų ir taisyklių, kaip Europos Sąjungoje. Jūs nesate atsakingas už tai, pone D. Cioloş.
Jūs turite galimybę tapti pirmuoju Komisijos nariu – iki tol, kol galiausiai atsistatydinsite,
bet aš nežinau, kada tai nutiks, – kuris galėtų pasakyti, kad per jo kadenciją biurokratijos
našta ne padidėjo, o sumažėjo. Kaip pranešimo dėl žemės ūkio reformos pranešėjas,
norėčiau pasiūlyti jums bendradarbiauti siekiant rasti sprendimą, kad šis tikslas būtų
pasiektas.

George Lyon,    autorius. – Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, malonu šį vakarą matyti
jus čia kartu su mumis. Be abejo, BŽŪP supaprastinimas ir biurokratijos pašalinimas yra
pagrindinis būsimos reformos tikslas, nes Škotijoje daugelis ūkininkų tikrai yra nusivylę
ir susierzinę dėl biurokratijos ir neproporcingos sankcijų sistemos.

Viešosios lėšos turi būti naudojamos protingai ir tinkamai kontroliuojamos. Dėl to visiškai
nesiginčijame, bet dabartinė sankcijų sistema ir valstybės narės lygmeniu, ir ūkininkų
lygmeniu yra neproporcinga. Į tai vykdant reformą reikia atkreipti dėmesį.

Šiuo metu Škotijoje ūkininkai kai kuriais atvejais už mažas klaidas yra baudžiami tikrai
labai didelėmis baudomis. Nuo gegužės mėn. buvo sustiprinti tikrinimai ir skiriamos
drastiškos nuobaudos. Bijau, kad Škotijos vyriausybė kaltina jus, pone Komisijos nary, dėl
šios konkrečios priemonės – tikrinimų šėlsmo ir sankcijų sistemos.

Vis dėlto kitas paaiškinimas galėtų būti tai, kad spalio mėn. ir paskutinę lapkričio savaitę
į Škotiją turėjo atvykti atlikti patikrinimo Europos Komisijos auditoriai. Visai gali būti, kad
Škotijos vyriausybė buvo šiek tiek įsibaiminusi ir didžiulės baudos bei drastiškos sankcijos,
kurios buvo skiriamos pastaruosius tris ar keturis mėnesius, buvo nuogąstavimų, kad ne
viskas gali būti gerai į Škotiją atvykus auditoriams ir atliekant patikrinimą, sukeltas atsakas.

Jie taip pat pažvelgė į kolegas Šiaurės Airijoje kitapus jūros – esu tikras, kad mano kolega
Jim Nicholson gali šį bei tą apie tai pasakyti – ir pagalvojo apie jos vyriausybės, kuriai gresia
didžiulė bauda už klaidingus duomenis apie pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančius
žemės sklypus, likimą. Ir dėl to Škotijoje galėjo būti imtasi šių priemonių.

Pone Komisijos nary, gal savo baigiamojoje kalboje galite patikslinti, ar tikrai jūs palaikote
naują drakonišką tvarką Škotijoje ir esate už ją atsakingas, taip pat ar galite pasakyti, kada
sužinosime auditorių patikrinimų šių metų spalio ir lapkričio mėn. rezultatus?

James Nicholson,    autorius. – Ponia pirmininke, norėčiau atsiprašyti, nes nepateisinama,
kad neatvykau, kai turėjau kalbėti. Labai dėl to atsiprašau.
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Parlamentui žinoma, kad praėjusių metų gegužės mėn. šiame Parlamente buvo patvirtintas
mano kolegos pono R. Ashworth pranešimas dėl BŽŪP supaprastinimo. Jame pasisakoma
už Europos ūkininkams primetamų nereikalingų biurokratinių formalumų ir popierizmo,
kurie, mano nuomone, tapo pernelyg apsunkinantys ir atima daug laiko, kurį jie mieliau
skirtų faktiniam ūkininkavimui, panaikinimą.

Viena pagrindinių šio pranešimo minčių buvo ta, kad reformuota BŽŪP turėtų būti
supaprastinta ir sklandi. Vis dėlto nuogąstauju, kad mes pasiekiame visai ne tokių rezultatų.
Mes rengiamės padidinti biurokratiją, padidinti popierizmą, ir ką jūs turite mintyje
kalbėdami apie ekologiško ūkininkavimo skatinimą pagal pirmąjį ramstį? Ar turite mintyje
daugiau biurokratijos ir formalumų, daugiau popierinio darbo ūkininkams ir daugiau jų
nepageidaujamų patikrinimų? Mes norime, kad kiekvienam ūkiui pakaktų vieno
patikrinimo; tokio tikrinimo turėtų bet kur pakakti.

Komisijos nariui turiu pasakyti: šiuo metu kompleksinio paramos susiejimo sistema apima
pakankamai priemonių; mums daugiau nereikia. Mums nebereikia labiau pabrėžti šios
ypatingos padėties. Kreipiuosi į jus žmonių, kurie stengiasi gaminti maisto produktus,
vardu. Mes kalbame apie maisto saugumą Europoje; jei norite maisto saugumo, mes jums
jį užtikrinsime – užtikrinsime jums maisto produktų saugą. Leiskite ūkininkams gaminti
maisto produktus.

Ar galiu pakomentuoti tai, ką tik ką pasakė ponas G. Lyon? Šiaurės Airijos ūkininkams dėl
plotų kartografavimo išmokos sumažinamos 60 mln. EUR. Niekas netvirtintų, kad prieš
daugelį metų parengti žemėlapiai visiškai neturi trūkumų. Bet niekas man nepasakys, kad
į pietus nuo Airijos sienų žemėlapiai, t. y. žemėlapiai, kurie buvo parengti prieš daugelį
metų, yra kiek nors geresni ar kad jie geresni Italijoje. Kodėl mums taip nutiko? Kodėl šios
drastiškos priemonės taikomos mūsų ūkininkams, nors jiems jų nereikia arba jie jų nenori,
nes jie visi nori tik gaminti gerą maistą?

Dacian Cioloş,    Komisijos narys. – (FR) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia
norėčiau pateikti atsakymus į jūsų klausimą raštu dėl bendrosios žemės ūkio politikos
supaprastinimo. Kaip jau ne kartą sakiau nuo tada, kai tapau Komisijos nariu, tai svarbus
klausimas, į kurį atsižvelgsime priimdami būsimus teisės aktus.

Norėčiau pradėti nuo pirmosios jūsų klausimo dalies: ką Komisija iki šiol padarė, kad
ūkininkams būtų lengviau? Manau, pažvelgus į tai, kas buvo daroma pastaruosius kelerius
metus, atsakymas yra aiškus: ji yra daug nuveikusi, kad padėtis palengvėtų, be to, ji jau
įdiegė daug priemonių, kad ūkininkams būtų lengviau.

2009 m. kovo mėn. Komisija pateikė komunikatą „Paprastesnė Europos bendroji žemės
ūkio politika – sėkmė visiems“. Šiame komunikate apibūdinta veikla, kuri buvo vykdoma
pastaruosius kelerius metus, ir pateikta informacija apie administracinės naštos sumažinimą.

Nenoriu kartoti kiekvieno šio komunikato elemento, tačiau norėčiau nuodugniau išnagrinėti
keletą pavyzdžių.

Visų pirma, 2007 m. Tarybos reglamento, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų
organizavimą, priėmimas leido iš esmės sumažinti biurokratines kliūtis, susijusias su
Europos teisės aktų dėl BŽŪP taikymu.

Įgyvendinant šį techninio pobūdžio bendro žemės ūkio rinkų organizavimą neketinama
keisti pagrindinių politikos krypčių, o siekiama suderinti nuostatas tam, kad BŽŪP taisykles
būtų lengviau valdyti, jos būtų paprastesnės, prieinamesnės ir paprasčiau taikomos.
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Teisės aktų supaprastinimas buvo viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių Komisija pateikė
pasiūlymus dėl BŽŪP reformos patikrinimo. Pagal 2009 m. priimtą reglamentą
supaprastinamos bendrosios išmokos schemos nuostatos ir padidinamas 2003 m. BŽŪP
reformos veiksmingumas.

Be to, siekdamas atskleisti žemės ūkio sektoriuje pasiektą pažangą, taip pat norėčiau
paminėti veiksmų programą, skirtą administracinei naštai Europos Sąjungoje sumažinti.
Pagal šią programą buvo atlikti keli vertinimai. Šių vertinimų rezultatai rodo, kad
administracinė našta žemės ūkio sektoriuje buvo sumažinta 36 proc., o tai gerokai viršija
programoje numatytą bendrąjį tikslą (25 proc.).

Praėjusiais metais mano pirmtakas pateikė pirmą Komisijos tarnybų atsakymą dėl 2009 m.
balandžio mėn. 13 valstybių narių pateikto 39 supaprastinimo pasiūlymų sąrašo. Kai kurie
iš 39 pasiūlymų buvo įgyvendinti 2009 m. pabaigoje ir 2010 m. pradžioje. Kiti pasiūlymai
dėl tiesioginių išmokų ir kaimo plėtros klausimų įtraukti į „supaprastinimų“ paketą, ką tik
priimtą Komisijos, o atitinkamos taisyklės buvo pateiktos Tarybai ir Parlamentui.

Dėl antrojo ramsčio. Komisija pradėjo tyrimą dėl administracinės naštos, kuri, įgyvendinant
kaimo plėtros programas, tenka paramos gavėjams. Tyrime daugiausia dėmesio skiriama
dviem priemonių kategorijoms: agrarinės aplinkosaugos priemonėms bei ūkio
modernizavimui. Šio tyrimo rezultatais bus remiamasi mums svarstant BŽŪP po 2013 m.

Baigdamas kalbėti šiuo pirmuoju klausimu taip pat norėčiau jums pranešti, kad programa
tebetęsiama ir kad ji apima Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato
tarnautojams skirtą mokymo programą, pagal kurią numatytas tarnautojų trumpalaikis
apgyvendinimas ūkyje. Ši programa, dar vadinama „Įgytos patirties panaudojimo“ programa,
padeda mums tiesiogiai matyti tai, kas iš tikrųjų vyksta vietoje, ir panaudoti šią patirtį
mums rengiant sprendimus.

Dabar dėl antros jūsų klausimo dalies: kaip Komisija savo su BŽŪP susijusioje veikloje po
2013 m. ketina atsižvelgti į Parlamento pasiūlymus? Šiuo atveju taip pat galiu jus patikinti,
kad šiais klausimais domiuosi ir kad mes ketiname atsižvelgti į visų tyrimų dėl
supaprastinimo, kuriuos jau atlikome, rezultatus. Taip pat atsižvelgsime į pasiūlymus,
kuriais ne didinama biurokratija, bet suteikiama mokesčių mokėtojams daugiau garantijų,
kad jų pinigai naudojami tinkamai.

Šiuo klausimu taip pat priimsiu bet kokius jūsų norimus pateikti techninius pasiūlymus.
Gruodžio mėn. pradžioje susitiksiu su jūsų kolegomis Parlamento nariais iš Biudžeto
kontrolės komiteto, kurie taip pat klausia, ką Komisija daro siekdama užtikrinti, kad
valstybės pinigai būtų išleisti tinkamai. Šiuo atveju Komisija tegali taikyti Tarybos priimtas
taisykles, dažnai atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę.

Papildomas administracines užduotis numato ne Komisija. Komisija taiko tik galiojančias
Tarybos taisykles. Todėl galiu jus patikinti, kad ateityje neteiksime pasiūlymų, kurie
apsunkintų darbą; priešingai, teiksime pasiūlymus, kurie padidins BŽŪP patikimumą. Kaip
jau sakiau, pagrindinė ūkininkų funkcija – žemės ūkio produktų gamyba; jų darbas susijęs
su šiais gamtiniais ištekliais ir kaip tik dėl šios veiklos dalis BŽŪP finansavimo yra skirta
šiai politikai.

Dabar dėl to, ką planuojame daryti po 2013 m. Norėčiau jums pranešti, kad rengdamas
teisės aktų paketą dėl BŽŪP po 2013 m. tuo pat metu nusprendžiau įsteigti Komisijos ir
valstybių narių aukšto lygio techninę grupę, kuri užtikrintų, kad šiuo teisės aktų paketu
nebūtų didinama biurokratija, o kur įmanoma, supaprastinti formalumai.
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Kaip sakė ponas G. Lyon, dažnai biurokratija, su kuria ūkininkas susiduria vietoje, kyla ne
dėl Komisijos kaltės. Jūs žinote, kad taikomas pasidalijamojo valdymo su valstybėmis
narėmis principas, todėl dažnai skirtingose valstybėse narėse būtent nacionalinės valdžios
institucijos atsako už taikomas skirtingas nuostatas. Šiuo atžvilgiu Komisija negali nieko
supaprastinti. Kaip minėjau, daug dalykų Komisija jau supaprastino. Vis dar reikia
supaprastinimo valstybių narių lygmeniu.

Atsakant į G. Lyono klausimą dėl Škotijos, reikėtų pasakyti, kad šiuo atveju Komisija taip
pat tik laikosi taisyklių, kuriose numatyta, kad sankcijos tiems ūkininkams, kurie nesilaiko
kompleksinio paramos susiejimo standartų, turėtų būti taikomos ne tik Škotijoje, bet ir
Šiaurės Airijoje bei kitose Europos šalyse. Dar kartą kartoju, tai taisyklė, kurios nesilaikymas
diskredituoja mus dėl įpareigojimo ūkininkams tvirtai laikytis Europos teisės aktų
nevykdymo, nes kompleksinis paramos susiejimas – tai standartas, kurį įvedė ne Komisija,
ne valstybės narės arba kuris nors kitas organas, bet kuris kyla iš Europos teisės aktų, kurie
atsispindi šiose taisyklėse. Vyriausybės gaus daugiau informacijos gruodžio pradžioje, kai
Komisija pateiks savo audito išvadas.

Michel Dantin,    PPE frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, jūs
gerai mokate prancūzų kalbą ir gerai pažįstate mano šalį. Prancūzijoje vartojamas posakis,
apibūdinantis tai, apie ką svajojama, tačiau kas niekada neįvyks; kalbame apie Arlésienne.

Ūkininkams supaprastinimas, be abejo, yra viena Arlésienne formų, vienas iš jo pavidalų.
Kaip sakėte, Komisija jau ėmėsi veiksmų, siekdama pabandyti supaprastinti procedūras,
ir aš norėčiau pakalbėti apie tai šiek tiek išsamiau. Mano nuomone, egzistuoja du šios
problemos aspektai.

Pirma, visa tai susiję su pagalbos prašymais. Manau, reikėtų pripažinti, kad per pastaruosius
kelerius metus ir mėnesius buvo stengiamasi supaprastinti formalumus, ir mes tai labai
vertiname. Antra, egzistuoja suvaržymai, susiję su visomis sąlygomis, iš ūkininkų
reikalaujama nesibaigiančių ataskaitų dėl visko, ką jie daro: dėl mėšlo prikrautos priekabos
naudojimo lauke, kitame lauke naudojamo trąšų kiekio, augalų apsaugos priemonės,
naudojamos trečiame lauke, kiekio; jei jie suklysta, skiriamos sankcijos.

Esant tokiai situacijai, pone Komisijos nary, manau, tikrai turime ieškoti sprendimų. Praeitą
savaitę pristatydamas pasiūlymą dėl būsimos bendros žemės ūkio politikos paminėjote
keletą suderintų priemonių, kurios galėtų būti įgyvendinamos ir kurių įgyvendinimo
rezultatai iš tiesų galėtų tapti paskata parengti valdomas priemones, dėl kurių moksliškai
pagrįsto poveikio, ūkininkų, taip pat ir Komisijos nuomone, galime būti tikri. Turiu mintyje
sėjomainos pavyzdį. Šios priemonės turėtų sudaryti mums sąlygas supaprastinti
įpareigojimus ūkininkams. Taigi ateityje laukia didelis darbas.

Be to, šiandien, kaip ir praeitą savaitę, minėjote valstybių narių atsakomybę, ir manau, kad
esate teisus. Kiekvienais metais Komisijos kontrolieriai, prieš apsilankydami pas ūkininkus,
inspektuoja valstybes nares. Jie vyksta ten siekdami kritiškai įvertinti, kas daroma neteisingai.
Vis dėlto ar negalėtume šiek tiek pakeisti jų užduoties, pone Komisijos nary, ir paprašyti
jų taip pat išvardyti – tai būtų naudinga visoms valstybėms narėms – sritis, kuriose valstybės
narės persistengia taikydamos ES teisės aktus? Persistengia nustatydamos ūkininkams
įpareigojimus, kurie įgyvendinant taisykles yra beprasmiai. Taip pagerintumėte Europos
įvaizdį mūsų piliečių akyse.

