
ПОНЕДЕЛНИК, 13 декември 2010 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: JERZY BUZEK
Председател

(Заседанието се открива в 17,05 ч.)

1. Възобновяване на сесията

Председател.   – Възобновявам сесията на Европейския парламент, прекъсната в четвъртък,
25 ноември 2010 г.

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

3. Изявления на председателството

Председател.   – Бих искал да направя някои предварителни бележки преди заседанието.
Бих искал да ви припомня, че миналия четвъртък Председателският съвет реши, че утре,
вторник, от 16,00 ч. ще се проведе разискване по докладите Jędrzejewska и Trüpel относно
новия проект за бюджета за 2011 г. Гласуването по докладите е предвидено за сряда. Второ,
утре също така ще се проведе разискване за резултатите от Шестнадесетата конференция на
страните (COP 16) относно изменението на климата. Международната общност отбеляза
определен напредък в Канкун. В преговорите участва и голяма делегация от Европейския
парламент, чиито членове днес са сред нас. Заедно с члена на Комисията, г-жа Хедегор, ще
обсъдим доколко намираме за задоволително изработеното споразумение и какви да са
последващите стъпки във връзка с този въпрос преди конференцията в Южноафриканската
република.

Трето, на 21 октомври беше определен лауреатът на тазгодишната награда „Сахаров“ на
Европейския парламент за свобода на мисълта. Както си спомняте, носителят й е кубинският
дисидент Гилермо Фариняс. За съжаление, за г-н Фариняс ще бъде трудно да пътува, за да
получи лично наградата си идната сряда, въпреки че лично се застъпих за това в писмо до
президента на Куба, Раул Кастро. Очакваме, че затрудненията на г-н Фариняс да пътува до
Страсбург ще бъдат взети предвид от лейди Аштън, която ще отчете този факт при
по-нататъшните отношения с Куба. Все още не губим надежда нашият лауреат да може да
се присъедини към нас. Ако излети от Куба през идните няколко часа, той все още ще може
да пристигне навреме за заседанието ни в сряда.

Четвърто, бих искал също така да ви припомня, че преди 30 години, по-точно на 13 декември
1981 г., в Полша беше обявено военно положение като опит на комунистическите власти
да задушат набиращото сила движение „Солидарност“. Хиляди активисти на опозицията
бяха арестувани и повече от 100 души загинаха. Близо три десетилетия след тези събития
нека си спомним онези, които бяха достатъчно храбри, за да рискуват живота си за
освобождаването на Европа от комунистическо робство. И накрая, на пето място, във връзка
с поведението на г-н Bloom по време на пленарното заседание на 24 ноември и като се има
предвид, че той не се възползва от нито едно от трите отправени към него предложения да
се извини за думите си, реших на основание член 9 и член 153 от Правилника за дейността
да го санкционирам с отнемане на правото му на надбавка за престой за срок от седем дни.
Вече съм уведомил г-н Bloom за това решение.
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Сега някои съобщения: във връзка с подписването на законодателни актове, приети съгласно
обикновената законодателна процедура. Уведомявам ви, че в сряда председателят на Съвета
и аз ще подпишем следващите 10 правни акта, приети съгласно обикновената законодателна
процедура в съответствие с член 74 от Правилника за дейността. Заглавията на тези
законодателни актове ще бъдат публикувани в протокола от заседанието. Второ, г-жа Gruny
ме уведоми писмено, че нейният мандат като член на Европейския парламент е изтекъл
вследствие на избирането й във френското Национално събрание. Парламентът взема това
предвид и съгласно член 7, параграф 2 от Акта за избирането на членовете на Европейския
парламент с преки всеобщи избори и член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността
потвърждава, че в него ще има свободно място, считано от 14 декември 2010 г. И накрая,
на трето място: получих искане от групата на Алианса на либералите и демократите за
Европа г-н Cornelis van Baalen да бъде назначен в Междупарламентарната делегация за
връзки с Афганистан на мястото на г-н Haglund. Има ли забележки? Не виждам такива.
Назначението е прието.

4. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:
вж. протокола

5. Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола

6. Състав на Парламента: вж. протокола

7. Състав на междупарламентарните делегации: вж. протокола

8. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола

9. Отпаднали писмени декларации: вж. протокола

10. Предаване на текстове на споразумения от Съвета: вж. протокола

11. Петиции: вж. протокола

12. Трансфер на бюджетни кредити: вж. протокола

13. Внесени документи: вж. протокола

14. Ред на работа

Председател.   – Окончателният проект на дневен ред, изготвен от Председателския съвет
на неговото заседание от 9 декември 2010 г., четвъртък, съгласно членове 137 и 138 от
Правилника за дейността, е раздаден.

Предложени са следните изменения:

Сряда

Внесено е искане от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) за
вписване в дневния ред на доклада на г-н Szájer относно реда и условията за контрол от
страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от
страна на Комисията.
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József Szájer (PPE).   — (EN) Г-н председател, както с основание посочихте, нашата група
иска регламентът относно изпълнителните актове да бъде вписан в дневния ред. Чувствам
се малко неудобно да правя това предложение, тъй като това е искане не само на нашата
група, но и на няколко други групи. Ние гласувахме с единодушие в комисията по правни
въпроси по този доклад и по различните приложени към него общи схващания и декларации.

Бих искал да припомня на колегите, че Договорът от Лисабон влезе в сила преди една година.
Този регламент относно изпълнителните актове идва след една година много тежки преговори
в област, в която новите делегирани актове и изпълнителни актове са много важен въпрос
за Парламента. Една година по-късно аз смятам, че можем изцяло да упражняваме това
право. Именно затова ще е добре да обсъдим и приемем този нов регламент.

Бих искал също така да Ви уведомя — както колегите вече знаят — че в Съвета имаше много
трудна ситуация с две блокиращи малцинства. Ето защо се касае за много деликатен акт и
именно затова смятам, че е правилно да се спрем на него възможно най-скоро. В този доклад
са зачетени всички права на Парламента. Призовавам всички други групи да дадат подкрепата
си.

Председател.   – Благодаря, г-н Szájer. Кой подкрепя това предложение?

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Г-н председател, ние не възразяваме тази тема да бъде
включена в дневния ред. Бих искал обаче да Ви обърна внимание на факта, че членовете на
някои комисии – и мисля, не само от нашата група – все още изразяват известни безпокойства
във връзка с конкретните правила. Разбира се, ние имаме нужда от краен срок за внасяне
на изменения, за да можем да гласуваме най-късно в четвъртък. Бих искал обаче да заявя,
че редица разисквания все още продължават и не мога да кажа предварително дали нашата
група ще гласува в подкрепа. Разискванията още предстоят. Ние обаче не възразяваме тази
тема да бъде включена в дневния ред.

Председател.   — Предлагам да процедираме по следния начин. Ще проведем разискването
в сряда и заседанието ще приключи в 21,00 ч. Срокът за внасяне на изменения ще бъде
10,00 ч. в сряда. Гласуването ще се проведе в четвъртък.

(Парламентът одобрява искането)

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Г-н председател, всъщност моята група иска в
дневния ред отново да бъдат включени двата въпроса с искане за устен отговор относно
доклада на работната група на Ван Ромпьой и шестте законодателни пакета на Комисията
относно икономическото управление.

На първо място, по институционални причини, тъй като член 9 от Договора от Лисабон ни
дава възможност и правомощия да прилагаме хоризонталната социална клауза, и
по-специално проучването за социално въздействие по отношение на мащабните мерки,
обхватните директиви и решения, които имат последици за нашите граждани.

Генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, г-н Джон Монкс,
наскоро сподели писмено своята загриженост от това, че плановете за строги ограничения
имат преки въздействия върху доходите на работниците, заплатите и пенсиите им.
Политическата причина за това искане на моята група, г-н председател, е следната: ние
трябва да покажем, че когато обсъждаме регулирането на пазара, не само се произнасяме
по пазарите, но също така гласуваме и създаваме законодателство в полза на нашите
съграждани.
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Бих искала Парламентът да подкрепи повторното вписване в дневния ред на тези въпроси
с искане за устен отговор.