Luis Manuel Capoulas Santos,    S&D frakcijos vardu. – (PT) Ponia pirmininke, pone
Komisijos nary, bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) supaprastinimas yra visų mūsų
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daugelį metų deklaruojamas tikslas. Vis dėlto, nepaisant Komisijos dedamų pastangų,
kurias reikia pripažinti, jis dar toli gražu nėra pasiektas. Nepaisydamas to, norėčiau Europos
Parlamento Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos vardu labai aiškiai pasakyti,
kad supaprastinimas jokiu būdu negali būti suprantamas kaip galimybė sumažinti arba
sušvelninti valstybės pagalbai taikomą kontrolę arba priežiūrą. Negali būti remiamasi jokiu
pretekstu, kuris leistų nesilaikyti esminio skaidrumo reikalavimo. Pradėdami naujas
diskusijas dėl BŽŪP po 2013 m., turime puikią galimybę įgyvendinti šį tikslą. Vis dėlto
supaprastinimo srityje nebus pasiekta reikšmingos pažangos, jei nebus supaprastinta pati
BŽŪP struktūra, ir dėl to S&D frakcija pareiškė savo nuomonę.

Balandžio mėn. paskelbėme dokumentą, kuriame palaikomas dviejų ramsčių pertvarkymas,
ir su pasitenkinimu pažymime, kad Komisija priėmė kelis su tuo susijusius mūsų pasiūlymus.
Nesuprantu, kaip nuo gamybos atsietos paramos, kuriai taikomi iš esmės panašūs
aplinkosaugos kriterijai, pvz., tiesioginių išmokų, paramos už agrarinės aplinkosaugos
priemones arba kompensacinių išmokų mažiau palankiems ūkininkauti regionams, atveju
gali būti taikomos nevienodos biurokratinės procedūros bei kontrolės priemonės ir kodėl
jos nesujungtos į vieną bendrą sistemą. Be to, man labai sunku suprasti, kodėl daugelis tų,
kurie kalba apie supaprastinimą, kaip tik labiausiai priešinasi dabartinės BŽŪP struktūros
pakeitimui.

Taigi, pone Komisijos nary, nekantriai laukiu darbo, kurį ketinate atlikti, rezultatų, taip pat
parengto gairių dokumento, kurį ką tik mums pristatėte. Taip pat norėčiau pasinaudoti
šia proga ir pareikšti viltį, kad visi norintys tikro supaprastinimo įrodys tai dalyvaudami
mūsų planuojamoje pradėti diskusijoje dėl BŽŪP ateities.

Britta Reimers,    ALDE frakcijos vardu. – (DE) Ponia Pirmininke, pone D. Cioloş, ponios
ir ponai, vienas iš mūsų, kaip Europos Parlamento narių, prioritetų yra biurokratijos
sumažinimas ir teisės aktų bei taisyklių visose Europos Sąjungos politikos srityse
supaprastinimas. Tik taip galėsime užtikrinti veiksmingą mokesčių mokėtojų pinigų
naudojimą ir didesnį Europos piliečių palankumą mūsų politiniams sprendimams. Dėl to
svarbu, kad ūkininkai pajustų tiesioginį tokių supaprastinimo priemonių žemės ūkio
sektoriuje poveikį. Jų darbas yra gaminti maisto produktus, o ne rašyti knygas.

Be to, tokiu metu, kai vis labiau mažinami vietos valdžios biudžetai, turime sumažinti jų
administraciniam personalui tenkantį darbo krūvį. Reglamentai turi būti parengti taip, kad
nebūtų be reikalo išpūsti. Be to, turime užtikrinti, kad skiriamos sankcijos būtų proporcingos
taisyklių pažeidimui. Veiksmingai ilgalaikei politikai būdinga tai, kad labiau pabrėžiamas
konsultavimas, o ne bausmės. Tik tokiu būdu galime paskatinti mūsų piliečius ir mūsų
ūkininkus diegti naują patirtį ir paisyti visuomenės reikalavimų. Aptardami būsimą bendrą
žemės ūkio politiką, turime į visa tai atsižvelgti. Be to, reikia skirti daugiau dėmesio tam,
kad būtų išvengta formalumų ir kontrolės dubliavimosi ir kad dokumentai būtų pildomi
tik tada, kai jie teikia tikros pridėtinės vertės tiek administravimo institucijoms, tiek patiems
ūkininkams. Turime pagaliau išmokti dirbti kartu, o ne vienas prieš kitą.

Alyn Smith,    Verts/ALE frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, Žaliųjų frakcijos/ Europos
laisvojo aljanso vardu sveikinu Komisijos narį atvykus čia šį vakarą, taip pat sveikinu
kolegas, visų pirma R. Ashworthą, parengusį pirminę rezoliuciją, kuri paskatino šio vakaro
diskusiją.

Pone Komisijos nary, pirmiausia norėčiau priminti jums pradinės rezoliucijos 52 ir 53 dalis
dėl nuobaudų skaidrumo. Manau, kad, be šalių vidaus blogybių, su sunkumais Škotijoje ir
visoje ES susiduriame dėl mūsų ūkininkų požiūrio į reikalavimų, ypač dėl kompleksinio
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paramos susiejimo, vykdymo skaidrumą. Manau, ateityje mums būtinas kur kas didesnis
aiškumas dėl to, ko reikalaujama ir ko tikimasi iš ūkininkų ir kokios reikalavimų nesilaikymo
pasekmės.

Ateityje taip pat turime užtikrinti didesnį supratimą ir didesnį lankstumą. Kiek suprantu,
jums teks taikyti taisykles, kai jos bus parašytos, o mes čia perrašome taisykles – ir tikimės
tai daryti. Atsitiktinės klaidos ir sukčiavimas – visiškai skirtingi dalykai, o šiuo metu ūkininkų
nusižengimai abiem atvejais vertinami daugiau ar mažiau vienodai, nors faktiškai šių dalykų
negalima nė lyginti.

Būčiau labai dėkingas, ypač kalbant apie 66 dalį, jei jūs, pone Komisijos nary, atskleistumėte,
kaip vertinate mūsų raginimą trejus metus netaikyti pagal kompleksinio paramos susiejimo
sistemą taikomų baudų, susijusių su elektroniniu avių identifikavimu. Mes Škotijoje
mėginame taikyti šią technologiją, bet ji nėra be priekaištų, todėl būtų tik priberta labai
daug druskos ant esamų žaizdų, jei būtų laikomasi neproporcingo požiūrio taikant
kompleksinio paramos susiejimo elektroninio identifikavimo taisykles. Mes mėginame
pasiekti, kad sistema veiktų, ir girdėjome, kad jūs šiuo klausimu būsite lankstesni. Būčiau
dėkingas, jei šį vakarą patikintumėte, kad taip ir bus.

Richard Ashworth,    ECR frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, aš parengiau pirminį
pranešimą. Šiame pranešime kalbėjau apie problemas, su kuriomis susiduria žemės ūkis,
ir nurodžiau būdus, kuriais teks keisti bendrą žemės ūkio politiką siekiant įveikti šias
problemas. Pranešime atkreipiau dėmesį į tai, kad daugelyje ūkininkavimo sektorių ir ypač
gyvulininkystės sektoriuje šiuo metu patiriama realių finansinių sunkumų, todėl dabar
būtina skubiai sumažinti naštą – laiko sąnaudų ir išlaidų, tenkančią ūkininkams dėl
nereikalingo ir neproporcingo bendros žemės ūkio politikos reglamentavimo.

Pateikiau daug neproporcingo – o daugeliu atvejų netgi nesąžiningo – reglamentavimo ir
baudų pavyzdžių. Kalbėjau apie poreikį atlikti poveikio vertinimą, geriau suderinti tikrinimo
standartus ir užsiminiau, kad nėra priežasties, dėl kurios žemės ūkio sektoriuje negalėtų
būti sėkmingai taikomas savireguliavimas. Svarbiausia, reikalauju keisti bendros žemės
ūkio politikos principus.

Žinoma, suprantu, kad reikalingas finansinis vientisumas, tačiau Audito Rūmai visiškai
aiškiai parodė, jog labai dažna problemų priežastis buvo pernelyg sudėtingi reikalavimai,
taip pat suprantu, kad pernelyg daug įvairiose šalyse skiriasi valdymas ir taisyklių aiškinimas.

Nuo to laiko, kai parengiau pranešimą, padrąsinamai stebėjau, kaip nemažai šalių
vyriausybių, taip pat pirmaujančių žemės ūkio organizacijų reikalavo supaprastinti bendrą
žemės ūkio politiką. Be abejo, pone Komisijos nary, dabar, kai tariamės dėl bendros žemės
ūkio politikos reformos, yra pats geriausias metas įrodyti, kad galime padėti pramonei ir
netrukdyti jai apkraudami nereikalinga biurokratija bei nereikalingomis išlaidomis.

Nors puikiai matau jūsų padarytą pažangą ir esu už ją dėkingas, man kelia nerimą tai, kad
ji nepasiekė šalies, iš kurios esu kilęs, ūkių.

João Ferreira,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (PT) Ponia pirmininke, gegužės mėn. šiame
Parlamente balsuodami dėl rezoliucijos dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP)
supaprastinimo, pažymėjome, kad paprastinant neturi būti nei sumažinta parama
ūkininkams, nei panaikintos rinkų organizavimo priemonės. Norėčiau priminti, kad šis
įspėjimas pateikiamas ir mūsų priimtoje rezoliucijoje. Nuo rezoliucijos priėmimo praėjo
šeši mėnesiai, ir tebėra rimtų priežasčių nerimauti, o naujausias Komisijos komunikatas šį
nerimą tik sustiprino.
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Vadinamosios tradicinės rinkų organizavimo priemonės, pvz., valstybės intervencijos ir
kitos, nei turėtų, nei galėtų būti panaikintos remiantis tariamo racionalizavimo ar
supaprastinimo pretekstu, nes priešingu atveju būtų tęsiamas ir spartinamas smulkių ir
vidutinių ūkių naikinimas, kuris jau vyksta daugelyje šalių. Reikia tikrai daug nuveikti BŽŪP
supaprastinimo srityje, tai yra naudinga ir net būtina. Be daugelio kitų dalykų, kalbu apie
būtinybę keisti sankcijas, ypač kai jos susijusios su pažeidimais, dėl kurių ūkininkas nėra
kaltas, supaprastinti paraiškų teikimo procedūras ir pakeisti gyvūnų identifikavimo taisykles.
Vis dėlto, be supaprastinimo, kuris būtų naudingas visiems ūkininkams ir ypač smulkiems
bei vidutiniams gamintojams, taip pat reikalingas nuodugnus BŽŪP pertvarkymas, kuris
sustiprintų intervencines priemones, užtikrinančias ūkininkams sąžiningas kainas; kuris
sugrąžintų gamybos reguliavimo priemones, pvz., kvotas ir gamybos teises; kuris – kadangi
kalbame apie supaprastinimą – užtikrintų kiekvienai šaliai tokį paprastą dalyką kaip teisė
į gamybą, taip pat teisę į apsirūpinimo maistu saugumą ir nepriklausomumą; kuris nustatytų
paramos modeliavimo ir ribų nustatymo principus, padėsiančius įveikti esamus šalių
gamintojų ir gamybos lygių neatitikimus.

Pone Komisijos nary, esame labai susirūpinę dėl primygtinio Komisijos reikalavimo didinti
žemės ūkio ir maisto gamybos sektorių konkurencingumą ir jų prisitaikymą prie rinkos
sąlygų. Šio politikos liberalizavimo rezultatai jau matomi: milijonuose smulkių ir vidutinių
ūkių nepaliaujamai nutraukiama gamyba, pajamos darosi nesaugios, didėja kainų svyravimas
ir daugybės šalių bei regionų priklausomybė nuo maisto produktų tiekėjų. Mes sutinkame
su supaprastinimu, kuris atitinka ūkininkų – ypač smulkių ir vidutinių – interesus ir suteikia
jiems galimybę užsiimti gamyba. Mes prieštaraujame supaprastinimui, kuris kenkia gamybai
bei gamintojams, ir toliau kovosime su tuo šiame Parlamente.

John Bufton,    EFD frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, pranešime dėl BŽŪP reformos iš
esmės apibūdinamos priemonės, išdėstytos 2 variante. Manau, kad Komisija teikia jam
pirmenybę.

Turiu abejonių dėl nepakankamo jo aiškumo ir patvirtinimo trukmės. Ar tikimasi, kad
priimsime sprendimą dėl geriausio BŽŪP varianto iki pasiūlymų patobulinimo? Nors
pranešime raginama supaprastinti ir sukonkretinti paramos schemos taisykles, įskaitant
kompleksinio paramos susiejimo taisyklių supaprastinamą, nuogąstauju dėl sunkesnės
biurokratinės naštos ūkininkams.

Pranešime daugiausia dėmesio skiriama smulkiems ir aktyviai veiklą vykdantiems ūkiams,
nenurodant, kaip ūkio dydis ir veikla galėtų būti vertinami ir stebimi. Pranešime teigiama,
kad abu bendros žemės ūkio politikos ramsčiai turėtų būti orientuoti į veiksmingumą, bet
bijau, jog smulkių ūkių skatinimas atlyginant jiems už ekologišką plėtrą vidaus ūkininkus
galėtų paakinti atsisakyti į gamybą orientuoto ūkininkavimo, kad gautų naudos iš BŽŪP.
Esu susirūpinęs, kad nepaisant to, jog pranešime pripažįstamas ilgalaikis apsirūpinimo
maistu saugumo tikslas ir visame pasaulyje didėjanti paklausa, mūsų žemės ūkio
konkurencingumas bus suvaržytas.

Pranešime kalbama apie nepanaudoto Europos našumo potencialo didinimą, atsižvelgiant
į ES su tarptautine prekyba susijusius įsipareigojimus. Jame pažymima, kad žemės ūkio
dalis maisto tiekimo grandinėje sumažėjo, o didmeninės prekybos ir platinimo sektorių
dalis padidėjo. Dvišaliai susitarimai su MERCOSUR šalimis, įskaitant susitarimus dėl žemės
ūkio produktų grįžtamojo importo, galėtų pakenkti Europos ūkininkų galimybėms parduoti
produkciją sąžiningomis rinkos kainomis.
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Pranešime pripažįstama, kad Europos ūkininkai susiduria su pasauline konkurencija, bet
tuo pat metu jie privalo atsižvelgti į aplinkosaugos, maisto saugos, kokybės ir gyvūnų
gerovės tikslus. Kai kurie Pietų Amerikos ūkininkai vis dar užsiima lydimine žemdirbyste
ir gali pagaminti ypač daug produkcijos, o tada dėl ne tokio griežto reglamentavimo –
numušti Europos ūkininkų kainas.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Ponia pirmininke, Europos Sąjunga yra gana nepopuliari
tarp Vengrijos ūkininkų, ypač smulkiųjų. Taip yra ne tik todėl, 100 proc. mūsų rinkų turėjo
būti paaukota užsienio maisto produktų importuotojų labui mainais už žemės ūkio paramą,
kuri sudaro tik nedidelę ūkininkams senosiose valstybėse narėse skiriamos paramos dalį,
bet ir dėl šiandienos posėdžio temos – pernelyg didelės biurokratijos ir milžiniškos
administracinės naštos, kuri išties, kaip daug kartų sakyta, ir Vengrijos ūkininkams trukdo
užsiimti tikruoju savo darbu – ūkininkavimu.

Leiskite man atkreipti dėmesį į tai, kad naujosiose valstybėse narėse, taigi ir Vengrijoje, yra
dar vienas didelis sunkumas, tai – socialistinės ar komunistinės valstybės tradicijos, kuriomis
vadovaudamiesi kai kurie valstybės tarnautojai mano, kad ne jie tarnauja piliečiams, šiuo
atveju – ūkininkams, bet atvirkščiai, kad piliečiai tarnauja valstybei ir biurokratinės valstybės
tarnautojams. Tokie valstybės tarnautojai visiškai be reikalo apsunkina ūkininkų gyvenimą,
žeminančiu ir piktnaudžiaujamuoju būdu juos kontroliuodami labiau, nei reikalauja
galiojančios taisyklės.

Mums nuolat plūsta skundai. Naujausias, pvz., susijęs su atsisakymu apmokėti dėl konkurso,
organizuoto pagal antrąjį ramstį, patirtas išlaidas, nurodant, kad susijęs ūkininkas buvo
vienas iš kandidatų „pyrago“ daliai gauti, bet jam pritrūko trijų balsų. Tai tipinis žeminimo,
nereikalingo reguliavimo ir piktnaudžiavimo valdžia atvejis.

Kaip būtų galima tai ištaisyti? Užtikrinant, kad skundus dėl tokių pažeidimų galima būtų
pateikti ne tik sprendimų priėmėjui (žinome, kad toks bandymas būtų visiškai
beprasmiškas), bet ir pačiai Europos Sąjungai, nes dabar esame jos nariai ir Europos Sąjunga
numato teikti tokią pagalbą. Europos Sąjunga turėtų sukurti kontrolės mechanizmą, pagal
kurį žmonės galėtų kreiptis, kad būtų ištirtas tokio pobūdžio žeminantis elgesys bei
piktnaudžiavimas ir skirtos sankcijos.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau pareikšti
pritarimą Komisijos neseniai priimtame komunikate pateiktam įsipareigojimui tęsti bendros
žemės ūkio politikos paprastinimo procesą. Kuo didesnis reglamentavimas, tuo mažesnis
konkurencingumas, o kuo mažiau lankstumo, tuo mažiau ir efektyvios veiklos galimybių.

Viena iš dabartinio reikalavimo reformuoti BŽŪP priežasčių, be abejonės, yra būtinybė ją
supaprastinti. Norėčiau paminėti keletą labai svarbių Parlamento patvirtintos rezoliucijos
dėl BŽŪP supaprastinimo aspektų.

Mano kolega Michel Dantin minėjo valstybes, kurios persistengia taikydamos Europos
Sąjungos teisės aktus. Manau, kad administraciniai formalumai turi būti sumažinti iki pačių
būtiniausių ne tik ES, bet ir valstybės narės lygmeniu.

Komisija privalo apsvarstyti galimybę parengti bendras reikalaujamiems dokumentams
skirtas taisykles. Pavadinčiau jas rekomendacija dėl didžiausio leidžiamo biurokratijos
lygio. Gerai žinoma, pvz., kai ES biurokratai reikalauja patvirtinimo trimis parašais,
nacionaliniai biurokratai savo ruožtu prideda dar penkis parašus. Ir toliau turi būti taikomos
tik tos taisyklės bei sąlygos, kurios yra svarbios ir tikrai būtinos bei neabejotinai naudingos.

229Europos Parlamento debataiLT23-11-2010



Vien supaprastinimo nepakaks. Taip pat turi būti išplėstos galimiems naudos gavėjams
mokymą ir informavimą teikiančios priemonės. Pvz., turėtų būti privaloma nustatytą dalį
kaimo plėtrai skirtų lėšų skirti tokio pobūdžio priemonėms.

Kadangi supaprastinimas yra tiesiogiai susijęs su skaidrumu, pasinaudosiu Komisijos nario
dalyvavimu plenariniame posėdyje ir užduosiu jam klausimą, nesusijusį su svarstoma tema.
Ar Komisija, atsižvelgdama į neseniai priimtą Europos Teisingumo Teismo sprendimą dėl
Europos paramos žemės ūkiui lėšų gavėjų, svarsto priemones, kad ir toliau būtų užtikrintas
informacijos apie šiuos asmenis skelbimas?

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, ponios ir ponai,
aš, kaip ir ponas R. L. Niculescu, palankiai vertinu Komisijos ketinimą tęsti bendros žemės
ūkio politikos paprastinimą, bet drauge nerimauju dėl tolesnių priemonių, susijusių su
R. Ashwortho pranešimu dėl administravimo supaprastinimo.

Iš tiesų, jei atsižvelgsime į sudėtingą ekonominę padėtį, kurioje šiuo metu atsidūrę mūsų
ūkininkai, norėčiau, kad BŽŪP po 2013 m. leistų ūkininkams susitelkti į pagrindinį tikslą,
t. y. saugių ir kokybiškų maisto produktus gamybą, kartu skatindama juos teikti
nekomercines viešąsias paslaugas. Pats laikas palengvinti mūsų gamintojams tenkančią
administracinę naštą, panaikinti nereikalingus teisės aktus ir suteikti 27 valstybių narių
ūkininkams vienodas galimybes suprasti, kokios yra ne tik jų pareigos, bet ir teisės. Jiems
reikia paprastesnės ir lankstesnės BŽŪP.

Dabar, kai ūkininkų tarpusavio konkurencija visame pasaulyje laikoma neišvengiama, ir
tai – nepaisant viena po kitos tiek Šiaurėje, tiek Pietuose kylančių žemės ūkio ir maisto
krizių, kai ūkininkai turi kovoti už sąžiningas kainas ir teisingesnį atlygį už jų darbą, mes
galėtume jiems padėti bent jau praprašydami Komisijos reguliariai konsultuotis su
suinteresuotosiomis žemės ūkio sektoriaus šalimis, kad būtų įvertintas mūsų taisyklių
poveikis vietoje ir nustatytos paprastos bei skaidrios praktinės taisyklės mūsų ūkininkams
ir mokesčių mokėtojams.

Baigdamas noriu pacituoti Charles‘į Baudelaire‘ą, kuris yra pasakęs, kad visiškas paprastumas
yra geriausias būdas išsiskirti iš kitų. Taigi raginu Europos Komisiją sutelkti dėmesį į šį itin
svarbų uždavinį ir, žinoma, tvirtai tikiu, kad D. Cioloş pasieks šį tikslą.

Marian Harkin (ALDE).   – Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, pačiu svarbiausiu
rezoliucijos sakiniu laikau jos 7 dalį, kurioje sakoma: „tikisi, kad vadovaujantis geresnio
reglamentavimo principais kartu su kiekvienu būsimu teisės aktu bus teikiamas išsamus
poveikio vertinimas, kuriame būtų išanalizuota reglamentavimo ir administracinė našta
ir užtikrinta, kad bet koks naujas reglamentas proporcingai atitiks tikslus, kurių ketinama
siekti remiantis jo nuostatomis“.

Noriu jūsų paklausti, ar galime turėti vilties, kad tai įvyks. Ar galite mums patvirtinti, pone
Komisijos nary, kad šiems principams bus skiriamas pagrindinis dėmesys aptariant BŽŪP
po 2013 m.?

Aš išnagrinėjau jūsų praeitą savaitę pateiktą puikų dokumentą. Iš kai kurių antraščių
suprantame, kad žemės ūkio sektorius turi garantuoti apsirūpinimo maistu saugumą ir
atsekamumą. Jis turi aprūpinti Europos piliečius kokybiškais, vertingais ir įvairiais maisto
produktais, užtikrinti vietos žmonių užimtumą ir teikti įvairiopos ekonominės, socialinės,
ekologinės ir teritorinės naudos. Turi būti užtikrinta, kad viešoji politika duotų gerų
rezultatų. Žemės ūkio sektorius turi būti ekologiškesnis ir prisidėti prie klimato kaitos
mažinimo. Jis turi spręsti tausiojo žemės valdymo ir biologinės įvairovės nykimo problemas,
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skatinti atsinaujinančiųjų energijos šaltinių naudojimą, puoselėti gyvūnų bei augalų sveikatą
ir užtikrinti gyvūnų gerovę. Jis privalo laikytis kompleksinio paramos susiejimo taisyklių
ir veterinarijos bei fitosanitarijos teisės aktų. Jis turi susidoroti su rinkos svyravimais ir,
būdamas silpniausia maisto grandinės grandis, išlikti. Jis turi konkuruoti su maisto
produktais, importuojamais iš trečiųjų šalių, kur jie gaminami labai skirtingomis sąlygomis.
Ir visa tai turi būti daroma turbūt dar ir mažinant biudžetą.

Pone Komisijos nary, minėjote, kad kitą savaitę turite pagrįsti pasiūlymą dėl BŽŪP Biudžeto
kontrolės komitete. Manau, esate gerai tam pasirengęs.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Ponia pirmininke, išpūstos ir nereikalingos biurokratijos
„apkarpymas“, be abejo, atitinka visų interesus ir tikrai yra visiškai teisėtas ūkininkų, kurie
siekia kuo daugiau laiko ir energijos skirti savo darbams (augalininkystei ir gyvulininkystei),
o ne galynėjimuisi su biurokratais ir formų pildymui, reikalavimas.

2005 m. Europos Komisija įsipareigojo supaprastinti bendrą žemės ūkio politiką. Tuo
metu ji užsibrėžė plataus užmojo tikslą iki 2012 m. administracinę naštą sumažinti 25 proc.
Nors negalima paneigti, kad Komisija įdėjo šiek tiek pastangų, vis dėlto iki šiol įgyvendintais
veiksmais nepavyko pasiekti supaprastinimo, kurio buvo tikimasi, arba panaikinti faktinę
nelygybę tarp valstybių narių. Drauge labai svarbu užtikrinti pakankamai lanksčią bendros
žemės ūkio politikos sistemą, o ypač tiesioginių išmokų sistemą. Be to, remiant įvairovę,
būtina kuo labiau sumažinti paramos teikimo tik nekonkurencingos ir neefektyvios
gamybos sritims Europos Sąjungoje pavojų. Taip pat reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp
supaprastinimo tikslo ir pastangų maksimaliam priemonių veiksmingumui pasiekti.

Diane Dodds (NI).   – Ponia pirmininke, palankiai vertinu šį klausimą žodžiu ir tvirtą siekį
grįžti prie labai svarbaus klausimo. Per pastaruosius keletą mėnesių surengiau keletą
susitikimų Šiaurės Airijos kaimo vietovėse. Kiekviename renginyje prašiau ūkininkų
nurodyti pagrindines sektoriaus sritis, kuriose reikalingi pokyčiai. Kaip itin svarbus dalykas
būdavo nurodoma būtinybė sumažinti biurokratiją, ji laikoma reikalaujančia beprasmių
išlaidų ir atimančia brangaus laiko. Didelis dokumentų skaičius ir reikalaujamos informacijos
sudėtingumas ūkininkams tampa milžiniška našta ir padidina sankcijų baimę.

Taip pat neseniai susitikau su vietos grupių, kurios įgyvendina kaimo plėtros programą
Šiaurės Airijoje, pirmininkais. Jie tvirtai įsitikinę, kad audito reikalavimų sudėtingumas ir
jų biurokratinis pobūdis yra didelio paraiškų atmetimo skaičiaus priežastis.

Aš, kaip ir jūs, pone Komisijos nary, manau, kad atskaitomybė dėl to, kaip išleidžiami
mokesčių mokėtojų pinigai, reikalinga, tačiau minėta biurokratinė našta yra šios programos
trukdis ir kliūtis kaip tik tiems žmonėms, kuriems padėti ji skirta.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Ponia pirmininke, ES lygmeniu plačiai aptariamas
klausimas dėl bendros žemės ūkio politikos supaprastinimo. Vis dėlto mūsų ūkininkai ir
toliau skundžiasi dėl jiems trukdančių administracinių problemų, kai jie kreipiasi paramos
arba turi taikyti Europos teisės aktus.

Ne tik Komisija, bet ir valstybės narės turi imtis priemonių, kad būtų supaprastinti su bendra
žemės ūkio politika susiję biurokratiniai formalumai. Manau, itin svarbu Europos žemės
ūkio teisės aktus valstybėse narėse įgyvendinti taip, kad ūkininkai nebūtų atgrasomi nuo
ūkininkavimo.

Dauguma mano šalies ūkininkų skundžiasi, kad jie prastai informuoti, kad jiems sunku
pradėti veiklą šiame sektoriuje arba kad nepaprastai sunku gauti lėšų iš žemės ūkio fondų.
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Norėčiau paprašyti Komisiją nuolat raginti valstybes nares veiksmingiau naudoti
technologijas ne tik tam, kad ūkininkai būtų geriau informuojami, bet ir kad būtų
sumažintas šiam sektoriui tenkantis administracinis krūvis. Taip pat tikiuosi, kad nauja
bendra žemės ūkio politika bus paprastesnė, skaidresnė ir teisingesnė.

Jan Mulder (ALDE).   – (NL) Ponia pirmininke, šis Parlamentas metų metais diskutavo ir
diskutuoja dėl biurokratijos sumažinimo. Komisija įsteigė iš aukšto rango pareigūnų
sudarytą vidaus darbo grupę, kuriai buvo pavesta užtikrinti, kad reikalavimai nebūtų
pernelyg dideli. Tai gana keistas darinys, truputį primenantis mėsininką, kuris tikrina savo
mėsos kokybę. Kaip atsakas į tokią padėtį Parlamento iniciatyva buvo suformuota Komisijai
nepriklausanti darbo grupė, jai vadovauja buvęs Bavarijos ministras pirmininkas E. Stoiber.
Gal, praėjus ketveriems metams nuo „E. Stoiberio komiteto“ įsteigimo, Komisija galėtų
nurodyti, kuris darbo būdas yra geresnis ir veiksmingesnis? Komisijos vidaus darbo grupės
ar nepriklausančios Komisijai E. Stoiberio darbo grupės?

Dabar dėl paties valstybių narių taikomo reglamento. Jo priežiūrą valstybėse narėse kartais
vykdo 5–11 įvairių priežiūros institucijų. Tai tikrai per daug. Ar Komisija negalėtų pradėti
bendradarbiauti su privačiu sektoriumi, kuris jau yra nustatęs griežtus reikalavimus ir
kuriam dėl to daugeliu atvejų valstybių narių priežiūros priemonės nereikalingos?

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, gegužės mėn.
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl bendros žemės ūkio politikos supaprastinimo.
Ar Komisija gali paaiškinti, kokių veiksmų iki šiol buvo imtasi siekiant sumažinti
biurokratinę naštą ūkininkams visoje Europos Sąjungoje? Ar Komisija gali mums pasakyti,
kaip ji, atsižvelgdama į numatomą šios politikos reformą, ketina pritaikyti Europos
Parlamento rezoliucijoje dėl BŽŪP supaprastinimo pateiktas rekomendacijas?

Ūkininkai reikalauja BŽŪP supaprastinimo, nes jie tiek Lenkijoje, tiek kitose Europos
Sąjungos valstybėse narėse jaučiasi perdaug suvaržyti. Europos Parlamentas daug kartų
reiškė savo nuomonę šiuo klausimu, įskaitant ir neseniai pateiktą R. Ashwortho pranešimą
dėl BŽŪP supaprastinimo. Atėjo laikas veikti remiantis šiuo pranešimu. Biurokratija neturi
mūsų sužlugdyti. Jei Europos Sąjunga siekia stiprėti, ji neturi kurti kliūčių, ypač
biurokratinių.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).    (RO) Ponia pirmininke, praėjusią savaitę Jungtinių Tautų
Maisto ir žemės ūkio organizacija paskelbė pranešimą, kuriame pabrėžė, kad žmonija yra
pavojingai priartėjusi prie naujos pasaulinės maisto krizės. Kaip tik todėl žemės ūkio
produktų gamintojų buvo paprašyta padidinti gamybos apimtis, ypač kviečių ir kukurūzų
gamybos, ir 2012 m. dar kartą sukaupti savo maisto produktų atsargas.

Ateityje pasaulinė maisto produktų paklausa ir toliau didės. Europos Sąjunga turėtų pajėgti
padėti patenkinti pasaulinę maisto paklausą. Todėl gyvybiškai svarbu, kad Europos Sąjungos
žemės ūkio sektorius išlaikytų savo gamybos pajėgumus ir juos didintų.

Visų pirma smulkiems, vidutiniams ir šeimyniniams ūkiams reikia paprastesnių ir lengviau
prieinamų priemonių – tiek subsidijų, tiek tiesioginių išmokų pavidalu, – kad jos pritrauktų
juos į rinką.

Siekiant užtikrinti ilgalaikį apsirūpinimo maistu saugumą, labai svarbu skatinti investicijas
į žemės ūkį, ypač supaprastinant biurokratizmą, su kuriuo susiduria ūkininkai. Siekiant
įgyvendinti šį tikslą, reikia palengvinti Europos ūkininkams galimybes gauti banko paskolas
palankiomis sąlygomis, taip pat teikti jiems subsidijas.
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Prašau, pone Komisijos nary, paremti mus, kaip ir per Energijos mokesčių direktyvos
peržiūrą, kad būtų nustatytas lengvatinis PVM tarifas už laistant naudojamą elektros energiją.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, Komisijos komunikate dėl bendros
žemės ūkio politikos ateities administravimo supaprastinimas laikomas vienu iš Europos
žemės ūkio reformavimo būdų. Šiame pasiūlyme tam tikra prasme remiamasi Europos
Parlamento rekomendacijomis, kurias jis pateikė savo šių metų gegužės mėn. priimtoje
rezoliucijoje. Sumažinus administracinę ir biurokratinę naštą, ūkininkams bus lengviau
gauti lėšų, be to, tai padės pagerinti informacijos perdavimą ir padidinti vietos valdžios
institucijų atliekamų patikrinimų veiksmingumą. Tai savo ruožtu padės užtikrinti
pakankamą saugaus maisto kiekio tiekimą ir drauge didinti mūsų sektoriaus
konkurencingumą. Vis dėlto turime būti tikri, kad supaprastinimo tikslas tikrai bus
įgyvendintas tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu, kad siūlomi supaprastinimai netaptų
beverčiu mėginimu ignoruoti tiesą, taip pat kad dėl šių supaprastinimų sumažėtų, o ne
padidėtų administracinės išlaidos.

Herbert Dorfmann (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, pone D. Cioloş, ponios ir ponai,
labai pavojinga kalbėti apie biurokratijos didėjimą, nes tokia diskusija dažnai duoda
priešingų rezultatų. Tikiuosi, kad šiuo atveju taip neįvyks.