Председател.   — Кой иска да се изкаже в подкрепа на това искане? Кой ще се изкаже в
подкрепа?

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, именно на
основата на връзката, която трябва да съществува между трите институции — Съвета,
Комисията и Парламента — смятам за уместно да подкрепя предложението на моята колега.

Председател.   – Някой има ли възражения срещу предложението? Не виждам желаещи
да се изкажат против него. Тогава пристъпваме към гласуване.

(Парламентът одобрява искането)

Председател. — Тези два въпроса с искане за устен отговор ще бъдат вписани в дневния
ред за сряда следобед. Заседанието ще продължи до около 21,00 ч.

(Редът на работа е приет)

15. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Председател.   – Следващата точка от дневния ред е посветена на едноминутни изказвания
по въпроси с политическа значимост.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).   – (ES) Г-н председател, миналия месец организирах
тук изслушване във връзка с жертвите на тероризма, на което присъстваха председателят
на Парламента и редица членове на Европейската народна партия (Християндемократи).

Тези жертви се обърнаха към нас като към техни представители в Европа, за да им
гарантираме тяхното право на правосъдие, толкова често потъпквано в собствените им
страни, като Испания, където правителството на Родригес Сапатеро продължава да лъже
испанския народ за процес на преговори с терористична групировка, която още не е предала
оръжието си.

Именно поради това сериозни инциденти като Bar Faisán, при който терористите бяха
предупредени за текущата операция по тяхното задържане, все още не са разследвани
задълбочено.

Демократичните правителства не могат да обръщат гръб на жертвите на тероризма, които
вече са платили най-високата цена в борбата за свобода.

Парламентът трябва да окаже натиск за приемането на Европейска харта, която да признава
законните искания на жертвите, като отхвърляне на преговори с терористи и гарантиране,
че последните ще излежават присъдите си изцяло.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Г-н председател, госпожи и господа, през последната работна
седмица от годината бих искал да ви предложа обобщение на моя опит с администрацията
на Европейския парламент. Като се присъединявам към становището на Европейския
омбудсман от 6 декември, бих искал да кажа, че екипът и персоналът на Европейския
парламент заслужават похвала за своята работа за увеличаване на равните възможности, и
по-специално за подобряване на положението на хората с увреждания. Надявам се, че в
бъдеще по тези въпроси няма да има връщане назад. Бих искал да благодаря на трима души.
Първо, във връзка с адаптацията, бих искал да благодаря на г-жа Erica Landi и на г-н Pierre
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Debaty, ръководители на отдела по обучения. Бих искал да благодаря на г-жа Rosa Brignone,
ръководител на отдела за равни възможности и многообразие, за това, че е осигурила заетост
на 61 души с увреждания в Европейския парламент. Тази програма им осигурява работа и
същевременно им предлага подходяща помощ. Бих искал да призова г-н Buzek да продължи
да обръща внимание на тези програми в името на бъдещето на Европейския съюз.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Г-н председател, фактът, че румънският лауреат на
журналистическата награда на Европейската година 2010 на Европейската комисия е член
на унгарската национална общност в Румъния, ме изпълва с удовлетворение. Получателката
на наградата спечели признанието на Комисията с доклад, написан на унгарски – нейният
роден език. Унгарският не е официален език в Румъния, но за унгарската общност от милион
и половина души, живеещи в страната, той е езикът, на който те научават за събитията,
които се случват по света. Благодарен съм как Комисията прояви разбиране, че ако някой
не участва в конкурса с публикация, написана на официалния език на неговата страна, това
не може да бъде причина за дисквалифицирането му. Имам обаче чувството, че нещо липсва,
тъй като националните общности, които не говорят официален език на ЕС – като каталонци,
баски, корсиканци, а списъкът може още да бъде продължен – не получиха възможност да
участват в конкурса с материали, информиращи техните общности на родните им езици.
Време е във всички решения на Комисията да се вземат предвид европейската реалност на
многоезичието и съвместното съществуване на култури.

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Г-н председател, както може да се установи от
арестите на терористи по време на управлението на правителството на г-н Родригес Сапатеро,
става ясно, че отправените днес към испанското правителство обвинения са очевидно
несъстоятелни.

Темата на моето изказване обаче е стогодишнината от рождението на поета Мигел Ернандес,
чиято смърт в испанската гражданска война е незаменима загуба и чийто невероятен глас
сякаш блика направо от сърцата на хората. Пастир на „кози и скърби“, той е съвременник
на Нобеловите лауреати Неруда и Алейксандре.

Пред този форум, който трябва да е форум на свобода, толерантност, мир и култура, ще
изрецитирам: „Аз съм отворен прозорец, който се вслушва,/През който да зърна мрака на
живота. /Но в борбата все проблясва слънчев лъч,/ който винаги надвива мрака.“

В днешните мрачни времена нека да продължим с надеждата за слънчевия лъч на поета,
който ще надвие мрака, мрака на днешното време, завинаги. Ако перифразирам Мигел
Ернандес, „Имаме да говорим за много неща“, или от поезията на Валехо, цитиран от Варгас
Льоса миналата седмица в Стокхолм: „Братя, имаме много да вършим“ в тази Европа...

(Председателят отнема думата на оратора)

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Г-н председател, миналата седмица Европейската
комисия публикува доклад за изпълнението на стратегията по отношение на храненето и
затлъстяването от 2007 г. В този доклад се изтъкват не само някои от конкретните действия,
предприети в борбата срещу нездравословните начини на хранене и затлъстяването в
Европейския съюз, но и фактът, че много от определените цели на стратегията не са
постигнати. В стратегията се предвиждаха ангажименти за разгръщане и подкрепа на
обучение по въпросите на храненето сред децата. Твърде малко обаче е направено на равнище
ЕС за изпълнението на тези ангажименти. Например европейската програма „Училищен
плод“ включва образователни елементи, но е насочена само към ограничен брой деца.
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Независимо че тя продължава да има положително въздействие, ние смятаме, че тя е доста
ограничена.

Друг важен въпрос е рекламата на храни, насочена към деца. През 2007 г. Комисията изготви
кодекси за поведение за регулиране на маркетинга на хранителни продукти, насочен към
деца. За съжаление дори и днес в някои държави-членки има пряка реклама на
нездравословни храни, насочена към деца, както и коренно различаващи се тълкувания на
насоките във връзка с кодекса за поведение.

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Г-н председател, бих искал ние в Европейския парламент днес
да обърнем внимание и в известен смисъл, да се вслушаме в предупреждението във връзка
с мирния процес в Близкия изток, отправено от 26 бивши държавници от Европейския
съюз към цялата общественост.

Говоря за фигури, всяка от които ръководи индивидуално международен орган и които
съответно могат да осигурят публичност. Смятам, че ще е правилно ние тук да обърнем
особено внимание на текста на това предупреждение, който ни призовава да работим повече
за укрепване на мирните усилия в този регион и ако е необходимо, да заемем по-твърда
позиция, за да подтикнем Израел към преговори и осигуряване на мир не само в региона,
но и в Държавата Израел и за нейните граждани.

Michail Tremopoulos (Verts/ALE).   – (EL) Г-н председател, Европейският механизъм за
подкрепа налага на Комисията допълнителни задължения за защита на европейския принцип
на правовата държава. Бях изненадан обаче от това, че се случва точно обратното. Разполагам
с писмен отговор от члена на Комисията г-н Рен относно меморандума с Гърция. Той лично
е приподписал този отговор, в който се заявява, че инициативата и отговорността за условията
принадлежат единствено на гръцкото правителство. Разполагам и с друг писмен отговор от
члена на Комисията г-н Алмуния, в който се заявява недвусмислено, че той не намира за
необходимо да предостави поисканата от него информация относно упражняването на
парламентарен контрол.