Labai džiaugiuosi, pone D. Cioloş, kad savo komunikate dėl bendros žemės ūkio politikos
(BŽŪP) reformos pateikėte pasiūlymą dėl supaprastintų taisyklių, visų pirma skirtų
smulkiems ūkiams. Tai labai pagirtina. Yra daugybė dalykų, kuriuos būtų galima padaryti.
Pvz., turėdami daugiamečių įsipareigojimų pagal žemės ūkio aplinkosaugos programą
ūkininkai priversti kiekvienais metais pateikti naujas paraiškas dėl tų pačių žemės plotų.
Tai tiesiog juokinga. Privalome žengti pirmyn ir padaryti šią sistemą daug paprastesnę
(ypač smulkiems ūkiams), nepamiršdami, kad turime pasiekti savo tikslą, t. y. užkirsti kelią
sukčiavimui. Pagaliau juk mes kuriame BŽŪP, kurią įgyvendinant pražystų daugiau gėlių
pievose, o ne padidėtų popieriaus kalnai ant stalų.

Luís Paulo Alves (S&D).   – (PT) Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, ponios ir ponai,
komunikatas dėl bendrųjų principų, pagal kuriuos bus reglamentuojama naujoji bendra
žemės ūkio politika (BŽŪP), smulkiems ir vidutiniams ūkininkams visoje Europoje įžiebė
naują viltį, nes jame pabrėžiamas jų nepakeičiamas vaidmuo ūkininkavimo Europoje
ateičiai. Ši viltis turi būti pateisinta. Tai dar vienas dalykas, dėl kurio būtina supaprastinti
BŽŪP. Ūkininkų išlaisvinimas nuo jiems primestų sudėtingiausių biurokratinių darbų,
kuriems atlikti jie turi mažai laiko, yra tikslas, kurį turime pasiekti, kad jie galėtų sutelkti
dėmesį į ūkio darbus, švaistydami mažiau laiko ir patirdami mažiau išlaidų. Be to, suteiksime
galimybę daugeliui smulkių gamintojų, kurie šiuo metu dėl esamos biurokratijos beveik
net neteikia paraiškų, naudotis patogesne sistema, tokiu būdu užkirsdami kelią minėtiems
nuostoliams. Pone Komisijos nary, neabejotinai verta stengtis pasiekti šį tikslą.

Mairead McGuinness (PPE).   – Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti Komisijos nariui už
tai, ką laikyčiau labai tvirto ir tikro jo noro įgyvendinti šį politikos supaprastinimo tikslą
išraiška, nors niekada nesu sutikusi ūkininko, kuris būtų prašęs manęs supaprastinti bendrą
žemės ūkio politiką. Jie prašo sumažinti patikrinimų bei kontrolių ir palengvinti verslo
sąlygas.

Noriu pakartoti savo pastabas, pateiktas praeitą ketvirtadienį. Šiame Parlamente mes
apgaudinėjame save. Siekdami įgyvendinti tikslą dėl ekologiškesnės (pirmojo ramsčio)
bendros žemės ūkio politikos, mes, deja, padidinsime kompleksinio paramos susiejimo
lygį, vykdysime gamtos išteklių apskaitą, siųsime žmones į ūkius ir todėl nepasieksime
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jokio supaprastinimo. Aš tai vadinu „ekologiška biurokratija“. Tai toks pats sudėtingas
dalykas, kaip ir įprasta biurokratija, o mes ketiname turėti juos abu. Žinau, kad pritariate
šiam požiūriui, ir manau, kad mums reikia turėti tai omenyje.

Manau, taip pat kyla Europos Sąjungos patikimumo problema. Ūkininkai mato, kaip
bankininkai atsiperka „keliomis mėlynėmis“, nors nepateikia nei čekių, nei balansų, o
ūkininkai baudžiami dėl 100 EUR. Ir paskutinė mano mintis: ūkininkus kontroliuoja visi:
mažmenininkai, perdirbėjai, Europos Sąjunga ir kompetentingos institucijos. Tvyro baimės
atmosfera. Pone Komisijos nary, jūs bijote didelio, pikto vilko – biudžeto kontrolės,
ūkininkai bijo patikrinimų, valstybės narės irgi bijo. Turime panaikinti šią baimės aplinką.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, pagrindinis bendros žemės
ūkio politikos valdymo sistemos elementas – priežiūra. Valdymo sistemų kūrimo ir
priežiūros išlaidos, taip pat jų administravimo išlaidos yra didelė našta valstybių narių
biudžetams. Remiantis iki šiol sukaupta patirtimi, galima daryti išvadą, kad dėl sudėtingų
pagalbos gavimo kriterijų ir jų nuolatinio keitimo įgyvendinimo etape kyla daug įvairių
problemų ne tik ūkininkams, bet ir pačiai administracijai.

Ateityje BŽŪP turi būti suprantama ne tik ūkininkams, bet ir mokesčių mokėtojams.
Nesiėmus tolesnių BŽŪP supaprastinimo priemonių, to nebus įmanoma pasiekti. Atrodo,
kad kiekvieną kartą, kai bandome reformuoti BŽŪP, sukuriame vis daugiau biurokratijos.
Taip pat kreipiuosi į valstybes nares, kad jos, be turimų ES gairių, neįvestų papildomų ir
dažnai nereikalingų reikalavimų. Siūlau, kad ateityje paraiška išmokoms gauti apimtų visą
biudžetinį laikotarpį. Ji turi būti teikiama dvejų metų laikotarpiui, tačiau, be abejo, turėtų
būti sudaryta galimybė pateikti pakeitimus.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Ponia pirmininke, bėgant metams sudėtingas mechanizmas,
sudarytas iš reglamentų, subsidijų ir kontrolės sistemų, išaugo Europos žemės ūkio politiką,
taip žemės ūkio gamybos veiksmingumo vertinimą perkeldamas iš lauko į Briuselio
biurokratų kabinetus.

Našiai ir tikslingai veikiančių ūkių darbas tampa vis labiau priklausomas nuo paramos
mechanizmų ir Europos Komisijos parengtų reikalavimų šiai paramai gauti. Žemės ūkio
rinkos iškraipymai dar labiau padidėjo įvedus subsidavimo tvarką, skirtą naujosioms
valstybėms narėms, kurios daugeliu atvejų negauna nė pusės senosioms valstybėms narėms
skiriamos paramos.

Taigi būtų teisinga ir tikslinga atidžiau panagrinėti taisyklių bei mechanizmų sistemą, kuri
šiuo metu galioja Europos Sąjungoje, ir pabandyti įvesti paprastesnes, šiuolaikiškesnes ir
teisingesnes mūsų ūkininkams skirtas taisykles. Tvirtai tikiu, pone Komisijos nary, kad
Europos Parlamentas su malonumu padės jums atlikti šią užduotį.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Ponia pirmininke, visiškai pritariu šiai bendros žemės ūkio
politikos (BŽŪP) supaprastinimo idėjai. Visų pirma esu dėkingas Komisijos nariui už tai,
ką jis nuveikė. Jis sakė, kad gavo 39 rekomendacijas, taigi kuo anksčiau šios rekomendacijos
bus įgyvendintos, tuo bus geriau.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pone Komisijos nary,
Europos Audito Rūmų ataskaitose, deja, kiekvienais metais atskleidžiama, kad ištekliai,
skirti bendrai žemės ūkio politikai, ne visada naudojami teisingai ir skaidriai.

Dėl to esame priversti derinti du skirtingus poreikius: viena vertus, kontrolės poreikį,
siekiant užtikrinti, kad Europos mokesčių mokėtojų ištekliai būtų naudojami geriausiu ir
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tinkamiausiu būdu, kita vertus, poreikį, kiek įmanoma, supaprastinti mūsų ūkininkų, kurie
nori skirti savo laiką žemės dirbimui ir galvijų auginimui, gyvenimą (tikrai teisinga, kad jie
savo laiką skirtų kaip tik tam).

Norėjau pateikti Komisijos nariui tik vieną pasiūlymą, nes jis sakė, kad yra pasirengęs
išklausyti šio Parlamento pasiūlymus. Valstybių narių ir regionų lygmeniu įgyvendinant
kaimo plėtros priemones ne visada žengiama supaprastinimo linkme. Priešingai, jas
įgyvendinant dar labiau didinama biurokratija. Komisijos narys turėtų paskleisti geriausią
regionų ir Europos šalių priemonių įgyvendinimo patirtį visoms kitoms šalims ir regionams.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Ponia pirmininke, pone Komisijos nary, to, kas buvo
padaryta iki šiol, akivaizdžiai nepakanka, priešingu atveju šį vakarą diskutuotume kita
tema. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į mūsų svarstomo dalyko socialinį aspektą, nes
gamintojai tam, kad parengtų projektus, ima paskolas, užstato savo žemę, o po to, kai jų
projektas atmetamas dėl kokio nors formalumo, jie būna finansiškai sužlugdyti.

Jau šešis mėnesius kariauju Pūnų karą su Bulgarijos žemės ūkio fondu, kuris dėl neaiškaus
reikalavimų teksto atmetė daugiau nei šimto Bulgarijos ūkininkų individualius projektus.
Bulgarijos administracija (jūs žinote, kad Bulgarijai taikomos specialios priežiūros
priemonės) taip pat nenori rizikuoti ir atmeta projektus dėl menkiausios priežasties. Esu
tvirtai įsitikinęs, kad daugelis ūkininkų yra sąžiningi ir nuoširdūs. Suprantu, kad kontrolė
reikalinga, bet ji neturėtų sunaikinti tų, kurie elgiasi sąžiningai, vien dėl to, kad esama
sukčių.

Dacian Cioloş,    Komisijos narys. – (FR) Ponia pirmininke, esu labai laimingas, matydamas,
kad, nepaisant gana vėlyvo meto, yra tiek daug žmonių, norinčių kalbėti apie bendros
žemės ūkio politikos supaprastinimą. Manau, kad paprastumas užtikrinamas tada, kai
mums aiškūs mūsų uždaviniai ir kai tiksliai žinome, ko norime. Kaip tik tai ir atsispindi
mūsų rengiamų norminių aktų projektuose.

Be abejo, pasiūlymus teikia Komisija, o juos priima Taryba ir Parlamentas. Todėl esu visiškai
įsitikinęs, kad kartu rengdami teisės aktų paketą taip pat aiškiai ir tiksliai žinosime, ko
norime, ir kad į jį nebus įtrauktos konkrečios išimtys bei papildomi reikalavimai, nes tai
reikštų, kad vėliau Komisija turėtų kontroliuoti jų vykdymą vietos lygmeniu, nes ta pati
Komisija taip pat atskaitinga jums – Parlamentui – ir už tai, kaip naudojamos viešosios
lėšos.

Be abejo, nemanau, kad BŽŪP – kliūtis ūkininkų darbui. Greičiau priešingai. Daugeliu
atvejų BŽŪP padeda ūkininkams dirbti. Tiesiog, kai naudojamos viešosios lėšos, visi turi
turėti galimybę „matyti“, kam jos buvo išleistos. Žemės ūkio sektoriui skirti standartai
apibrėžti Europos teisės aktuose, todėl turiu pasakyti, kad žemės ūkio sektorius yra gal
vienas iš nedaugelio ekonomikos sektorių, kurio Europos lygmens teisės aktų priežiūra iš
esmės vykdoma vietos lygmeniu. Nežinau, ar tai daroma ir kituose sektoriuose, bet šiuo
atveju kartu nusprendėme, kad taip būtų. Standartais, kuriems skiriama tiek daug dėmesio,
tik įgyvendinami Europos teisės aktai vietos lygmeniu.

Šiuo atžvilgiu kaip tik teisės aktai dėl aplinkos ir gyvūnų gerovės laikomi sudėtingais. Taip
pat taikomos specialios priemonės, pvz., agrarinės aplinkosaugos priemonės, kurių atveju
numatyta speciali finansinė parama, taip pat investavimo priemonės, kurios dažnai yra
įtrauktos į investicijų programas, pvz., kaimo plėtros programą.

Visiškai sutinku, kad, kalbant apie tokių teisės aktų taikymą praktikoje, galima būtų nuveikti
daugiau siekiant išaiškinti, ką ūkininkams reikėtų daryti. Vis dėlto, kalbant apie specialių
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priemonių taikymo procedūras, mums taip pat turi būti aišku: kol taikome specialias
priemones, kuriomis atsižvelgiama į regiono ypatumus, taip pat turime vykdyti specialią
kontrolę, nes kitu atveju prarastume patikimumą.

Visiškai sutinku, pone Capoulas Santos, kad turime viską kuo labiau supaprastinti. Vis
dėlto nenorėčiau žengti taip toli, kad būtų pasiektas lygmuo, kai jau nebebūtume patikimi,
nebegalėtume tinkamai valdyti BŽŪP skirtų pinigų, be to, norėčiau, kad šis biudžetas
ateityje taip pat būtų suderintas. Šis suderinamumas taip pat priklausys nuo mūsų gebėjimo
pagrįsti ir atsiskaityti, kaip naudojami pinigai.

Dėl skaidrumo Teisingumo Teismo yra priėmęs sprendimas. Galėčiau pasakyti, kad vis dar
esu skaidrumo šalininkas. Šiuo metu galiojantis reglamentas bus iš dalies pakeistas taip,
kad būtų atsižvelgta į šį sprendimą.

Daugiau apie tai nekalbėsiu, bet galiu jus patikinti, kad ir toliau priimsiu sprendimus, kuriais
siekiama supaprastinti BŽŪP arba bent jau užtikrinti, kad ji netaptų sudėtingesnė. Kaip jau
sakiau, turime tai daryti kartu su jumis ir su valstybėmis narėmis, nes kalbėjau jums apie
priemones, kurių imtasi siekiant sumažinti biurokratiją, paminėdamas, ko Komisija
reikalauja iš valstybių narių. Kadangi BŽŪP taikomas pasidalijamojo valdymo su valstybėmis
narėmis principas, tai, ką vietos lygmeniu patiria naudos gavėjas, t. y. ūkininkas, priklauso
nuo būdo, kuriuo valstybės narės ir regionai taiko šiuos Europos teisės aktus praktikoje.

Geros patirties vadovai yra naudingas dalykas, todėl ketiname parengti ir juos, bet iš pradžių
leiskite mums pamėginti paversti BŽŪP paprasta ir aiškia visoms 27 valstybėms narėms.
Nuo šiol, remiantis bendro sprendimo procedūra, jums šioje srityje tenka tokia pati
atsakomybė, kaip ir Tarybai, todėl esu įsitikinęs, kad galėsime puikiai bendradarbiauti.

Pirmininkė.   – Diskusijos baigtos.

Raštiški paaiškinimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Liam Aylward (ALDE),    raštu. – (GA) Anksčiau šiais metais Parlamento priimtoje
rezoliucijoje kalbama apie biurokratijos sumažinimo svarbą žemdirbiams. Pagrindinis
dalykas yra tai, kad turėtų būti supaprastintas tiek bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP)
įgyvendinimas, tiek ir pati BŽŪP.

Čia svarbus vaidmuo tenka Komisijai ir valstybėms narėms. BŽŪP peržiūros metu daugiausia
dėmesio turėtų būti skirta priemonėms, kurios sudarytų sąlygas ūkininkams praleisti
didžiąją savo laiko dalį užsiimant svarbiausia veikla – ūkininkavimu.

Praėjusią savaitę paskelbtame Komisijos komunikate nurodyta supaprastinimo ir
biurokratizmo sumažinimo svarba. Siekiant pagerinti žemės ūkio sektoriaus
konkurencingumą, turi būti užtikrinta, kad šiuo metu taikomos priemonės ateities BŽŪP
būtų pertvarkytos ir supaprastintos, kad ūkininkams nebūtų užkrauta papildoma našta.

Palankiai vertinu tai, ką praėjusią savaitę Komisijos narys pasakė apie poveikio vertinimus,
reikalaujamus atlikti prieš pateikiant naują pasiūlymą. Jau dabar visuose naujuose teisės
aktuose turi būti atsižvelgiama į proporcingumo principą ir į ūkininkams tenkančios
administracinės naštos lygį.

Gerard Batten (EFD),    raštu. – Norėčiau pateikti paprastą klausimą. Kam apskritai
reikalinga bendra žemės ūkio politika? Europoje gausu derlingos žemės plotų. Mes vis dar
turime ūkininkų, kurie nori ir gali gaminti maistą. Europoje ir pasaulyje yra pakankamai
žmonių, norinčių nusipirkti maisto. Paliktas savieigai rinkos mechanizmas sureguliuotų
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pasiūlą ir paklausą konkurencingomis kainomis. BŽŪP – dirbtinė, brangi ir nereikalinga
našta ūkininkams ir vartotojams. Norėčiau pasiūlyti visų paprasčiausią supaprastinimą:
panaikinti BŽŪP!