Комисията изглежда съзнателно създава сиви зони в прилагането на европейския принцип
на правовата държава и европейските политики за редица страни. Демократичният контрол
се възпрепятства, като националните правителства се крият зад Комисията и зад Тройката
по най-основните мерки, докато Комисията препраща тези въпроси на националните
правителства. По този начин от пазителка на договорите Комисията се превръща в пазителка
на неформално неотложно състояние, което тя е обявила лично и мълчаливо. На този труден
етап включването в действие на механизма за подкрепа не може да означава изключване
на действието на европейския принцип на правовата държава.

Georgios Toussas (GUE/NGL).   – (EL) Г-н председател, насочената срещу обикновените
хора политика на Европейския съюз, на Международния валутен фонд и на буржоазните
правителства в държавите-членки ескалира до война за основни заплати, трудова заетост
и социални права, в която работническата класа води дълга и трудна битка за победа.

Масова безработица, бедност, отмяна на националните колективни трудови договори,
драстични намаления на заплати и пенсии, увеличаване на възрастта за пенсиониране,
отмяна на категоризирането на тежките и нездравословни професии, увеличен ДДС,
намаляване на дохода на обикновените хора с 25% в частния и в публичния сектор,
разпродажба на държавни предприятия, ескалиране на автокрацията и жестоки репресии
срещу движенията на работническата класа и обикновените хора. Типични примери са
въвеждането на недостойната мярка изпращане на призовки на стачкуващите моряци в
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Гърция, неотложното положение за сметка на стачкуващите ръководители на полети в
Испания, случващото се с ученици и студенти в Англия и като цяло поставянето под въпрос
на основните свободи на обикновените хора.

В същото време обаче бяхме свидетели на пакет от субсидии и оскърбителни данъчни
облекчения…

(Председателят отнема думата на оратора)

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Г-н председател, приключва една трудна година както
за хората, така и за Европа – Европа, изправена пред изпитание във връзка с общата си валута
и своята сплотеност. Бяха създадени и приложени нови институции за защита и подкрепа
за защита на общата валута и подкрепа на две основни страни с напълно различаващи се
икономики: Гърция и Ирландия. Смятам, че всички ние, и по-специално европейските
лидери, си взехме поуки от тази криза, така че днес между нас има по-силно чувство на
солидарност. Вярвам, че това е така. Ето защо смятам, че през 2011 г. ще бъдат предприети
правилни стъпки за поддържане на социалната сплотеност, без крайности, предизвикани
от необуздана бюджетна строгост. Трябва да подчертая, че в САЩ се прилага обратната
икономическа политика. Необходимо е да разберем, че в еврозоната трябва да се вземат
мерки за създаване на условия за гладко възстановяване на пазарите в Гърция, Ирландия и
Португалия, и за избягване на подобни проблеми в Испания.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Г-н председател, госпожи и господа, през последните шест
месеца правителството с две трети мнозинство в Унгария поведе офанзива срещу
демократичните институции. В хода на този процес те разпуснаха досегашния орган за
надзор над медиите на паритетна основа и го замениха с друг, включващ делегати от партията
на правителството. Неотдавна приетата в Унгария така наречена медийна конституция също
дава възможност на правителството да цензурира определени интернет сайтове, ако иска,
дори по подобие на китайския модел на цензура. Председателят на органа за медиите,
Annamária Szalai, гордо се похвали с това в едно свое интервю. Като пример тя посочи
най-четения портал за новини с дясна насоченост http://www.kuruc.info" , който
благодарение на предлаганата от интернет анонимност беше най-активен в излагането на
извършваните от предишното правителство нарушения. Апелирам към Европейския
парламент и Комисията настоятелно да призоват Fidesz час по-скоро да сложи край на
антидемократичните процеси, които протичат в момента в Унгария. Всичко, което е оставено
на унгарската опозиция, е силата на обществената публичност, а сега те възнамеряват да ни
лишат дори от това.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, измина повече от месец
от осъждането за богохулство на Asia Bibi, католичка от село в Пакистан.

Не можем да забравяме колко е важно да защитаваме ненакърнимите права на човека,
измежду които в нашата Харта на правата е и свободата на словото.

В страни като Пакистан обвинението в богохулство вече е довело до смъртта на 46 души
през последните 10 години, като подклажда все повече религиозна нетолерантност и оттам
ислямски фундаментализъм. Всички тези хора са убити извън затвора, след като са били
обвинени в богохулство, или са открити мъртви в затвора. Животът на Asia Bibi е в опасност
не само вследствие на прилагането на пакистанското право, но също и от ръцете на
фанатиците. Така пакистанското право подхранва този климат на преследвания и
несправедлива смърт.
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В заключение, настоятелно призовавам цялата международна общност да отправи силни
послания за отмяна на закона за богохулството от пакистанския наказателен кодекс и за
възможно най-бързото освобождаване на всички осъдени за престъпления, които ограничават
свободата на словото.

Мария Неделчева (PPE). -   Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, от днес стартира
декларация, подписана от мен и още четирима колеги, за справедливо разпределение на
земеделските субсидии между старите и новите страни членки след 2013 г. Със сегашната
ОСП всички земеделски производители в Европейския съюз са задължени да отговарят на
еднакви изисквания, които изискват скъпи инвестиции. Те обаче имат еднакви задължения,
но не и все още еднакви права. Ето защо смятам, че след 2013 г. системата за директни
плащания трябва да гарантира справедливо третиране на всички земеделски стопани в
Съюза. Трябва да сложим край на историческия модел, да дефинираме общи критерии и
да отчетем специфичните нужди на селското стопанство в отделните региони. Освен това
е нужно да се изгради система, позволяваща прехвърляне на средства от втори към първи
стълб, за да може по-голяма част то селскостопанските производители в новите
страни-членки да се възползват от мерките и инструментите за подкрепа. Време е да сложим
край на разделението на стари и нови страни членки в ОСП и искрено се надявам, че тази
кауза ще бъде подкрепена от всички нас.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Г-н председател, торнадото, което засегна
Португалия миналия четвъртък, причини огромни щети в областта Tomar. За съжаление,
този тип природни бедствия става все по-често срещан. Важно е да се разполага с механизми
за действие в извънредни ситуации, които да позволяват бърза намеса за помощ на засегнатото
население.

Ролята на ЕС е жизненоважна, тъй като той разполага с механизми и инструменти като
фонд „Солидарност“, които са предназначени за реакция при такива проблеми. Абсолютно
наложително е обаче тези механизми да бъдат активирани и прилагани по бърз, гъвкав и
прост начин. Затова аз призовавам Комисията и Съвета да направят фонда „Солидарност“
по-гъвкав, за да може той да бъде използван толкова бързо, колкото е нужно в този случай
и в други подобни.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Г-н председател, в периода преди приемането на
Румъния в Европейския съюз Европейската комисия следеше отблизо ситуацията при
международните осиновявания и направи предложение за спиране на тези дейности
вследствие на разкритията за злоупотреби при практиките на осиновяване. Въпреки това
през 2002 г., в контекста на конференция, организирана от Европейската комисия и Съвета
на Европа по въпроса на предизвикателствата на осиновителните процедури в Европа, аз
изпратих писмо до Жак Баро, с което исках да привлека вниманието върху последиците от
повторното отваряне на международния пазар за осиновявания. Също така призовах
Европейската комисия да проявява последователност.

След разследване, проведено от румънски вестник, ние виждаме възможност за извършена
злоупотреба с власт от страна на Европейската комисия, която наложи заключението на
официалния доклад от конференцията, предлагащо създаване на Европейска агенция по
осиновяване. Мисля, че имиджът на Европейския съюз ще пострада в резултат на това, че
пазителката на европейските договори е замесена във фалшифицирането на официален
документ. Затова аз чакам ясен и обоснован отговор от Европейската комисия, който да
премахне въпросителните, надвиснали над нейната вертикална структура.
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Gianni Pittella (S&D).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, в продължение на повече
от месец група от 250 души, включително и 80 еритрейци, са държани за заложници от
трафиканти в пустинята Синай в Египет. Част от тази група преди това е била върната от
бреговете на някои европейски страни. Похитителите настояват за 8 000 щатски долара
откуп за освобождаването им, като междувременно ги подлагат на най-брутални форми на
злоупотреби и лишения. Шест души вече са починали, а има и слухове за изваждане на
органи за продаване на черния пазар.