Csaba Sándor Tabajdi (S&D),    raštu. – (HU) Į Komisijos komunikatą „BŽŪP artėjant
2020 m.“ įtraukta tik keletas konkrečių su administracinės naštos mažinimo praktika
susijusių detalių. Net žodis „supaprastinimas“ su nuoroda į kompleksinio paramos susiejimo
taisykles paminėtas tik keliose teksto vietose. BŽŪP sistema yra pernelyg sudėtinga ir kitais
atžvilgiais, be to, ji dažnai neskaidri ir nesuprantama ūkininkams. Vienas svarbiausių
uždavinių būtų nutraukti „dvigubą reglamentavimą“. Keletas valstybių narių taiko
nacionalinius reikalavimus, kurie yra griežtesni už nustatytuosius Europos Sąjungos teisės
aktuose. Tai savaime iškreipia konkurenciją vidaus rinkoje. Būtų naudinga įvairioms
nacionalinės valdžios institucijoms ir jų tarnyboms, vykdančioms kompleksinio paramos
susiejimo priemonių stebėseną, derinti savo veiklą siekiant užtikrinti, kad ūkininkai
neatsidurtų nepalankioje padėtyje, t. y. jiems nereikėtų pereiti kelių skirtingų rūšių
patikrinimų. Atsižvelgiant į dabartinę pažangą telekomunikacijų ir IT srityje, tai galima
būtų padaryti įsteigiant bendro naudojimo duomenų bazę. Pagal Komisijos siūlomą reformą
išsaugoma parama aplinkos apsaugai pagal antrąjį ramstį, nors tuo pat metu „žaliosios“
išmokos buvo įtrauktos į tiesioginių išmokų kriterijus pagal pirmąjį ramstį. Vis dar nėra
žinoma, kaip šie mokėjimai bus atliekami. Būtų gerai, jei dėl šio teigiamo žingsnio
neatsirastų naujos administracinės naštos.

19. Padėtis bitininkystės sektoriuje (diskusijos)

Pirmininkė.   – Kitas klausimas – diskusijos dėl žodinio klausimo Komisijai dėl padėties
bitininkystės sektoriuje, kurį Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu pateikė Paolo
De Castro (O-0119/2010 – B7-0564/2010).

Paolo De Castro,    autorius. – (IT) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai,
rezoliucija, dėl kurios ketiname balsuoti, atspindi Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto
požiūrį į Europos paramos bitininkystei politiką. Kaip įprasta Žemės ūkio ir kaimo plėtros
komitetui, šis svarbus dokumentas parengtas dalyvaujant visoms parlamentinėms grupėms,
prisidėjusioms savo vertingais įnašais siekiant galutinio rezultato.

Nepaisant neseniai padidinto metinio biudžeto, skirto priemonėms, kuriomis numatoma
pagerinti bendras bičių produktų gamybos ir rinkodaros sąlygas, tebesama plačiai paplitusio
susirūpinimo dėl gausių iššūkių ir problemų, kurių kils bitininkystės srityje artimoje ateityje.

Sudėtinga gamyba ir rinkodaros sąlygos, dideli ir užsitęsę kainų svyravimai ir sunkumai,
kylantys dėl vis labiau plintančio bičių mirštamumo, yra vieni iš kritinių veiksnių, kenkiančių
vienam iš svarbiausių Europos žemės ūkio sektorių.

Europos bitininkams, kaip ir visiems kitiems svarbiausiems sektoriaus veikėjams, turi būti
sudarytos sąlygos, kad jie galėtų planuoti savo veiklą. Kadangi esama parama priklauso
nuo šiuo metu galiojančių Europos žemės ūkio politikos vykdymo procedūrų, šios politikos
ateitis po 2013 m. yra neaiški. Toks šiandieninės rezoliucijos kontekstas, ir mes ketiname
prašyti Komisijos aktyviai įsipareigoti ginti bitininkystę.

Svarbiausi reikalavimai Komisijai, pateikti pasiūlyme dėl rezoliucijos, yra tokie: konkretus
įsipareigojimas dėl veiklos pasibaigus nacionalinių programų laikotarpiui, taip pat
atsižvelgiant į naujus šio sektoriaus iššūkius ir problemas, t. y. bičių mirštamumą, kainų
svyravimą ir t. t.; įsipareigojimas būtinai pagerinti statistines priemones, skirtas
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veiksmingesnei ne Europos Sąjungos medaus importo kontrolei ir mokslinių tyrimų plėtrai;
Europos veterinarijos politikos vaidmens stiprinimas; veiksmų planas siekiant kovoti su
plačiai paplitusiu bičių mirštamumu, iš dalies prisiimant konkrečius įsipareigojimus
mokslinių tyrimų srityje; didesnė finansinė parama bitininkystės specialistų mokymo ir
švietimo srityje ir galiausiai atgaivintas bitininkystės sektoriaus, kaip pagrindinio bendros
žemės ūkio politikos objekto, vaidmuo po 2013 m.

Dėkodamas A. Lulling ir visiems kolegoms EP nariams už bendrai atliktą darbą, norėčiau
priminti jums, ponia pirmininke, Komisijos nary, kad jau baigiasi Tarptautiniai biologinės
įvairovės metai. Todėl tikimės, kad pritarimas rezoliucijai neabejotinai bus kelio pradžia
atgaivinant strategiškai ypač svarbų sektorių, turint omenyje tiek aplinkos tvarumą ir
biologinės įvairovės išsaugojimą, tiek ekonominį ir socialinį poveikį.

Dacian Cioloş,    Komisijos narys. – (FR) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, iš tiesų bitės
vaidina svarbų vaidmenį apdulkinant augalus ir gaminant medų bei su juo susijusius
gaminius. Šiam sektoriui būdingos itin įvairios bitininkystės sąlygos ir skirtingas
suinteresuotųjų subjektų pasiskirstymas ir įvairovė pradedant gamybos, baigiant rinkodaros
etapu.

Europos Sąjungos lygmeniu nustatytos kai kurios suderintos taisyklės dėl medaus rinkodaros
standartų ir bičių sveikatos išsaugojimo.

Vienos bendrosios rinkos organizavimo reglamente numatoma nemažai priemonių, skirtų
bitininkystės produktų gaminimo ir rinkodaros sąlygoms pagerinti. Šios priemonės gali
būti įtrauktos į valstybių narių parengtas ir iš Europos Sąjungos biudžeto bendrai
finansuojamas trejų metų trukmės bitininkystės programas. Šioms programoms skirtas
biudžetas padidintas nuo 26 iki 32 mln. EUR 2011–2013 m. laikotarpiu.

Atrodo, kad šios priemonės duoda teigiamų rezultatų bitininkystės sektoriuje ir valstybėms
narėms, ir bitininkams. Taip pat svarbu pažymėti, kad visos valstybės narės sudarė
programą, kuri rodo jų suinteresuotumą bitininkyste ir šio sektoriaus poreikiais.

Šis sektorius iš tiesų susiduria su daug iššūkių. Pirma, sumažėjo bitininkų skaičius, todėl
svarbu skatinti ir rengti naujus darbuotojus. Antra, konkurencija su importuojančiomis
trečiosiomis šalimis ir klausimai, susiję su medaus, atvežamo iš šių šalių, kokybe. Be to,
prisideda padidėjęs bičių mirštamumas dėl daugelio skirtingų veiksnių, įskaitant varoatozę
ir kitas ligas.

Bičių sveikatos problema kelia ypač didelį susirūpinimą ne tik Europos Sąjungoje, bet ir
už jos ribų. Bitininkystės organizacijos prašo Europos Sąjungos labiau susitelkti ties šiuo
bičių klausimu. 2008 m. lapkričio mėn. Europos Parlamentas taip pat priėmė rezoliuciją
dėl padėties bitininkystės sektoriuje, kurioje kvietė Komisiją imtis konkrečių veiksmų ir
užtikrinti, kad šie veiksmai būtų koordinuojami.

Akivaizdu, kad bičių sveikata yra svarbus klausimas ir kad ją reikia saugoti kuo geriau
pritaikytais veiksmais, kartu atsižvelgiant į šio sektoriaus ypatybes ir jame veikiančius
skirtingus veikėjus. Atsižvelgdama į tai, Komisija jau pradėjo daug iniciatyvų, kuriomis
siekiama spręsti bitininkystės pramonės problemas, o ateityje taip pat suplanuoti ir kiti
veiksmai.

Komisija netrukus ketina pateikti komunikatą, kuriuo sieks paaiškinti su bičių sveikata ir
pagrindiniais veiksmais susijusius klausimus, kurių ji ketina imtis, spręsdama šias problemas.
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Šis komunikatas bus pagrindas diskusijai su Europos Parlamentu ir Taryba, taip pat su
valdžios institucijomis valstybėse narėse bei suinteresuotaisiais subjektais.

Tikiuosi, kad šios diskusijos padės nustatyti galimus naujus veiksmus, kurių reikia Europos
Sąjungos lygmeniu, kalbant apie bitininkystės ir medaus bei su juo susijusių produktų
gamybos išsaugojimą, taip pat išsaugoti bičių sveikatą ir užkirsti kelią visoms dėl ligų ar
užterštumo galinčioms kilti problemoms.

Astrid Lulling,    PPE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, kai prieš 16 metų Žemės
ūkio ir kaimo plėtros komitete perėmiau atsakomybę už šią padėtį bitininkystės sektoriuje
iš kolegos, Vokietijos parlamento nario Reimerio Böge, kitas EP narys iš Vokietijos man
gana nepagarbiai pasakė: „O, žinoma, maži padarėliai mažoms šalims“. Nuo tada atkakliai
mėginau aiškiai pareikšti nuolat augančiai Europos Sąjungai, kokie svarbūs šie maži
padarėliai ne tik mūsų gyvenimo kokybei, bet ir mūsų išlikimui.

Tuo metu darėme nuolatinę pažangą, visais lygmenimis didindami supratimą Europos
Sąjungoje, kad reikia visapusės bendros politikos siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungoje
netrūktų bičių ir pakankamai jas galinčių prižiūrėti įvairaus amžiaus bitininkų. Tai tapo
juo svarbiau dėl didelio bičių mirštamumo daugelyje regionų, sukėlusio pateisinamą
susirūpinimą, ar yra pakankamai bičių ir bitininkų mūsų poreikiams patenkinti. Todėl
pradėjau šią iniciatyvą kaip žodinį klausimą Komisijai kartu su diskusijomis ir rezoliucija.
Labai dėkoju už tai, kad šią rezoliuciją parėmė visos šio Parlamento frakcijos. Šis tikslas
garantuoja bendrus visų politinių frakcijų veiksmus remiantis mūsų rezoliucija. Ji trumpa,
aiškiai suformuluota ir lengvai suprantama, o taip ne visuomet būna šiame Parlamente.
Mes aiškiai parodome, kur slypi problemos. Konkretūs mūsų siūlomi sprendimai
suformuluoti labai glaudžiai bendradarbiaujant su bitininkystės sektoriumi.

Bitininkai iš daugelio valstybių narių šiandien atvyko į Strasbūrą su savo gaminiais, tačiau
kartu ir su savo rūpesčiais ir viltimis, pabrėždami, kad jiems reikia mūsų pagalbos
sprendžiant problemas. Jei pasvarstytumėte, kad iš daugiau nei 140 mlrd. EUR biudžeto
tik 32 mln. EUR išleisti trijų ketvirtadalių maisto gamybos ir keturių penktadalių augalų,
priklausomų nuo apdulkinimo, saugumui užtikrinti, kiekvienam turėtų būti aišku, kad
šiandien svarbi užduotis – užtikrinti šios politikos tęstinumą ir plėtrą po 2013 m. Tokia
mūsų žinia. Manau, kad ji bus išgirsta ne tik Parlamente, bet ir Komisijoje, Taryboje ir
valstybėse narėse. Bet kuriuo atveju būsime tikri, kad tai vyksta. Skubiai kreipiuosi į visus
šio Parlamento narius, prašydama dalyvauti balsavime ir balsuoti už šią rezoliuciją. Mes
tą skolingi bitėms. Tiesa, kol mes dėl jų diskutuojame, jos šiuo metu žiemoja. Vis dėlto
manau, kad ši diskusija…

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją)

Tik norėjau pasakyti, kad Pirmininkų sueiga, mananti, kad nukelti šią diskusiją į naktinio
posėdžio pabaigą yra gera mintis, turi atlikti savo namų darbus, kad suprastų bičių svarbą
Europoje.

Luis Manuel Capoulas Santos,    S&D frakcijos vardu. – (PT) Ponia pirmininke, deja,
problemos, kurių kilo Europos bitininkystei, yra rimtesnės ir giliau įsišaknijusios nei ciklinės
krizės, pakartotinai veikiančios kitus aiškiai svarbesnius sektorius. Bitininkystės problema
yra pirmiausia susijusi su aplinka, ir jos pasekmės gali tapti katastrofiškos, jei nesugebėsime
laiku jos išspręsti.

Pasiūlyme dėl rezoliucijos pateikti ir A. Lulling jau minėti statistiniai duomenys iš dviejų
Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos statistinių šaltinių yra iškalbingi: nuo
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apdulkinimo priklauso 84 proc. augalų rūšių ir 76 proc. maisto gamybos. Tačiau žemės
ūkis taip pat yra svarbi ekonominė veikla kaimo srityse, turinti didelį vystymosi potencialą,
nes Europos gaminių toli gražu neužtenkaina mūsų poreikiams patenkinti. Jokia kita
„gyvulininkystė“ – čia gyvulininkystė, žinoma, kabutėse – nėra taip artimai susijusi su
gamta ir tvarumu ir nevaidina tokio svarbaus ir nepakeičiamo vaidmens ekologijoje, kaip
bitininkystė. Turime daugiau nei pakankamai priežasčių labiau stengtis ir finansuoti
grėsmingo ir didėjančio bičių mirštamumo pagrindinių priežasčių tyrimus ir remti sveikatos
programas.

Šios diskusijos taip pat turėtų suteikti galimybę rasti išradingų ir veiksmingų būdų, įskaitant
pagalbą šiems ypatingo pobūdžio žemės neužimantiems gyvūnams, sukuriant naujosios
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) pagalbos mechanizmus, kartu suplanuojant šios
srities sudedamųjų dalių panaudojimą, vadovaujantis juo kaip pagrindiniu kriterijumi
skiriant naują pagalbą. Todėl prašyčiau, kad Komisija paaiškintų, koks bus jos neatidėliotinas
šios problemos sprendimas ir ar ji ketina įtraukti šią veiklą į naująją BŽŪP, kurią ketiname
aptarti.

Britta Reimers,    ALDE frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, pone D. Cioloş, ponios
ir ponai, bičių apsaugos užtikrinimas atitinka svarbiausius žemės ūkio sektoriaus interesus,
o daug ūkininkų taip pat yra ir bitininkai. Pastebėjome, kad daugelyje Europos regionų
bičių populiacija sumenko. Turime nustatyti šios problemos priežastis ir imtis reikiamų
atsakomųjų priemonių. Gerai tai, kad nacionalinėms bičių programoms iki 2013 m. skirtos
biudžeto lėšos padidintos nuo 26 iki 32 mln. EUR. Tačiau to nepakanka. Turime užtikrinti,
kad šios programos bus tęsiamos po 2013 m. Kad tą pasiektume, taip pat ypač svarbu
gerinti ir supaprastinti procesą, leidžiantį tyrėjams, bitininkams ir ūkininkams dalytis
specialiomis žiniomis. Turėtume kiek galėdami greičiau susitelkti kovai su bites
puolančiomis ligomis ir parazitais. Privalome nepalikti bitininkų vienų kovoti šiame mūšyje.

Mums skubiai reikia geriau ir labiau standartizuotų statistinių duomenų iš visų Europos
Sąjungos valstybių narių. Todėl turime naudotis faktais, o ne vien spekuliacijomis. Kadangi
bitininkų skaičius nuolat mažėja, taip pat turime daugiau investuoti į jų mokymą ir rengimą.
Turėtume labiau remti jaunuosius bitininkus bei visą darbo dieną dirbančius bitininkus ir
užtikrinti, kad ši profesija turėtų ateitį ir neišnyktų. Liberalų ir demokratų aljanso už Europą
frakcija palaiko šią rezoliuciją.

Alyn Smith,    Verts/ALE frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, kalbėsiu trumpai, nors manau,
kad A. Lulling mintis dėl kryžminio apdulkinimo aptarimo laiko frakcijose tikrai svarstytina
toliau.

Pakartosiu komentarus apie bitininkystės sektorių, tačiau norėčiau priminti kolegoms,
kad laukinių kamanių populiacijos padėtis Europoje taip pat yra panaši – ji labai rimta.
Kamanės lygiai taip pat svarbios biologinei įvairovei ir augalų apdulkinimui, kaip ir bitės,
apie ką jau kalbėta – ir labai teisingai. Norėčiau pareikšti pagarbą Škotijos kamanių apsaugos
organizacijai už jos veiklą, skirtą kamanių populiacijai Jungtinėje Karalystėje.