Време е международната общност и Европейският съюз да кажат „Стига!“; време е за директни
изявления за гарантиране на правото на убежище навсякъде; и е време някои правителства
да преосмислят илюзорните си политики за връщане на имигранти. Папата вече помоли за
това, както и дружества, асоциации и политически лица.

Ние Ви призоваваме, г-н председател, заедно с г-жа Аштън, да предприемете незабавни
мерки за прекратяването на тези изпитания.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Г-н председател, от януари Унгария ще е третата
нова държава-членка, която ще поеме ротационното председателство на ЕС. Това ще е голямо
изпитание и предизвикателство за Унгария. То ще се случи едновременно с началото на
икономическото управление на ЕС, първото финансово шестмесечие и промяната в Договора
от Лисабон за установяване на постоянен механизъм за управление на кризи. Надяваме се
преговорите с Хърватия да бъдат завършени, а също и че Румъния и България ще станат част
от Шенгенското пространство. Демократичните партии в Унгария, с изключение на крайната
десница, в съгласие и в сътрудничество са готови да осигурят успеха на унгарското
председателство. Парламентът обаче трябва да разгледа и едно противоречие: докато
унгарското председателство трябва да бъде пазител на зачитането на основните свободи в
ЕС, сегашното правителство на Унгария налага строги ограничения на демокрацията,
свободата на словото и правата на професионалните съюзи. Надявам се унгарското
правителство да се държи в Европа по-различно, отколкото у дома си.

Kristiina Ojuland (ALDE).   – (EN) Г-н председател, един от проблемите, разглеждани на
срещата на високо равнище между ЕС и Русия миналата седмица в Брюксел, е този за
принципа на правовата държава в Руската федерация.

Бих искала да Ви припомня, че съдебното решение по втория процес на Михаил Ходорковски
и Платон Лебедев ще бъде оповестено на 15 декември сутринта.

Членове на международната общност, включително ЕС, наблюдават процеса много
внимателно и аз съм убедена, че резултатът от процеса ще ни даде възможност да си извлечем
конкретни изводи за правовия ред в Русия. Тъй като следващата среща на комисията за
парламентарно сътрудничество ЕС - Русия ще се състои тази седмица в Страсбург, надявам
се да повдигна този въпрос пред колеги от руската Държавна дума и Съвета на федерацията,
и бих искала да насърча моите колеги тук да направят същото.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (GA) Г-н председател, Европейският съюз играе важна
роля в насърчаването на мирния и помирителен процес в Северна Ирландия и в граничните
региони на страната. Европейският съюз е инвестирал общо 1,3 милиона евро в три програми
PEACE от 1994 г. насам. От 1989 г. Съюзът е инвестирал 349 милиона евро в
Международния фонд за Ирландия. Международният фонд за Ирландия подкрепи повече
от 6 000 проекта в Ирландия.

(EN) Подкрепата на ЕС позволи на общности в Северна Ирландия и граничните региони да
се възползват от възможностите, възникващи вследствие на мирния процес. Изграждането
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на мир и помирение е дългосрочен процес и аз съм твърдо убеден, че все още има нужда да
се продължи с подкрепата на Peace III и на Международния фонд за Ирландия (IFI). Аз
приветствам неотдавнашните действия на САЩ, подкрепени от Обединеното кралство и
ирландските власти, за разглеждане на възможността за продължаване на програмата IFI
след 2010 г. по ограничен и целенасочен начин. В заключение, продължаващата подкрепа
за мирната програма е абсолютно наложителна.

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).   – (ES) Г-н председател, директивата „Телевизия без
граници“ от 1989 г. постановява, че държавите-членки не трябва да ограничават
аудио-визуални излъчвания от други държави-членки.

При ревизирането на директивата през 2007 г. тази цел беше подсилена и адаптирана към
новите технологии и промените в структурата на аудио-визуалния пазар. Въпреки това
държавната граница в Северна Каталония продължава да функционира като културна и
езикова граница в нарушение на тези директиви. По-точно, позовавайки се на технически
критерии, радиото и телевизията на каталонски систематично се изключват от обсега на
регулираното излъчване.

Затова европейските институции трябва да изпълняват своите собствени директиви и
операторите на предаватели с трансграничен обхват трябва да могат да предлагат услугите
си на цялата си езикова и културна общност, когато тя, както в случая с Каталония, се
простира в повече от една държава.

Благодаря Ви много.

Bairbre de Brún (GUE/NGL).   – (GA) Г-н председател, аз приветствам това, което беше
решено на Шестнадесетата среща на страните (COP 16) в Канкун. Въпреки това не трябва
да се заблуждаваме, че сме там, където трябва да бъдем. Сега трябва да бъдат определени
цели, които да са много по-стабилни, ясни и обвързващи.

Правителствата трябва да надграждат върху свършеното в Канкун, за да може през следващата
година в Южна Африка да бъде постигнато амбициозно, обвързващо споразумение. Ние
трябва да действаме и на местна почва.

Трябва да се постигне незабавно споразумение относно намаляването на емисиите на CO2

в Европа с 30% – не само заради международното споразумение, но и за нас самите – за да
можем да продължим да бъдем конкурентни.

Европа трябва да гарантира, че ще бъдем много по-ефикасни по отношение на потреблението
на енергия. Ние не успяхме да постигнем това поради незадължителния характер на целта
за 20%-на енергийна ефективност. Това трябва да се промени сега.

Слави Бинев (NI). -   Уважаеми, колеги, искам да фокусирам вашето внимание върху
проблемите на българските товарни превозвачи, които ще бъдат силно ощетени ако позволим
да се въведат допълнителни такси, свързани със замърсяването на въздуха, шумовите емисии
и прочие. Този сектор е в криза и ако таксите се вдигнат рискуваме не само да задълбочим
тази криза, а и да оставим отрасъла без никаква възможност за обновяване на автопарка.
Като български гражданин се противопоставям на тези сметки на Комисията, която отново
не е взела под внимание разликата в териториалното положение на отделните страни-членки.
България, така да се каже, е периферна членка на Съюза и българските превозвачи ще са
най-силно засегнати от тези допълнителни такси. Ако се вгледаме в изследванията ще видим,
че българската икономика ще загуби при всички тези сценарии.
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Колеги, надявам се, че в Европейският парламент съществува достатъчна политическа воля,
за да не се допусне задълбочаване на проблемите със страните по границите на Съюза.

Надежда Нейнски (PPE). -   Г-н председател, преди дни председателят Барозу предупреди,
че Европа е изправена пред надигаща се вълна от популизъм и национализъм. Той призова
политическите лидери да се борят с манипулацията със страховете на хората и неразумните
аргументи, които според него подхранват популизма в много страни. Това негово изказване
ми дава повод да обърна внимание на рисковете при демокрацията в бившите
комунистически държави. Там повече от всякъде европейските лидери трябва да бъдат
безкомпромисни към всеки опит да се нарушава правото на частна собственост. Такъв пример
е частичната национализация на личните вноски на професионалните пенсионни фондове
и прехвърлянето им към държавното обществено осигуряване. Европа трябва да бъде и
бдителна към правото на хората на свободен избор и да не допуска неговото ограничаване
под каквато и да е била форма. И най-вече европейските лидери трябва да са безкомпромисни
срещу опитите за манипулация на общественото мнение, срещу масовото използване на
специални разузнавателни средства и официалното оповестяване на секретна информация,
с цел упражняване на натиск върху хора и нарушаване на човешките права.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Г-н председател, това е много важен въпрос. Очевидно има
разлика между печалбите на селскостопанските производители и печалбите на веригите от
супермаркети.

В моята страна има 22 000 души, които работят в млечния сектор. Млечният пазар само в
Ирландия е на стойност 1 милиард евро годишно. Не мисля, че Европейският съюз прави
достатъчно, за да помага на стопаните; тук не говоря за субсидиите – те са добри.

Много неща не са наред с пазара. Например на селскостопанските производители трябва
да се плаща за техните продукти в срок от 30 дни. Това изобщо не се случва. Отгоре на това
супермаркетът продава млякото на промоция, но всъщност производителят губи пари.

Аз съм разочарован, че никой няма да се заеме с решаването на тези проблеми. Трябва да
направим много повече, за да защитим селскостопанските производители от мощта на
супермаркетите.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Г-н председател, основните права образуват базовите принципи
на Европейския съюз. Главна цел за всички европейски институции е да упражнява надзор
над спазването на тези права.

В Румъния, държава-членка на Европейския съюз, ние ставаме свидетели на сериозни
нарушения на основни права. След като доведе страната до икономически и социален фалит,
сегашното румънско правителство понастоящем прилага безумни мерки, които водят до
сериозно нарушаване на основните права, признати в Европейския съюз – право на пенсия,
права на професионалните съюзи, право на заплата и права на младите майки. Освен това
искам да отбележа, че в Румъния също така тече подготовка за изменения в закона за защита
и насърчаване на правата на хората с увреждания. Приемането на закона, подготвян от
румънското правителство, само ще направи по-труден живота на хората с увреждания, като
ги направи зависими от държавата, вместо да засили тяхната защита и да насърчава тяхното
социално приобщаване. Това ще има обхватно и вредно въздействие върху интересите и
достойнството на хората с увреждания.

Alexander Mirsky (S&D).   – (LV) Г-н председател, бих искал да ви попитам какво означава
изразът „летец изпитател“? Това е летецът, който тества летателния апарат по време на полет.
Какво е „пътник изпитател“? Тази концепция беше създадена наскоро от латвийските
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авиолинии „airBaltic“. За съжаление обаче „airBaltic“ пропусна да информира пътниците,
че участват в изпитания. Например „airBaltic“ първо настанява пътници в самолета, а после,
докато те са във въздуха, се оказва, че самолетът има технически проблеми, в резултат на
което прави извънредно приземяване. Аз мисля, че един самолет трябва да бъде приготвен
за полет преди самия полет, особено когато превозва пътници.

Напоследък „airBaltic“ регистрира много голям брой извънредни ситуации. Бих искал да
привлека вниманието на членовете на Европейската комисия върху проблема за въздушната
безопасност. Лекомисленото отношение може да доведе до трагични последици. Благодаря
ви.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Г-н председател, бях информиран на два пъти, че въпрос,
изискващ устен отговор, относно референдума за бъдещето на Южен Судан няма да бъде
вписан отново в реда на работа.

Би следвало да Ви припомня, че според обхватния мирен договор от 2005 г. след изтичането
на петгодишен период Южен Судан има възможността да гласува дали да остане част от
суданската държава.

Референдумът е насрочен за идния 9 януари. Известен брой нерешени проблеми обаче, а
именно, съставянето на избирателни списъци, уреждането на разногласията във връзка с
границата между Севера и Юга, без да говорим за мерките за сигурност, които трябва да
бъдат задействани при нужда, трябваше да бъдат тема за обмен на мнения в Парламента.

Ако продължаваме да отлагаме безкрайно това разискване, ще се лишим от правото да
даваме политически импулси. Това е моето мнение. Аз продължавам да съм убеден, че би
било по-разумно да се опитаме да предотвратим конфликтните ситуации, отколкото да
стоим и да чакаме да се случат трагедии.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, неотдавнашни данни от Евростат
сочат, че Португалия е една от страните с най-високи нива на несигурност в заетостта: 22%
от работниците са с несигурна заетост, докато средната стойност за Европейския съюз е
13,5%.

Жените и младите хора са най-силно засегнати. Повече от 23% от хората под 25-годишна
възраст са безработни, а бедността е достигнала 18% в Португалия; в това число се включват
все повече бедни работници, които не заработват достатъчно, за да се измъкнат от бедността.

В такъв случай как може да се разбере неприемливият натиск на Европейската комисия
върху португалското правителство да промени трудовото законодателство и да направи
уволняването на хора още по-лесно? Необходима е увеличена подкрепа за създаването на
работни места с права и достойни заплати.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, въпреки ограничените бюджети,
въпреки Международния валутен фонд, въпреки стабилизационния фонд и въпреки
базирания на санкции механизъм за икономическа координация, атаката срещу еврото
продължава чрез спекулативните атаки срещу суверенните дългове на редица държави.

Трябва да се признае, че грешката може да бъде само във взетите политически решения.
Всеки път, когато канцлерът Меркел и президентът Саркози спекулират публично,
спекулантите веднага им благодарят и съответно спекулират на свой ред. Ясно е, че всеки
път, когато те кажат „не“, по-специално на паневропейските облигации, спекулантите им
благодарят, защото са благодарни за цената; цената на тази спекулация е разделянето на
Европа.
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Това е Европа без солидарност и Европа, в която периферните държави стават все
по-периферни. Това трябва да се промени, г-н председател.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Г-н председател, аз дълго бях застъпник на еврото, но
днес неговото бъдеще е застрашено. Правителствените ръководители в Европа нямат
смелостта най-после да спрат да хвърлят пари на вятъра. Време е да спрем да казваме: „Хайде
да отложим този проблем с няколко години“. Вместо това трябва да сме достатъчно смели
и отговорни, за да намалим дълговете. Само тогава можем да държим банките отговорни.
Това ще засегне и хора като нас — чрез нашите пенсионни фондове и застраховки живот.
Въпреки това в тази област трябва сега да понесем удара, вместо да удължаваме агонията.
Тук именно е големият проблем. Във връзка с това бих искал да призова всички мои колеги
да се ангажират в инициативите на комисията по икономически и парични въпроси, особено
що се отнася до financewatch.org, така че в бъдеще да можем да намерим начини за действие
срещу банките, срещу лобистите, които за съжаление все още диктуват делата тук, и за
получаване на независима информация.

Cătălin Sorin Ivan (S&D).   – (RO) Г-н председател, присъединяването на България и
Румъния към Шенгенското пространство е от огромна важност за стабилността на източната
граница на ЕС. На второ място, нещо, което може би е също толкова важно, е, че това е
естествена стъпка, след като и двете държави получиха статут на пълноправни
държави-членки на Европейския съюз през 2007.

Това решение обаче трябва да бъде основано на технически параметри, а не на
сантименталност или страст. Има някои управляващи в Европейския съюз, които смятат,
че могат да спечелят определени изборни спорове, ако се противопоставят на това решение
и винят Румъния и България за факта, че съществуват проблеми с интеграцията на ромите
на равнище ЕС.

От друга страна, ако докладът даде положително становище, а наскоро проведеното
проучване в двете държави-членки покаже, че и двете държави са готови да се присъединят
към Шенгенското пространство, аз бих казал, че е изключително важно да продължим да
ги подкрепяме, още повече след като им дадохме позитивна оценка неотдавна.

Marisa Matias (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, след поредната конференция относно
изменението на климата аз мисля, че ако бъдем честни със себе си, можем да кажем
най-много, че тя беше по-добра от конференцията в Копенхаген, защото се постигнаха
определени резултати и се отбеляза известен напредък. Беше по-добре, защото се постигна
компромис, за пореден път под егидата на ООН. Беше по-добре, защото Европейският съюз
излезе от конференцията в Канкун в по-добра позиция и процесът беше много по-прозрачен
от предишния. Само това обаче не може да бъде приемано като утешение и трябва да
признаем, че все още е твърде малко.

Има основа за по-нататъшна работа, но трябва също да признаем, че тази основа, макар и
позитивна, остава базирана на обещания. Правителствата имат да извървят още много път,
за да удовлетворят нуждите на обществото и да се съобразят с нуждите на истинска криза
с истински жертви. Аз съм доволен, че утре ще обсъждаме този вьпрос по-задълбочено.
Честването на Всеобщата декларация за правата на човека не би имало много смисъл, ако
продължим да не зачитаме тези права. Би трябвало вече да знаем, че пазарът не решава
всичко и че е време да поставим хората на първо място.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, преди няколко дни в конгреса на САЩ
представителят Ron Paul зададе решаващ въпрос: когато война започне с лъжа, кое е
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по-важно: да пазим тайната или да позволим на обществеността да узнае истината? Аз
подкрепям позицията на нашия колега от другата страна на Атлантическия океан относно
случая с „Уикилийкс“. Има тайни, които са оправдани и нужни. Проблемът започва, когато
тайните станат правило, вместо изключение, а през последните години видяхме как се разви
култура на тайните, която само се задълбочава, заобикаля демократичния контрол и днес
ожесточено защитава своите привилегии, както видяхме от реакциите на някои правителства
и компании по случая „Уикилийкс“.