Komisijos nary, norėčiau iškelti 4-ąjį klausimą – puikų klausimą – ir pasiūlyti Komisijai
bičių ligas įtraukti į veterinarijos politiką. Parlamento to buvo prašyta jau seniai, ir man
rodos, kad čia nekalbama apie pinigų skyrimą, bet apie dalijimąsi geriausia Europos Sąjungos
praktika ir žiniomis. Daug mokslininkų daugelyje vietų šiuo klausimu vykdo tyrimus, ir
Komisija galėtų atlikti labai svarbų vaidmenį sujungiant šią informaciją ir parengiant
medžiagą apie tai, kiek žinome apie šią sudėtinę, labai rimtą problemą.
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James Nicholson,    ECR frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, visi žinome, kokios svarbios
yra bitės apdulkinant augalus. Jos be galo reikalingos žemės ūkiui ir maisto gamybai. Iš
tiesų be jų maisto gamyba net neegzistuoja.

Todėl labai neramu, kad iš bitininkystės sektoriaus toliau pranešama, kad mirštamumo
procentas yra pribloškiamai didelis. Nors manau, kad pastaraisiais metais mums sekėsi
didinti supratimą ir aptarti padėties sunkumą, turime atkakliai veikti ir užtikrinti, kad ir
toliau būtų tęsiami ir tinkamai finansuojami šio mirštamumo procento priežasties tyrimai.
Tik tuomet galima imtis konkrečių veiksmų šiai problemai spręsti.

Pirma, norėčiau sužinoti, ar šis tyrimų projektų finansavimas bus skirtas po 2012 m., ir
norėčiau paremti iniciatyvas, kuriomis jaunieji bitininkai skatinami dirbti bitininkystės
sektoriuje. Mes, žinoma, pradedame intensyvių diskusijų apie BŽŪP ateitį laikotarpį, ir
manau, kad tai esminė problema, kurią reikėtų toliau spręsti vadovaujantis peržiūrėta
Europos Sąjungos žemės ūkio politika po 2013 m.

Iš esmės po 2013 m. reikėtų sustiprinti paramą žemės ūkio sektoriui. Manau, kad turime
galimybę padaryti ką nors teigiama. Paremkime bites.

Trevor Colman,    EFD frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, šio pranešimo dėl mažėjančios
bičių populiacijos problema yra ta, kad tai yra tikra tragedija. Tačiau, išnagrinėjęs šį
dokumentą, matau, kad šiems rūmams teikiami pasiūlymai yra klasikinis pavyzdys to, kas
šiame pastate vadinama „naudinga krize“. Naudinga – tai yra naudinga Europos Sąjungai,
kai pasiūlymai rengiami remiantis ES kontrolės plėtimu į vis daugiau sričių. Tada nereikia
jokių pakeitimų.

Pateikiant šį pranešimą įtraukta BŽŪP, tačiau neužsimenama apie pražūtingus šios politikos
primetimo padarinius mano šalyje. Turiu omeny gyvatvores ir darbą laukuose bei
vaismedžių soduose, kurių tvarkymas rimtai pakoreguotas Europos Sąjungos teisės aktais,
dėl ko buvo pakenkta Didžiosios Britanijos bitėms.

Pranešime pripažįstama, kad jame nenurodyta pagrindinė bičių skaičiaus mažėjimo
priežastis, o minima daug galimų priežasčių. Išvardijamos bičių ligos, susilpnėjęs bičių
atsparumas patogenams ir parazitams, klimato kaita – na, dėl šito buvo galima lažintis –
ir medingosios augmenijos nykimas. Nenoromis pripažįstamas galimas žalingas genetiškai
modifikuotų augalų poveikis, tačiau jis atmetamas kaip nereikšmingas – dėl šito irgi buvo
galima lažintis.

Iš tiesų visa tai tėra spėlionės. Vienas pastovus elementas visada būna varoatozės erkių,
kenkiančių bičių imuninei sistemai, paplitimas, ir tai tikriausiai yra pagrindinė visos šios
problemos priežastis. Tačiau ne – sunki bičių padėtis naudojama kaip pasiteisinimas įvedant
gausybę reglamentų, kuriuose, be kita ko, raginamos bendradarbiauti valstybių narių
bitininkų asociacijos, skatinama griežtesnė medaus importo kontrolė, griežtesni ženklinimo
reikalavimai – beje, vargu ar jie skirti bičių mirštamumui sustabdyti – gaminių
autorizavimas, kad ir kas tai būtų, ir judėjimas siekiant įtraukti jaunuosius bitininkus.
Nuostabu. Kol visa tai vyksta, varoatozės erkės tęsia savo pražūtingą darbą, o bitės miršta.

Be abejo, šiame pranešime, nors jo rengėjų ketinimai ir geri, turėtų būti apsiribota mūsų
bičių žūties priežasties, kad ir kokia ji būtų, nustatymu ir būdų jai pašalinti nurodymu, ir
leista tarptautinei bendruomenei kovoti su šiuo reiškiniu, o ne pasitelkti jį kaip pateisinimą
įvedant vis stipresnį ES reguliavimą.
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Diane Dodds,    NI frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, tai buvo svarbios ir iš tiesų aistringos
diskusijos šia ypatinga tema. Man malonu tai matyti ir jose dalyvauti.

Manau, kad bičių svarba žemės ūkiui plačiąja prasme dažniausiai vertinama nepakankamai,
netgi pačiame bitininkystės sektoriuje. Be bičių neužaugtų didelė dalis derliaus. Žinoma,
vaismedžiai yra ypač priklausomi nuo bičių apdulkinimo. Neseniai aplankiau daug Šiaurės
Airijos sodininkų, kurie nukentėjo dėl bičių populiacijos sumažėjimo ir dėl to išreiškė savo
susirūpinimą.

Sutinku, kad ES veterinarijos politikoje turėtų būti pabrėžiamos bičių ligos, tiek pabrėžiant
bičių svarbą, tiek kuriant politiką ir stebint bičių populiaciją visoje Europoje. Reikia
investuoti pinigus į mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą, susijusius su bičių
populiacijos mažėjimu, ir būtinoms programoms skirti finansavimą. Manau, kad bičių
populiacijos sumažėjimą reikia vertinti taikant subalansuotą požiūrį ir ne vien kaltinti
ūkininkavimo praktiką, tačiau investuoti į ligų ir jų poveikio mažinimo tyrimus.

Béla Glattfelder (PPE).   – (HU) Ponia pirmininke, A. Lulling paprašė, kad palaikytume
pasiūlymą dėl rezoliucijos. Galime tą padaryti iš visos širdies, nes tai iš tiesų puikus
dokumentas.

Svarbiausia šiame dokumente yra tai, kad Europos Komisija prašoma užtikrinti, kad būtų
tęsiamos ir po 2013 m. stiprinamos dabartinės bitininkystės sektoriaus programos. Šio
palaikymo ypač reikia, nes rinka nepripažįsta bičių produktų taip, kad būtų užtikrintas
bitininkystės sektoriaus išlikimas, nepaisant to, kad dėl augalų apdulkinimo bitininkai
teikia itin didelę paslaugą žemės ūkiui ir labai prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo.

Kitas labai svarbus prašymas, pateiktas šiame dokumente, yra prašymas, kad Europos
Komisija pakeistų medaus gaminių ženklinimo taisykles, atsižvelgdama į kokybės politiką.
Taip yra todėl, kad dabartinėmis taisyklėmis suteikiama galimybė piktnaudžiauti, būtent
ženklinti medų kaip Europos kilmės, nors jo sudėtyje yra tik labai mažas kiekis medaus iš
Europos, o iš tiesų daugiausia yra medaus, importuoto iš trečiųjų šalių, kurio kokybė gali
būti blogesnė.

Dar vienas labai svarbus prašymas, išdėstytas šiame dokumente, yra prašymas, kad Europos
Komisija pateiktų pasiūlymą dėl įstatymo galią turinčio akto, kuriuo būtų neleidžiama
gaminių, kurių sudėtyje medaus pagrindo cukraus yra mažiau kaip 50 proc., ženklinti kaip
gaminių iš medaus.

Čia, Europos Parlamente, dėl šių problemų kovojau jau daug metų. Nepasiekiau, kad jos
būtų įtrauktos į kokį nors dokumentą taip puikiai, kaip dabar yra išdėstytos šiame pasiūlyme
dėl rezoliucijos. Tikiuosi, kad Europos Komisija priims Parlamento rekomendaciją ir ras
būdą, laikydamasi kokybės politikos, kitame semestre išspręsti šias įsisenėjusias problemas.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai,
nusprendžiau pateikti kelis Paolo De Castro puikaus pasiūlymo taisymus todėl, kad
bitininkystė yra labai svarbus ekonomikos sektorius. Esu įsitikinęs, kad mūsų mieloji kolegė
A. Lulling pritars, nes ji šiuo klausimu dirba nuo 1994 m. Manau, kad šį vakarą galime ją
pagerbti.

Turime suprasti, kad bičių išnykimas sukeltų dar negirdėtų neramumų žmonijos istorijoje.
Tokie biologinės įvairovės pokyčiai sukeltų pavojų gyvybiškai svarbiai maisto įvairovei.
Šis didžiulis ekosistemos sutrikdymas sužlugdytų visas būsimųjų kartų ateities perspektyvas.
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Augalus apdulkinančių bičių išnykimą reikia vertinti rimtai, laukinių bičių ir naminių bičių
skaičių dabar galima apskaičiuoti pasauliniu mastu. Kakava, vanilė, melionai, pasifloros –
visi šie atogrąžų augalai yra visiškai priklausomi nuo bičių apdulkinimo, reikalingo, kad
jie sunokintų vaisius ir užaugintų sėklas.

Visuose žemynuose ir vis dažniau naminės bitės daugiausia miršta baigiantis žiemai.
Europoje daugeliui bitininkų gali prireikti nutraukti veiklą. Šiuo metu daugiau kaip 80 proc.
pasaulio žydinčių augalų rūšių ir 80 proc. Europoje augančių rūšių yra tiesiogiai
priklausomos nuo vabzdžių, daugiausia bičių, apdulkinimo. Be nektaro ieškančių bičių
dauguma augalų neduotų pakankamo derliaus. Tai pasakytina apie daugelį laukinių rūšių,
taip pat ir apie vaismedžius, baltymingus augalus ir daržoves. Taigi būtų sudėtinga įvardyti,
kokio maisto gamyboje bitės nevaidina svarbaus vaidmens.

Jų nykimo priežastys yra žinomos: vietų, kuriose esama jų lizdų, niokojimas, taip didinant
augalų, teikiančių joms nektarą ir žiedadulkes, stygių, taip pat ligos, parazitai, o ypač
pesticidų, tiksliau, ypač žalingų bitėms neurotoksinių pesticidų naudojimas. Ūkininkai ir
sodininkai turi pripažinti, kad susidūrusios su toksiniais produktais bitės yra visiškai
beginklės ir kad jos labai daug prisideda prie derliaus ir jas reikia apsaugoti pirmumo tvarka.

Baigsiu teigdamas, kad turime reaguoti, nes negalime priimti iš kitur atgabenamo medaus
– jo kokybė prastesnė ir jis neatitinka mūsų griežtų gamybos reikalavimų, ir tai
neišvengiama, tai vienintelė alternatyva esant medaus stokai, kurią pamažu pradeda jausti
Europa. Todėl prašau D. Cioloşą ir Komisiją įtraukti bitininkystę ir konkrečias jai skirtas
priemones į BŽŪP.

Marian Harkin (ALDE).   – Ponia pirmininke, Komisijos nary, dėkoju jums už komentarus.
Jūs patys apibūdinote iššūkius, su kuriais susiduriame: bitininkų skaičiaus sumažėjimas ir
poreikis pritraukti naujų ir profesionalių bitininkystės specialistų, ir – svarbiausia – bičių
mirštamumo padidėjimas, kurį sukelia daug veiksnių, bet ypač varoatozės erkės,
silpninančios imuninę bičių sistemą.

Visi sutinkame, kad bičių sveikata yra svarbi, ir man malonu girdėti, kad Komisija ketina
imtis esminių priemonių šiai labai rimtai problemai spręsti. Norėčiau pabrėžti, kad kuriant
bet kokias programas reikia konsultuotis su bitininkais, taip siekiant užtikrinti, visų pirma,
jų veiksmingumą ir, antra, jų įgyvendinimą. Taip pat kaip ir bitininkai, turime užtikrinti,
kad būtų taikoma tvari, palanki apdulkintojams ūkininkavimo praktika. Manau, kad tai
labai svarbu ir turėtų būti įtraukta į BŽŪP.

Taip pat norėčiau pasakyti, kad, nors gyventojai žino apie bičių vaidmenį gaminant medų,
ne visi žino apie lemiamą bičių vaidmenį atliekant apdulkinimą ir jų įnašą į Europos
Sąjungos žemės ūkį ir, galų gale, maisto gamybą. Taigi manau, kad būtų verta vykdyti
informavimo kampaniją, nes mums reikia gyventojų palaikymo šiuo klausimu, kad
pagrįstume, kodėl leidžiame pinigus bičių apsaugos programai.

Galų gale, mums reikia nepriklausomų ir laiku atliekamų bičių mirštamumo mokslinių
tyrimų, kad galėtume tikėtis, jog veiksmai, kurių imsimės šiai problemai spręsti, duos
teigiamų rezultatų.

Michail Tremopoulos (Verts/ALE).   – (EL) Ponia pirmininke, Europos Sąjungos pavojaus
signalų programoje nustatyta, kad netinkama žemėtvarkos praktika ir cheminių medžiagų
naudojimas yra svarbiausios priežastys, dėl kurių Europoje tokiu dideliu mastu išnyko
apdulkinantys vabzdžiai.
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Tačiau iš tuometinės Komisijos narės M. F. Boel gavau labai nuviliantį atsakymą į raštišką
klausimą, kurį pateikiau sausio mėn. Žinome, kad 84 proc. Europos derliaus tam tikru
laipsniu priklauso nuo apdulkinančių vabzdžių, kurių veikla reikalinga vaisiams užsimegzti,
ir kad, siekdami juos apsaugoti, turime sukurti privalomas ekologines atkūrimo zonas ir,
pertvarkydami BŽŪP, toliau stiprinti žemės ūkio ir aplinkosaugos priemones.

Komisijos narė patvirtino, kad ji yra patenkinta. Tačiau priemonės nepadėjo išspręsti bičių
mirimo problemos. Atsižvelgiant į tai, kad žemės ūkio ir aplinkosaugos priemonės sudaro
tik 8 proc. viso BŽŪP biudžeto iki 2013 m. ir visos valstybės narės taiko jas skirtingai,
primygtinai reikalaujame, kad žemės ūkio ir aplinkosaugos priemonėms būtų teikiama
didesnė parama ir jos būtų taikomos vienodai bei būtų tikrinama, ar jos veikia tinkamai.
Mums taip pat reikia labiau pabrėžti ekologinius darbo metodus. Reikia remti šias priemones
ir nedidelio masto gamybą ir reikia skatinti bitininkystės kooperatyvų ir ekologinių atkūrimo
zonų kūrimą.

Julie Girling (ECR).   – Ponia pirmininke, šį vakarą daug išgirdome apie bičių stebuklą –
iš tikrųjų jos yra nuostabios būtybės.

Norėčiau susitelkti tik ties viena problema. Ar Komisijos narys žino, kad visoje Europoje
yra kilęs didelis susidomėjimas bičių klausimu ir su užsidegimu vykdoma su tuo susijusi
veikla? Vien Jungtinėje Karalystėje yra daug žinomų Jungtinės Karalystės organizacijų,
pradedant Moterų institutu ir baigiant Bendradarbiavimo draugija, rengiančių įvairias
kampanijas. Jos jau vykdo informacijos kampaniją. Tereikia į tai tinkamai atkreipti dėmesį.

Atkreipkite dėmesį į Moterų instituto kampaniją, atsiunčiau jums išsamią informaciją apie
ją. Ten daug praktinės informacijos visiems, kas nori padėti bitėms klestėti. Moterų institutas
atstovauja milijonams paprastų žmonių Jungtinėje Karalystėje. Bitėms atsidūrus keblioje
padėtyje atsirado galbūt unikali proga dirbti su gyventojais. Ši veikla apima bendrą žemės
ūkio politiką, biologinę įvairovę, apsirūpinimą maistu, pesticidų naudojimą, veterinarijos
taisykles ir net painius finansavimo iš Europos Sąjungos fondų būdus. Tai tikrai unikali
proga įsitraukti į veiklą su organizacijomis, kurios jau įkvėptos dirbti. Norėčiau paprašyti
Komisijos narį pasinaudoti šia proga ir imtis veiklos.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, atsižvelgiant į išskirtinę
bitininkystės sektoriaus reikšmę žemės ūkio gamybai, poreikį išsaugoti biologinę įvairovę
ir maistinę medaus vertę, reikėtų išlaikyti dabartinę paramą bitininkystės sektoriui ir ją
padidinti po 2013 m. Tokiomis priemonėmis prisidedama prie pastangų gerinti bičių
sveikatą, didinti spiečių skaičių ir medaus gamybos augimą. Kaip ir kituose sektoriuose,
bitininkystės veiksmingumas dideliu mastu priklauso nuo bitininkų žinių, kvalifikacijos
ir patirties. Lenkijoje turime vienintelę profesinę vidurinę bitininkystės mokyklą Europoje
ir joje mokosi mokiniai iš kelių šalių. Ši mokykla ir jos infrastruktūra kartu su netoli esančiu
Gyvosios gamtos mokslų universitetu Liubline ir taip pat žemės ūkio mokslinių tyrimų
institutais Pulavuose galėtų būti panaudoti kaip pagrindas įkuriant Europos bitininkystės
mokyklą. Bitininkų organizacijos turi didelės reikšmės sektoriaus vystymuisi. Kartu su
jomis reikėtų dėti daug pastangų siekiant parengti programas, kuriomis būtų remiamas
mokymas ir sprendžiami kokybės ir standartų klausimai.

Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Ponia pirmininke, Komisijos nary, dabartinė padėtis
bitininkystės sektoriuje, kai dėl bičių mirštamumo kyla pavojus vaisių, daržovių ir kitų
augalų apdulkinimui, o kartu ir maisto gamybai, parodo, į kokią aklavietę veda šiuolaikinių
žmonių veiksmai, kai nekreipiama dėmesio į ekonomikos sektorių ir gamtos sąveiką arba
nežinoma, kad ji egzistuoja.
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Mūsų kišimasis dėl plėtros ir žemės naudojimo pokyčiai, tai, kad per metus nuimame mūsų
norimą skaičių derlių, ir ūkininkavimo metodai, kuriuos taikome, netgi būdai, kuriais
kuriame paklausą ir mūsų kasdienio gyvenimo įpročius, daug prisidėjo iškreipiant
pusiausvyrą gamtoje. Kartais dėl to bitės pradeda nepaaiškinamai mirti ir atsiranda naujų
ligų, o kartais padidėja gamybos sąnaudos.

Todėl turime priimti vidutinės trukmės ir trumpalaikes priemones, kad įvertintume visus
problemos simptomus ir taip pat rastume ilgesniam laikui tinkamą sprendimą, kad būtų
galima panaikinti pagrindinę šios problemos priežastį. Todėl į naująją bendrą žemės ūkio
politiką reikia įtraukti integruotą požiūrį į bitininkystę, stiprinant paramos programas ir
veterinarinę priežiūrą sektoriuje, pabrėžiant šios veiklos teigiamus dalykus, ginant biologinę
įvairovę ir švelninant klimato kaitos problemą bei gamtos išteklių nykimą.

Geoffrey Van Orden (ECR).   – Ponia pirmininke, kalbu ne tik kaip suinteresuotas Europos
Parlamento narys, atstovaujantis Anglijos sričiai, kur bitininkystė turi ekonominę reikšmę,
bet ir kaip Kembridžo bitininkų asociacijos pirmininko pavaduotojas.

Šįvakar visi kalbėtojai kalbėjo apie šio sektoriaus reikšmę ir svarbą. Medų nešančios bitės
turi didelę ekonominę reikšmę ir ekologinę svarbą – mes visi tai vertiname. Paplitusios
ligos nėra visiškai suprastos, o tokios problemos, kaip kolonijų žlugimas, iki šiol yra
nepaaiškintos ir nesprendžiamos. Jungtinė Karalystė kasmet praranda apie 30 proc. savo
bičių populiacijos, ir tai yra aiškiai tvarumą pažeidžianti ir galbūt itin pavojinga problema.

Kaip ir daug kitų kalbėtojų, iš tikrųjų noriu susitelkti ties labiausiai neatidėliotinu šios
problemos aspektu – skubiu poreikiu atlikti daugiau mokslinių tyrimų, kad geriau
suprastume ligų prplitimo bičių kolonijose priežastis ir gautume konkretesnių pasiūlymų,
kaip elgtis toliau. Turime rasti ilgalaikį veiksmingą šios neatidėliotinos problemos
sprendimą. Ar galėčiau paprašyti Komisijos paremti, galbūt per bendrąsias programas,
tam tikrus papildomus ir specialius tyrimus, kuriais būtų siekiama ne tik išsiaiškinti avilių
tuštėjimo priežastis, bet taip pat ir galimas priemones šioms problemoms spręsti?

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, Komisijos nary, daugelį metų
pastebima, kad didėja bičių mirštamumas. Tai sukelia neigiamą poveikį vaisių, daržovių
ir kitų bičių apdulkinamų augalų gamybai ir apskritai kelia grėsmę biologinei įvairovei.
Bitės atlieka pagrindinį vaidmenį apdulkinant augalus. Tūkstančius metų bitininkystė buvo
svarbi Europos kultūros paveldo dalis. Mano šalyje, kurios specializacija yra vaisių
auginimas, ūkininkai labai seniai pastebėjo, kad bičių darbas teigiamai veikia derliaus dydį
ir kokybę.

Deja, bites šiandien puola įvairios ligos ir kenkėjai, o bitininkai patys su tuo nesusidoroja.
Todėl yra būtina finansinė parama moksliniams tyrimams, kuriais būtų siekiama nustatyti
bičių ligų priežastis ir veiksnius, silpninančius bičių atsparumą ir sukeliančius spiečių mirtį.
Reikia naujų ir veiksmingesnių programų, kad būtų galima užkirsti kelią bičių kolonijų
ligoms ir jas išnaikinti.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Ponia pirmininke, Komisijos nary, visiškai akivaizdu, kad
staigios bičių mirties problema kelia grėsmę mūsų apsirūpinimui maistu ir lemia didžiulius
finansinius nuostolius. Viena iš tikėtiniausių problemos priežasčių yra modifikuoti produktai
ir pesticidai, kurių sudėtyje yra nikotinoidų.

Susidurdami su šia labai didele grėsme, turime dabar imtis tiesioginių veiksmų. Turime
liautis eksperimentuoti su tuo, ką auginame ir valgome. Turime neatidėliotinai įvesti
moratoriumą modifikuotiems produktams, kol galėsime nustatyti, kad jie nėra kalti dėl
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bičių mirties, dėl šios grėsmės mūsų mitybai. Turime imtis veiksmų dabar, kol finansinės
sąnaudos ir išlikimo kaina netapo nepasiekiamos.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, visoje
Europos Sąjungoje yra apytiksliai 600 000 bitininkų ir beveik 14 milijonų avilių, tad
bitininkystė yra išties svarbi Europos Sąjungos žemės ūkio sektoriaus dalis. Ši svarba dar
didesnė dėl to, kad bitės atlieka biologinės įvairovės gynėjų bei medaus gamintojų vaidmenį.
Tai yra visavertis maistas, kupinas maistingų medžiagų ir pripažintas aukščiausios kokybės
produktu.

Atsižvelgiant į tokį jo vaidmenį Europoje, metinę paramą sektoriui planuojama padidinti
nuo 26 mln. EUR 2008–2010 m. iki 32 mln. EUR 2011–2013 m. Europos Parlamentas
ketina užtikrinti šias lėšas net po 2013 m., nes bitininkystė yra viena iš veiklų, kurios yra
visiškai suderinamos su tvarumo ir įvairinimo tikslais, kurių siekiama naujojoje BŽŪP.

Svarbiausias šio finansavimo tikslas yra remti bitininkystę, iš dalies per valstybių narių
mokslinių tyrimų projektus dėl naujų metodų, skirtų kovai su dideliu bičių mirštamumu,
pastaraisiais metais pasiekusiu nerimą keliantį lygį. Tačiau, kita vertus, svarbu užtikrinti
reikiamą skaidrumą skirstant paramą ir užtikrinant daugiau išteklių toms valstybėms,
kurioms iš tikrųjų jų reikia.

Kai šis dokumentas buvo nagrinėjamas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete, komitetas
balsavo dėl mano pasiūlyto pakeitimo, kuriuo buvo raginama paramą skirstyti remiantis
įvairiose valstybėse narėse esančių avilių apžvalgos rezultatais, o ne apytikriai apskaičiuotais
duomenimis. Manau, kad tai nepaprastai svarbu siekiant užtikrinti viešųjų išlaidų skaidrumą
ir apsaugą tiems, kas iš tikrųjų užsiima bitininkystės veikla.

Daugelyje šalių jau veikia sistema, skirta avilių skaičiui stebėti, bet žinome, kaip sunku ją
įgyvendinti kai kuriose valstybėse, ir siūlome, kad skaidri bitininkystės programa, kuri
turėtų tam tikru mastu paveikti daugelio bitininkų pajamas, būtų pradėta vykdyti visoje
Europos Sąjungoje.

Michel Dantin (PPE).   – (FR) Ponia pirmininke, pone D. Cioloş, ponios ir ponai, nemažai
jau pasakyta, nes bitės iš tikrųjų yra simbolinė rūšis, mūsų aplinkos saugotojos.

Šiuo metu yra daug bitėms skirtų mokslinių tyrimų programų, kuriomis kartais pasiekiama
prieštaringų rezultatų. Pavyzdžiui, prieš kelias dienas pas mane atėjo mokslininkas ir
paaiškino, kad daug lėktuvų, kuriuos galime matyti danguje, sukelia saulės spindulių
difrakciją, todėl bitės nusilpsta ir vėliau jų labai daug miršta.

Priešingai nei neseniai kalbėjęs vienas iš mūsų kolegų Parlamento narių iš šių Rūmų dešinės
pusės, manau, kad čia turime sektoriaus pavyzdį, kur sutelkus mūsų žinias ir koordinuojant
tyrimų programas galima rasti sprendimą, padėsiantį išspręsti problemas, su kuriomis
susiduria visos mūsų šalys. Taip, Europa gali būti naudinga. Šis bičių pavyzdys galbūt
išreiškia Europos integraciją.

Mairead McGuinness (PPE).   – Ponia pirmininke, aukštai vertinu kitų asmenų patirtį
šioje srityje, ypač Geoffrey Van Ordeno komentarus. Norėčiau pritarti tam, ką jis sako, nes
tai tokia sritis, kur yra mažai ekspertų, bet daug nuomonių.

Manau, kad priimtina reikšti nuomonę dėl GM augalų, bet Airijoje nėra auginama jokių
GM augalų – ir manau, kad tas pats galioja ir Jungtinei Karalystei – tačiau turime problemų
su bičių populiacijomis, taigi manau, kad turime labai atsargiai komentuoti šios problemos
priežastis. Turime problemą ir nežinome jos priežasties. Pritariu raginimui atlikti mokslinius
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tyrimus, bet su tam tikromis išlygomis. Skirkime pinigų moksliniams tyrimams, bet siekime
aukštesnės jų kokybės – ir koordinavimo tarp valstybių narių – kad gautume rezultatus,
kurių bitininkai nori ir kurių jiems labai reikia.

Turime išanalizuoti statistiką, nes suprantu, kad tos valstybės narės, kurios skaičiuoja bites,
skaičiuoja jas labai įvairiais būdais. Turime peržiūrėti tai, ką lyginame visoje Europos
Sąjungoje.

Tik pateiksiu pasiūlymą dėl neprižiūrimų bičių – laukinių bičių ir kamanių, kaip minėjo
kolega. Norėčiau pritarti mūsų reformuotoje bendroje žemės ūkio politikoje numatytoms
priemonėms dėl tvaraus žemės ūkio, kuris užtikrintų natūralią aplinką, padedančią išlikti
laukinių bičių populiacijoms. Užuot kalbėjęs, ėmiausi veiklos ir paskyriau kelis hektarus
žemės, kad pamatyčiau, kas įvyks. Tai išties veikia, bet jei ketinate prašyti, kad tai padarytų
ūkininkai, kurie ūkininkauja, kad pragyventų, turite suteikti paramą. Manau, kad Europos
Sąjunga turi ištirti šį klausimą, nes tikrai turime problemų, susijusių ir su bitininkyste, ir
su laukinių bičių populiacijomis. Tikrai turime ištirti, kaip būtų galima sustiprinti biologinę
įvairovę, taigi šiuo klausimu remiu jus, Komisijos nary.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Ponia pirmininke, iš pradžių, sekdamas kolegų
Parlamento narių pavyzdžiu, norėčiau palankiai įvertinti Komisijos rugsėjo mėn. priimtą
sprendimą, kuriame pritarta nacionalinėms 27 valstybių narių bitininkystės programoms
2011–2013 m. laikotarpiui, ir ypač tai, kad Europos Sąjungos įnašas į šių programų
finansavimą padidėjo 25 proc., palyginti su ankstesniu laikotarpiu.

Rumunija, valstybė narė, iš kurios atvykau, yra tarp svarbiausių naudos iš šių lėšų gavėjų,
jai turėtų tekti maždaug 3,4 mln. EUR. Todėl Komisijos sprendimas yra nepaprastai svarbus
Rumunijos bitininkams.

Taip pat palankiai vertinu Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto iniciatyvą pradėti šias
diskusijas tokia svarbia tema. Visiškai pritariu pasiūlymams, įtrauktiems į pasiūlymą dėl
rezoliucijos, dėl kurios ketiname balsuoti ketvirtadienį.

Bitininkystė suteikia darbo vietų daugeliui šeimų Europoje, ypač srityse, kur sąlygos
nepalankios užsiimti kita veikla. Bitininkystė taip pat skatina ekonomikos plėtrą kaimo
vietovėse. Kalbėdamas šiuo klausimu, norėčiau pabrėžti, kad Europos paramos programas
svarbu orientuoti ne tik į medaus gamintojus, bet taip pat į smulkius perdirbėjus, ypač
sudarančius dabartinio antrojo bendros žemės ūkio politikos ramsčio dalį.

Medaus apdirbimo ir pakavimo linijos suteikia konkurencinį pranašumą vertinant pagal
prieigą prie rinkos, produktų kokybę ir patrauklumą vartotojams.

Galiausiai, bet tai taip pat svarbu, bitininkystės produktai yra naudojami ne tik kaip maisto
produktas, jie tampa ir kitų produktų sudedamosiomis dalimis. Todėl turime skatinti
priimti sprendimus, kurie padėtų vietos lygmeniu sukurti produktus su aukšta pridėtine
verte.

Apgailestauju, kad parama smulkiems perdirbėjams nėra įtraukta į pasiūlymą dėl
rezoliucijos, nes skatinant šiuos žmones būtų iš esmės skatinami tiesiogiai bitininkyste
užsiimantys žmonės.

Seán Kelly (PPE).   – Ponia pirmininke, pirmiausia galvoju, kad tinkama, kad mūsų grupėje
A. Lulling yra bičių ekspertė, nes ji pati turi daugelį bitės savybių. Ji zvimbia po Parlamentą
kaip bitė. Ji dažniausiai saldi kaip medus, bet gali įgelti kaip bitė, kai kas nors užlipa jai ant
nuospaudų. Taigi, galima sakyti, kad ji yra Parlamento bitė motinėlė.
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Kalbant rimčiau, A. Einsteinas pasakė, kad, jei bičių populiacija išmirtų, žmonės išmirtų
per ketverius metus. Galbūt tai perdėta, bet A. Einsteinas buvo genijus ir jis žinojo, ką kalba
– nes jei nebebūtų bičių, nebevyktų apdulkinimas, nebebūtų vaisių, nebeliktų augalų,
nebeliktų žmonių ir, Dieve apsaugok, nebeliktų tokių žmonių kaip A. Lulling. Taigi turime
rimtą problemą, nes populiacija per praėjusius 10 metų gerokai sumažėjo pasauliniu mastu.
Buvo iškelta nemažai klausimų.

Pirma problema yra susijusi su parazitais – varoatozės erkėmis – ir šią problemą reikia
spręsti. Insekticidai labai smarkiai veikia bites, nes yra purškiami ant augalų. Be to, būna
atšiaurių žiemų: trys milijonai bičių mirė per 2008 m. atšiaurią žiemą. Be to, žinoma, šiai
sričiai būdinga tai, kas būdinga ir kitoms sritims, kaip antai susijusioms su jautiena ir žuvimi:
per daug importuojamų produktų lengvai patenka iš trečiųjų šalių, todėl pakenkiama mūsų
pačių gamybai. Šiuos dalykus reikia spręsti vykdant mokslinius tyrimus, taip pat nustatant
tikslus.

Manau, kad jaunimas, kuris dabar aktyviai pasisako už gamtą, galėtų būti skatinamas
užsiimti bitininkyste – kaip sakė M. McGuinness, galbūt iš pradžių kaip hobiu, o kai kuriems
tai galėtų tapti darbu, jei ši veikla jiems pasirodytų produktyvi.

Galų gale, manau, kad turėtume įtraukti į BŽŪP 2020 m. tikslą dėl bičių: tai yra padidinti
populiaciją 20 proc., kad mūsų bitės galėtų būti tokios tvirtos kaip A. Lulling.