След политически натиск Amazon, Visa, MasterCard и дори швейцарска банка, която преди
е имала дела с „Уикилийкс“, се отдръпнаха от тях. Френски министър настоя Франция да
забрани достъпа до този уебсайт на френска територия. Госпожи и господа, няма никакво
законно основание за такъв натиск. Доверието е двупосочна улица и правителствата могат
да искат обществено доверие само когато те са готови да се доверят на обществеността.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Г-н председател, навършиха се точно шест месеца, откакто в
Белгия се състояха федералните парламентарни избори. Трябва да отбележа това, защото
досега никога не сме имали ситуация, в която председателството на ЕС да бъде осигурявано
от временно правителство за цели шест месеца.

Съветът не е политически представен тук днес. Това е донякъде жалко, защото тази
сюрреалистична ситуация си струва да бъде спомената. Изкуствената конструкция, която
представлява Белгия, е също толкова неуправляема, колкото и преди шест месеца, и няма
какво да се направи по въпроса, защото Фландрия и Валония са се превърнали в две напълно
различни държави с абсолютно различни политически и социално-икономически култури.

Г-н председател, ситуацията в Белгия е в пълна безизходица, до такава степен, че е най-добре
Европейският съюз да се подготви за появата на две нови държави-членки: Фландрия и
Валония.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Г-н председател, неотдавнашните поправки в Кодекса на
труда в Румъния ще влошат допълнително положението на работници, които вече са силно
засегнати от рецесията. Срокът на предизвестие, изискван от напускащи служители, и
изпитателните срокове ще бъдат удължени, като последното означава, че трудовите договори
могат да бъдат прекратявани без предупреждение по време или в края на този период, по
време на който повече от трима души могат да бъдат наемани последователно за една и съща
позиция. Но най-злоупотребяващата мярка, която крещящо пренебрегва основни права на
човека, има за цел прекратяване със закон на трудовия договор на работник, докато той
участва в стачка.

Аз просто искам да протестирам срещу този опит да се превърнат работниците в роби на
работодателите. Също така искам да призова политическите сили и институциите на Европа
да се намесят и да спрат понижаването на статута на работниците в Румъния.

Председател.   – С това разглеждането на тази точка от дневния ред приключва.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: LIBOR ROUČEK
Заместник-председател

16. Споразумение между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването
на визи - Споразумение между Европейския съюз и Грузия за реадмисия на
незаконно пребиваващи лица - Либерализация на визовия режим в Сърбия и
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бившата югославска република Македония - Прилагане на споразумението за
облекчаване на визовия режим между ЕС и Русия (разискване)

Председател.   – Следващата точка е общото разискване относно:

– препоръката от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно
проекта за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския
съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи (11324/2010 – C7-0391/2010 –
2010/0106(NLE)) (Докладчик: Nathalie Griesbeck) (A7-0345/2010),

– препоръката от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно
предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между
Европейския съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица (15507/2010 –
C7-0392/2010 – 2010/0108(NLE)) (Докладчик: Nathalie Griesbeck) (A7-0346/2010),

– въпрос, изискващ устен отговор (O-0140/2010), зададен от Kristiina Ojuland, от името
на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, към Комисията относно
прилагането на споразумението между ЕС и Русия относно облекчаване на визовия режим
(B7-0568/2010),

– въпрос, изискващ устен отговор (O-0172/2010), зададен от Manfred Weber,
Simon Busuttil, Elmar Brok, Alojz Peterle, от името на групата на Европейската народна
партия, към Комисията относно прилагането на споразумението между ЕС и Русия относно
облекчаване на визовия режим (B7-0656/2010),

– въпроса, изискващ устен отговор (O-0181/2010), зададен от Simon Busuttil, Manfred
Weber, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier, от името на групата на Европейската
народна партия, към Комисията относно загрижеността относно правилното прилагане на
схемата за либерализация на визовия режим на ЕС в Сърбия и бивша югославска република
Македония (B7-0654/2010).

Nathalie Griesbeck,    докладчик. – (FR) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи
и господа, доволна съм да представя двата доклада тази вечер; докладите, които ще представя
заедно, относно споразуменията между Съюза и Грузия. Първото е за улесняване на
издаването на визи, а второто – за реадмисия на незаконно пребиваващи лица.

Напомням, че първото споразумение относно задълженията, свързани с реадмисията,
предвижда прилагане на пълна реципрочност към гражданите на съответните държави и
гражданите на трети страни. То въвежда процедури за реадмисия – искания за реадмисия,
за информация, предоставяни документи, доказателства, доказателствени средства, срокове,
начин за предаване, транспорт, транзитно преминаване и др., за разлика от случая със
споразумението между Европейския съюз и Пакистан за реадмисия, което може би си
спомняте и на което аз категорично се противопоставих преди няколко месеца. В този случай
бих искала да изразя пълното си задоволство от това споразумение, тъй като то наистина
зачита правата на човека и би следвало да е възможно да се гарантира прилагането му, тъй
като Грузия е страна по Женевската конвенция за бежанците и Европейската конвенция за
правата на човека. Според мен това са две съществени предпоставки, за да се даде одобрение
за такова споразумение.

Второто споразумение, чийто предмет е улесняването на издаването на визи, прави възможно
за грузинските граждани, по-конкретно за тези, които пътуват, например учащи, журналисти
и други, по-лесно да получават визи за краткосрочен престой за пътуване до Европейския
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съюз и с това значително да се опростят всички изисквания за документи, които се представят
в подкрепа на такъв вид заявления.

Бих искала също да ви напомня, че очевидно двете споразумения вървят ръка за ръка, тъй
като, въз основа на общия принципен подход, споразумение за улесняване на издаването
на визи може да се сключи само ако съществува споразумение за реадмисия.

Следователно има два важни въпроса, които трябва да бъдат повдигнати. Намираме се във
важен етап от задълбочаването на отношенията между Съюза и Грузия, която през последните
години показа ясно желание за по-близки отношения с нас. Споразуменията са първа крачка
към привилегировани отношения, категоричен сигнал от страна на Съюза към Грузия.

Разбира се, споразуменията представляват интерес и в регионален аспект. Те ще допринесат
за усилията, които Съюзът положи за засилване на сътрудничеството и с други страни от
региона на Южен Кавказ. Определено съм убедена, както и всички ние, че това е и начин
да насърчим Грузия да приложи всички необходими реформи, за които председателят само
преди няколко дни ни напомни, че са необходими в областта на свободата, сигурността и
правосъдието. Това може би ще ни позволи да се борим заедно още по-ефективно срещу
нелегалната имиграция и да насърчим развитието, казано на кратко, на демокрацията.

Затова ви призовавам, госпожи и господа, да одобрите двете споразумения, сключени с
Грузия. В заключение бих искала да Ви напомня, г-жо член на Комисията, че макар заедно
да си сътрудничим много добре преди няколко месеца, когато обсъждахме споразумението
за реадмисия с Пакистан, Вие направихте тържествена декларация в смисъл, че ще се
ангажирате да бъде извършена оценка на действащите споразумения за реадмисия и също
редовен доклад до Парламента относно тези споразумения, както вече сключени, така и
тези, които са в процес на договаряне. Бих искала отново да потвърдите, било то тържествено
или другояче, пред залата, че следователно няма да бъдем оставени край страничната линия
или недостатъчно ангажирани или зле информирани относно започването и напредъка на
преговорите по споразуменията след Вашата декларация. Считам, че това е съществено, ако
искаме заедно да постигаме реален напредък в съответствие с нашите ценности.

Kristiina Ojuland,    автор. – (EN) Г-н председател, трябва да заявя, че съм много доволна,
тъй като днес в залата се провежда разискване по споразумение за премахване на визите
между ЕС и Русия, защото този въпрос вече от твърде дълго време стои в общия политически
дневен ред между ЕС и Руската федерация.

Приветствам политическия напредък, постигнат в тази връзка на срещата на върха миналата
седмица. Обаче ще остана нащрек по отношение на начина, по който това ще бъде
осъществено на практика.

Що се отнася до въпроса към Комисията относно прилагането на споразумението между
ЕС и Русия относно облекчаване на визовия режим, който зададох от името на групата ALDE,
аз исках да науча какъв напредък е постигнат до момента и дали в момента сме в положение
да очакваме пробив в решаването на техническите въпроси, като изискването за гражданите
на ЕС да се регистрират пред органите в срок от три дни, ако пребивават в частен дом в
Русия.

Напълно подкрепям замисленото споразумение за премахване на визите като мярка, която
да позволи на руските граждани да пътуват до ЕС с минимум формалности, но бих очаквала
руската страна да възприеме същата позиция и към гражданите на Европейския съюз.
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Друг повод за загриженост, който трябва да бъде разгледан, е сигурността по външните
граници на Руската федерация, особено като се имат предвид потоците незаконна имиграция
от юг и от другаде. Руската страна трябва да осигури пълен контрол над границите си, също
както Европейският съюз трябва да прилага щателна проверка по границите. Бъдещото
споразумение за премахване на визите трябва да изключва допълнителни заплахи за
Европейския съюз.

Г-жо член на Комисията, наистина съм в очакване на Вашия отговор.

Manfred Weber,    автор. – (DE) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и
господа, групата на Европейската народна партия (Християндемократи) също би желала да
използва днешното разискване, за да бъде направен общ преглед на визовата политика на
Европейския съюз.

Най-напред е важно да подчертаем, да си дадем сметка за голямата стойност на визовата
политика за Европейския съюз. Тъй като сме една обща Европа, едно общо пространство
за хората, можем да въведем обща визова политика. Затова визовата ни политика е също
признак за европейско единство – един много успешен признак за европейско единство –
и е важно това да бъде посочвано, особено по време на криза.

На второ място, призоваваме за ясни правила на играта, когато се стигне до облекчаване на
визовия режим. Техническите стандарти, които трябва да се спазват – по външните граници
и при издаване на паспорти и документи за самоличност – са ясно определени. Не можем
да правим политически отстъпки по отношение спазването тези стандарти. През 2010 г.
установихме, че на Балканите отначало имаше насоченост към техническите стандарти, но
след това с по-голямо усърдие бяха издигнати политически аргументи. Когато се стигне до
облекчаване на визовия режим, не можем да се ограничим само с една страна; трябва да
разглеждаме района в цялост. Да, за нас винаги е трудно да преценим нещата в отделния
случай. В основата на въпроса са техническите стандарти, които трябва да се поддържат;
критериите трябва да останат. Затова аз също подкрепям нашия член на Комисията, когато
казва, че стандартите, които изискваме, трябва също да бъдат прилагани на практика. Това
е важна задача на Комисията, защото само тогава визовата ни политика ще бъде възприета
от нашите граждани.

На трето място, бих искал да спомена, че приветстваме факта, че последният европейски
Съвет по правосъдие и вътрешни работи обсъди предвиждането на възможност облекчаването
на визовия режим бързо да бъде спирано или отнемано от отделни страни, ако те не успеят
да прилагат стандартите. В случая със Сърбия видяхме, че резултатът беше голям наплив на
лица, търсещи убежище.

Преминавайки към последната ми бележка: за момента – когато говорим за Украйна и Русия
– нашата група е твърде скептично настроена към бързо отваряне на вратите, защото току-що
видяхме в случая със Сърбия, че ще има и отрицателни последици. Затова трябва да действаме
много внимателно, когато става дума за визовата политика.

Сесилия Малмстрьом,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, уважаеми членове
на ЕП, ще обърна внимание на всички въпроси. Благодаря ви за включването в дневния ред
на това много важно разискване.

Позволете ми да започна с благодарност към г-жа Griesbeck за нейната подкрепа и работата
й в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи по споразумението
ЕС-Грузия с приемането на положително становище. След кризата в Грузия през лятото на
2008 г. на извънредно заседание на Съвета на Европейския съюз беше решено да се
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активизират отношенията с Грузия, което да включи мерки за облекчаване на визовия
режим.

Както казахте, г-жо Griesbeck, стандартната политика на ЕС е, че споразумение за
облекчаване на визовия режим не може да бъде предложено на трета страна без споразумение
за реадмисия, така че решението на Европейския съвет предполагаше, че двете трябва да
бъдат договорени и сключени успоредно.

Много съм благодарна на г-жа Griesbeck, че отбеляза и важната крачка напред в отношенията
между Грузия и ЕС, която представляват двете споразумения. Споразумението в твърде
голяма степен следва насоките на типовото споразумение на ЕС за реадмисия, обхващащо
гражданите на съответните държави и гражданите на трети страни и също осигуряващо –
както беше казано – спазването на правата на човека чрез включване на клауза за замразяване
на действието и член относно защитата на данните.

Споразумението предвижда също създаване на смесена комисия по реадмисия, натоварена
с контрола на прилагането на споразумението. Това е важна крачка към по-плавна мобилност
между народите на Грузия и Европейския съюз.

Грузия вече отмени изискването за виза за гражданите на ЕС и споразумението ще улесни
мобилността за грузинските граждани. То наистина ще направи по-лесно, по-евтино и
по-бързо за грузинските граждани – над 60 000 годишно – снабдяването с шенгенски визи.

То ще въведе и други осезаеми подобрения: ще бъде въведен 10-дневен срок за обработка
на заявленията, а таксата за виза ще бъде намалена от 60 евро на 35 евро. Ще има определени
категории кандидати, които ще бъдат освободени от такса: студенти, журналисти, деца,
пенсионери, лица с увреждания и др. Те също ще могат да се ползват от опростените
изисквания за подкрепящи документи и от многократни визи, ако им се налага да пътуват.
Също така притежателите на дипломатически паспорти ще бъдат изцяло освободени от
задължение за виза, което допълнително ще засили официалните контакти между ЕС и
Грузия.

Г-жа Griesbeck спомена оценката. Тя малко се забави, но аз ще я представя в началото на
следващата година – надявам се не по-късно от февруари. Ще се радвам да я обсъдя с
комисията по граждански свободи и Парламента. Вие споменахте също програмата за
Пакистан. Тя е в действие едва от 13 дни и затова е малко рано да я оценяваме, но разбира
се, ще се радваме да ви информираме редовно.

Колкото до въпроса, повдигнат от г-жа Ojuland, относно споразумението за облекчаване
на визовия режим между ЕС и Русия, то е в сила от 1 януари 2007 г. То е едно от осемте
споразумения за облекчаване на визовия режим, които сме сключили. Особено важни
елементи са, че то важи на реципрочна основа и за гражданите на ЕС, тъй като понастоящем
те са задължени да се снабдят с виза за пътуване до Русия.

Това е едно важно споразумение и в количествено отношение. Според статистиката,
предоставена от Русия, през 2008 г. са били издадени повече от 1,5 млн. визи на граждани
на ЕС, а консулствата на държавите-членки са издали 3,5 млн. визи на руски граждани.
Това е повече от една четвърт от всички шенгенски визи, издадени в целия свят.

Всички граждани на ЕС и Русия се ползват от общите облекчения, които предоставя това
споразумение за облекчаване на визовия режим, като намалена такса от 35 евро. Определени
категории също са освободени според конкретно улеснение; има възможности за премахване
на визи и за издаване на многократни визи.
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Комисията оцени улесняването и установи, че то работи доста добре. Има обаче някои
недостатъци, както беше споменато. За да ги преодолеем, ние приехме преди месец препоръка
за указания за предоговаряне на облекчаването на визовия режим с Русия. Това е свързано
изцяло с по-нататъшно улесняване по отношение на документните доказателства и
времетраенето на процедурата по заявленията за визи, разширяване разпоредбите относно
издаване на многократни визи и премахване на визите за някои точно определени категории
кандидати.