Jim Higgins (PPE).   – Ponia pirmininke, kaip sakė S. Kelly, čia turime bičių motinėlę,
turinčią daug gerbėjų, nes bičių motinėlė atlieka pagrindinį vaidmenį, kalbant apie visą
avilyje vykstančią veiklą.

Kai kalbame apie bendrą žemės ūkio politiką, turime omenyje plataus masto ūkininkavimą.
Turime omenyje galvijus, mėsinius galvijus, pienininkystę, avis, daržoves, vyną ir taip
toliau. O mūsų aptariamą sritį pavadinčiau Pelenės sritimi, ji yra visiškai au naturel, jei tik
yra tinkamai tvarkoma.

Atsižvelgiant į šiuos dalykus yra ganėtinai aišku, kad, kaip jau buvo pasakyta, bitės atlieka
du labai skirtingus vaidmenis – ir apdulkintojų, ir tiekėjų. Padaugėjus su bitėmis susijusių
ligų, kyla grėsmė rūšies išlikimui, o tai gali baigtis tragedija.

Valstybės narės turi savų įvairių iniciatyvų, bet jos labai nedidelio masto arba
nekoordinuojamos. Mes savo ruožtu turime užtikrinti finansinę paramą šiam ypatingam
sektoriui. Bitininkystė priklauso nuo bendros žemės ūkio politikos mechanizmų, taigi
turime turėti specialią bitininkystei skirtą eilutę.

Nors tai menkai susiję su ekonomine tikrove, kalbant apie medaus savybes, stiprinančias
sveikatą – turime vis daugiau iš medaus pagamintų papildų sveikatai stiprinti – yra ganėtinai
akivaizdu, kad, paprastų žmonių sveikatai, didžiulį teigiamą poveikį daro kasdienis medaus
vartojimas.

Šiandien pradedame daryti tai, ką A. Lulling darė anksčiau 1997 m.: pabrėžiame, kad ypač
svarbus yra mūsų turimas produktas, kuris yra natūralus ir kurį galime vartoti kasdien. Bet
turime užtikrinti, kad jis būtų apsaugotas, nes yra pernelyg didelis aplinkos užterštumas
ir trūksta reglamentavimo bei dokumentacijos, kuri būtų pagrįsta tikra statistika.

Paskutinis dalykas, bet jis taip pat labai svarbus, yra tas, kad turime nustatyti avilių skaičių.
Galų gale svarbu žinoti ne avilių skaičių, bet bičių ir spiečių skaičių: reikia žinoti, kiek iš
tikrųjų yra bičių, kurios aktyviai dalyvauja gamindamos visą medaus produkciją, nuo kurios
priklausome kaip žmonija ir kuri yra nepaprastai naudinga visiems – kiekvienam iš mūsų.

23-11-2010Europos Parlamento debataiLT248



Taigi noriu pagirti kolegę A. Lulling už nuostabią iniciatyvą ir linkiu, kad ji būtų sėkmingai
įgyvendinta.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Ponia pirmininke, neturime pakankamai bičių ir taip pat neturime
pakankamai bitininkų. Pastovus bičių populiacijos mažėjimas per daugelį metų yra aiškus
pavojaus signalas. Didelis bičių mirštamumas dėl varoatozės erkių ir neišspręsta kolonijų
žlugimo problema, deja, neišnyks. Todėl turime užtikrinti, kad bitininkystės sektorius
gautų paramą po 2013 m. Šiuo atžvilgiu man ypač svarbūs du dalykai.

Pirma, neatlikus plataus masto mokslo tiriamojo darbo, nebus galima pateikti veiksmingo
bičių mirčių paaiškinimo ir padaryti ko nors naudingo kovojant su šia problema. Mano
antras aptariamas dalykas yra susijęs su bitininkystės produktu, medumi. Tie patys kokybės
standartai turi būti taikomi importuojamam medui ir Europoje pagamintam medui. Jei
būtų elgiamasi kitaip, tai prilygtų pastangoms apgauti vartotojus ir pabloginti Europos
gamintojų galimybes konkuruoti.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ir pranešėja A. Lulling pateikė keletą gerų pasiūlymų.
Norėčiau paprašyti, kad Komisija, remdamasi šiais pasiūlymais, imtųsi veiksmų.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, per praėjusį
dešimtmetį bitininkystė sparčiai vystėsi finansiniu ir verslininkystės požiūriu. Ši veikla
išsivystė nuo daugiausia hobio veiklos į tikrą pelną atnešantį verslą, be to, tai puikus
ekologiškos gamybos pavyzdys. Jis tapo įmanomas dėl visuomenės, valstybių narių ir
Europos paramos.

Deja, dėl įvairių veiksnių padidėjo bičių mirštamumas, ir tai kelia pavojų ne tik bitininkams
dėl jų veiklos planavimo, bet ir žemės ūkiui bei aplinkai. Bitės užtikrina gerovę daugeliui
augalų, kurie yra svarbūs žemės ūkiui, ir, kalbant plačiau, užtikrina ekosistemos pusiausvyrą
bei padeda išsaugoti biologinę įvairovę.

Raginu Komisiją nedelsiant sudaryti veiksmų planą, skirtą plačiai paplitusio bičių mirimo
problemai spręsti. Nors pirmiausia, atsižvelgiant į BŽŪP po 2013 m., norėčiau paprašyti,
kad būtų pripažintas tikrasis bitininkystės vaidmuo ir kad Europos Sąjungos dalis bendro
finansavimo projektuose būtų padidinta nuo 50 iki 75 proc.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Ponia pirmininke, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui
ir A. Lulling už jų indėlį į šį pranešimą apie bitininkystės padėtį ir, jei leisite, norėčiau
išreikšti dėkingumą pelnytai pasaulyje išgarsėjusiems Vengrijos bitininkams už tai, kad jie
pasidalijo patirtimi ir žiniomis su manimi, kad galėčiau komitetui perduoti visą informaciją,
kurią gavau iš jų. Kai Vengrijos bitininkai paims į rankas baigtą dokumentą, jie jame pamatys
savo nematomus inicialus.

Tačiau yra dalykų, kurių labai trūksta, ir jie nebuvo priimti pagal mano pasiūlytus
pakeitimus. Vienas tokių dalykų yra finansinio bitininkystės poveikio kuriant naudą visiems
pripažinimas. Juk bitininkų vykdoma medaus, vaško, propolio ir žiedadulkių gamyba yra
tik mažesnioji jų veiklos dalis. Svarbiausia jų veikloje yra tai, kad dėl bičių atliekamo
apdulkinimo padidėja kokybinė ir kiekybinė kitų žemės ūkio produktų vertė. Tai yra naudos
visiems forma, už kurią turi būti tam tikru būdu kompensuojama. Pasiūlėme įvesti
bendruomenės bitininkystės sąvoką, ir nors mums nepavyko pasiekti to dabar, primygtinai
rekomenduojame, kad valstybių narių lygmeniu bitininkams būtų teikiamas finansinis
atlygis už jų veiklą dėl naudos visiems.
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Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Ponia pirmininke, pone D. Cioloş, ponios ir ponai, bitės
atlieka lemiamą vaidmenį mūsų ekosistemoje. Viena vertus, jos yra svarbios siekiant
išsaugoti biologinę įvairovę ir, kita vertus, biologinė įvairovė yra svarbi siekiant išsaugoti
bites, ne vien dėl to, kad šie metai yra Tarptautiniai biologinės įvairovės metai, bet taip pat
ir todėl, kad jos prisideda prie mūsų pačių išlikimo.

Vykdydami bendrą žemės ūkio politikos reformą, be kitų dalykų, turėtume neleisti auginti
monokultūrų ir turėtume skatinti plačiai naudoti sėjomainą. Šiandien nenoriu kalbėti apie
augalų apsaugos produktus ir pesticidus. Manau, kad svarbu skatinti ir plėtoti mokslinius
tyrimus šioje srityje ir gerinti koordinavimą tarp įvairių mokslinių tyrimų projektų valstybėse
narėse, siekiant užtikrinti, kad turėtume sveikas bites.

Kad ir kas įvyktų, turėtume ir toliau remti bitininkystės sektorių po 2013 m., be to,
užtikrinti, kad ateityje turėtume ir pakankamai bičių, ir pakankamai bitininkų, kurie jomis
rūpintųsi.

Luís Paulo Alves (S&D).   – (PT) Ponia pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, bičių
mirštamumas didėja, o bitininkų skaičius mažėja. Ši padėtis kelia problemų žemės ūkiui
ir, kaip sakė kolegos Parlamento nariai, biologinei įvairovei dėl didžiulės reikšmės maisto
gamybai ir augalų rūšims, kurios priklauso nuo apdulkinimo. Bitės darbininkės gyvenimas
yra labai trumpas – apie šešios savaitės – ir jos labai jautrios aplinkos pokyčiams. Tai reiškia,
kad medaus gamyba taip pat yra paveikta – ne tik dėl vis labiau įvairuojančio sezonų ilgio
ir jų kaitos, bet ir dėl kylančių grėsmių iš išorės šaltinių, kaip antai pesticidų naudojimo ir
erkių bei kitų veiksnių. Išplėtus mokslinius tyrimus šioje srityje, būtų galima parengti geriau
pritaikytus sprendimus bei tinkamiau sustiprintas priemones, kuriomis būtų siekiama
padėti biologinei įvairovei ir sumažinti klimato nepastovumo padarinius. Komisijos nary,
neabejotina, kad reikia sustiprinti dabartines programas pagal naująją bendrą žemės ūkio
politiką, kad tuo lygmeniu taip pat galėtume rasti veiksmingesnių atsakymų.

Dacian Cioloş,    Komisijos narys. – (FR) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, iš to, kas
pasakyta, darome išvadą, kad bitininkystė iš tikrųjų yra savaime svarbus sektorius ne tik
dėl to, kas jame tiesiogiai pagaminama, bet taip pat ir dėl netiesioginio poveikio, kurio jis
gali turėti kitiems augalams. Be to, manau, kad galime daryti išvadą, kad bitės yra geras
rodiklis, rodantis, kaip gebame sukurti ekologišką ūkininkavimo pramonę. Kalbant šiuo
klausimu, taip pat galime pasakyti, kad, kai nesilaikome tam tikrų taisyklių, gamta kartais
griežčiau baudžia mus už mūsų klaidas nei mes patys.

Kalbant apie paramą sektoriui, norėčiau pasakyti, kad A. Lulling sulaukus tokio palaikymo
Parlamente ir esant tiek šalininkų, būtų sudėtinga pasakyti „ne“. Dabar, kalbant rimčiau,
dėl priežasčių, kurias taip pat pabrėžiau savo įžangoje, aišku, kad neketinu stabdyti šios
paramos programos. Turėsime tik apsvarstyti, kaip galime užtikrinti, kad gautume pridėtinę
vertę naudodami Europos biudžetą šio tipo programai, kartu užtikrinant, kad valstybės
narės galėtų šias lėšas lanksčiai naudoti tinkamais tikslais.

Manau, kad galime iš tikrųjų gauti pridėtinę vertę, atlikdami mokslinius bičių sveikatos
tyrimus, kartu plėtodami produktų gamybą ir gerindami jų kokybę, taip pat skatindami
medaus ir su juo susijusių produktų vartojimą. Šiuo atžvilgiu jau turime remiamų programų.
Tai galbūt yra tie dalykai, kuriuos būtų galima plėtoti. Taigi manau, kad tikslus jau esame
išsikėlę. Jie, be abejo, taip pat bus įtraukti į BŽŪP po 2013 m.
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Pirmininkė.   – Gavau vieną pasiūlymą dėl rezoliucijos (1) , pateiktą pagal Darbo tvarkos
taisyklių 151 straipsnį.

Diskusija baigta.

Balsavimas įvyks ketvirtadienį (2010 m. lapkričio 25 d.).

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Sandra Kalniete (PPE)  , raštu. – (LV) Buvau susisiekusi su bitininkystės organizacijomis
Latvijoje. Apskritai jos palankiai vertina tai, kad aptariamos šiame sektoriuje kilusios
problemos, bet jos turi klausimų dėl kai kurių rezoliucijos punktų, kurie nebuvo tinkamai
paaiškinti. Deja, mūsų darbas ir rezoliucijos tekstas susilaukė kritikos Latvijos žiniasklaidoje.
Perskaitę rezoliucijos tekstą, keli bitininkų atstovai susidarė įspūdį, kad medus, susidedantis
tik iš 50 proc. tikro medaus (kita jo dalis gali būti sudaryta iš įvairių saldiklių), galės būti
ženklinamas kaip „medus“. Žinoma, Latvijos bitininkystės sektoriaus atstovai, gaminantys
labai aukštos kokybės medų, laiko šį pasiūlymą absurdišku. Todėl manau, kad rezoliucijoje
reikia aiškiau išdėstyti, kad tai susiję su apdorotais medaus produktais, kad nebūtų jokio
nesusipratimo dėl šio klausimo ir kad dėl šio atvejo visuomenė nepradėtų neigiamai vertinti
Europos Parlamento narių darbo. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad turime dar kartą aptarti
tai, kad žmonės, aktyviai dirbantys ne tik bitininkystės sektoriuje, bet ir apskritai žemės
ūkyje, yra vis senesnio amžiaus. Tiktai 7 proc. Europos ūkininkų yra jaunesni nei 35 metų
ir net 4,5 mln. ūkininkų išeis į pensiją per ateinančius 10 metų. Turime sukurti paramos
mechanizmus jauniems ūkininkams, dirbantiems bitininkystės ir kituose žemės ūkio
sektoriuose. Kartų kaita žemės ūkyje yra strateginė problema, kuri yra svarbi Europos
Sąjungos ateičiai ir turi poveikio visiems Europos Sąjungos gyventojams.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    raštu. – (CS) Bitininkystė yra viena iš pagrindinių veiklų,
palaikančių žemės ūkio gamybą. Dėl jos specifinių ypatybių reikia taikyti specialų metodą
tiems, kas dalyvauja šioje veikloje. Viena vertus, neseniai prasidėjo masinis tam tikrų rimtų
bičių ligų (varoatozės) plitimas, kita vertus, bitininkai vis labiau sensta daugelyje valstybių,
o daugelio šalių vyriausybės jiems skiria nepakankamą paramą ekonomikos krizės laiku.
Taip pat yra ir kitų veiksnių, kurie kelia grėsmę tolesniam bitininkystės egzistavimui ir taip
netiesiogiai kelia grėsmę ir daugelio svarbių žemės ūkio kultūrų derliui. Šie veiksniai yra,
be kitų dalykų, cheminių medžiagų naudojimas žemės ūkyje ir miškininkystėje. Esant
tokiai padėčiai, jau seniai laikas imtis veiksmingų priemonių, kuriomis būtų remiama
bitininkystė ir moksliniai tyrimai, kuriais siekiama rasti būdų bičių ligoms gydyti, ir teikti
mokymą tiems, kas domisi bitininkyste. Kalbant apie pereinamąjį laikotarpį iki 2013 m.
ir apie naują septynerių metų laikotarpį, labai svarbu sudaryti bitininkystę pakankamai
skatinančias programas, kurios būtų remiamtos tinkamomis priemonėmis, įskaitant ir
teisines priemones Europos Sąjungos lygmeniu; taip pat turi būti skiriama finansinių išteklių
ir kuriami kontrolės mechanizmai paramos bitininkystei ir bitininkystės plėtros programos
tikslų įgyvendinimui stebėti. Nepritaikius tinkamų priemonių, kils grėsmė ir vaisių, ir
daugelio kitų kultūrų auginimui. Manau, kad Komisija, pateikusi atsakymą, patvirtins
konkrečias priemones ir nustatys galutinius terminus.

Véronique Mathieu (PPE),    raštu. – (FR) Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pateiktas
tekstas dėl paramos bitininkystės sektoriui yra ypač svarbus dėl bendros žemės ūkio
politikos po 2013 m. reformos. Kai vis daugiau bičių miršta, o bitininkų skaičius Europoje
mažėja, neturime eikvoti laiko vertinti sunkumams, su kuriais susiduria šis sektorius, tačiau

(1) Žr. protokolą.
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turime įgyvendinti tinkamas priemones. Tai labai svarbu siekiant išvengti neigiamo poveikio,
kurį, tikėtina, gali patirti mūsų maisto gamyba, nes žinome, kad 84 proc. augalų rūšių
priklauso nuo bičių atliekamo apdulkinimo. Todėl, žengdami pirmąjį žingsnį kovoje su
bičių populiacijos žlugimu, turime geriau ištirti šį reiškinį, atlikdami daugiau bičių
mirštamumo mokslinių tyrimų. Antra, be to, primygtinai siūlome Komisijai padidinti
paramą bitininkystės sektoriui ir atnaujinti esamas paramos programas iki joms, kaip
planuota, pasibaigiant 2012 m.

20. Gauti dokumentai (žr. protokolą)

21. Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)

22. Posėdžio pabaiga

(Posėdis baigtas 23.40 val.)
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