Що се отнася до конкретния въпрос за прилагането на член 10 от споразумението за
облекчаване на визовия режим, който предвижда опростяване на процедурата по
регистрация, в оценката си отбелязахме, че Русия е предприела известно опростяване; сега
е възможна регистрация по пощата например. Таксата за регистрация ще бъде премахната
до следващата година, но някои от другите мерки като превод на регистрациите на английски
език и възможността за регистрация онлайн все още не са осъществени. Ние повдигаме този
въпрос пред нашите руски партньори на различни форуми и се надяваме това да се осъществи
много скоро.

При останалите страни от Източното партньорство бяха предприети и други мерки. Това
също беше част от Вашия въпрос. Ние прилагаме облекчаване на визовия режим с Молдова
и Украйна от 1 януари 2008 г., но също така предоговаряме тези споразумения.

По отношение на Беларус преди месец Комисията прие проект на указанията за водене на
преговори за облекчаване на визовия режим и ние ще препоръчаме многократни визи с
дълъг срок на валидност за добросъвестни пътници и ще определим срокове за обработката
на заявления за визи, както и евентуално изключване от задължения за визи на притежатели
на дипломатически паспорти.

Ще приемем също проект на указанията за водене на преговори по споразумение относно
облекчаване на визовия режим с Азербайджан и Армения догодина.

Относно правилното прилагане на схемата за либерализация на визовия режим, за която
спомена г-н Weber, и по-специално за прилаганата по отношение на Сърбия и бившата
югославска република Македония, Съветът реши, както също беше казано, да разреши
безвизово пътуване за бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия през
2009 г. Решението дойде след интензивен диалог и съществен напредък от тези страни по
основните въпроси, обхванати в разговорите за либерализацията на визовия режим.
Разговорите се оказаха ефикасни за извършване на много важни реформи, но както също
беше посочено, безвизовият режим е свързан със задължения и въпросните страни трябва
да вземат подходящи мерки, за да се осигури да няма злоупотреби с премахването на визите.

Някои държави-членки се сблъскаха с нарастване броя на молбите за убежище от тези
страни – по-специално от Сърбия и бившата югославска република Македония. Те трябва
да бъдат оценени на индивидуална основа съгласно нашето законодателство. Предприехме
редица мерки за справяне с положението: проведохме срещи на високо равнище с министрите
на вътрешните работи по двата въпроса и се проведе посещение на високо равнище в двете
столици от белгийското председателство и Комисията.

Органите на двете страни предприеха някои мерки. Организирани бяха нови информационни
кампании за осведомяване на гражданите. Дадени бяха указания на граничната полиция
да прилага и осъществява засилени мерки за контрол върху лицата, излизащи от страната,
и да уведомява пътуващите за рисковете в случай на необосновани искания за убежище.
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Когато по-рано през тази есен предложихме отмяна на изискването за визи за гражданите
на Албания и Босна и Херцеговина и двете страни се ангажираха да проведат информационни
кампании за своите граждани относно правата и задълженията, произтичащи от премахването
на визите, и това беше направено. Това са много амбициозни кампании. Освен това, след
одобрение от Европейския парламент и Съвета, Комисията пое ангажимент за засилване
наблюдението след либерализацията на визовия режим за всички страни от Западните
Балкани.

Въпросът има две страни. От една страна, ще продължим да оценяваме устойчивото прилагане
на реформите от въпросните страни чрез процеса на стабилизация и асоцииране –
по-конкретно в областта на правосъдието, свободата и сигурността. От друга страна, ще
действаме също и като механизъм за недопускане на нови случаи на висок приток на лица
от региона. Събирането на необходимата оперативна информация, която би могла да помогне
за предотвратяване на такива положения, се проведе по-рано през настоящата година и ще
има активно включване от страна на Фронтекс, Европол, служителите за връзка по въпросите
на имиграцията, полицейските офицери за връзка в Западните Балкани и секретариата на
Конвенцията на полицейските ведомства за Югоизточна Европа с помощта на следващите
председателства – на Унгария и Полша.

Всичката обменяна и събирана информация ще бъде предоставяна на държавите-членки
на ЕС, и разбира се, когато е целесъобразно, на страните от Западните Балкани. Тази
информация също ще подпомогне за оценката от Комисията, която ще се проведе през
първото полугодие на следващата година, относно наблюдението след либерализацията на
визовия режим. На мнение съм, че тези мерки трябва да спомогнат за избягване на
злоупотребата с режима за безвизово пътуване, и съм убедена, че тясното сътрудничество
между страните на произход и държавите на дестинация в ЕС, с подкрепата на Комисията,
ще предложи ефективен отговор. Ние, разбира се, ще продължим редовно да докладваме
на Европейския парламент и на Съвета за резултатите от механизма за наблюдение, за първи
път през юни 2011 г.

Krzysztof Lisek,    докладчик по становището на комисията по външни работи. – (PL)
Г-н председател, като постоянен докладчик на Европейския парламент за сътрудничеството
на Европейския съюз с Грузия, както и като докладчик по становището на комисията по
външни работи по докладите на г-жа Griesbeck, бих искал да кажа няколко думи за двете
споразумения – споразумението за реадмисия и споразумението за облекчаване на визовия
режим между Европейския съюз и Грузия. Длъжен съм да кажа, че споразуменията бяха
приети от комисията по външни работи с голямо мнозинство от гласовете.

Бих искал да добавя, че на предишната парламентaрна сесия в Страсбург ние изслушахме
речта, изнесена от президента Саакашвили; реч, която дори в очите на хора, които не биха
се причислили към неговите привърженици, беше възприета като делова, балансирана и
рационална. В речта си президентът Саакашвили не само обяви отказа си от употреба на
сила и желанието си да води разговори с Русия по трудните въпроси, но също заяви, че
основната цел на външната политика на Грузия ще бъде, разбира се, европейската интеграция
и членството в НАТО.

Според мен трябва да помним, че Грузия и грузинците днес имат най-изразени проевропейски
нагласи от всички страни, които са включени в програмата на Източното партньорство,
макар да не трябва, разбира се, да говорим за срокове, защото да говорим за срокове днес
би било сигурен признак за лудост. Европейският съюз трябва да даде положителен и делови
отговор на амбициите на грузинците. Трябва да бъдем отворени за сътрудничество с Грузия.
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Споразуменията, за които говорим днес, явно не са революция, но ние всички гледаме на
тях като на крачка във вярната посока. От възлово значение е те да влязат в сила възможно
най-скоро, защото според мен би било погрешно, ако хората, живеещи в Абхазия или в
Южна Осетия – региони, които се отделиха от Грузия и чиито жители притежават руски
паспорти, се окажат по-улеснени днес по отношение на визите от хората, които живеят в
Грузия.

Monica Luisa Macovei,    от името на групата PPE. – (EN) Г-н председател, групата PPE
подкрепя двете предложения за споразумения ЕС-Грузия: споразумението за реадмисия и
споразумението за облекчаване на визовия режим. Бих искала да се спра на второто – на
споразумението за облекчаване на визовия режим.

То опростява кандидатстването за визи за грузинците. Държавите-членки ще прилагат
еднообразни и опростени процедури. Визата ще струва 35 евро, по-малко, отколкото
понастоящем, и ще позволява престой до 90 дни във всеки период от шест месеца.
Заявленията за визи ще се обработват в рамките на 10 дни или за три дни за някои категории
или за по-малко в спешни случаи. Визи няма да се изискват в дипломатически паспорти.

Свободното движение е един от пътищата за научаване на демокрация и опознаване как тя
работи. Прекият личен контакт означава обмен на ценности и реалности. Той изгражда
доверие. Ето защо се надявам, че повече граждани на ЕС ще отиват в Грузия и повече грузинци
ще пътуват до Европейския съюз.

Kinga Göncz,    от името на групата S&D. – (HU) Г-н председател, бихме искали да
благодарим на члена на Комисията Малмстрьом за предоставената информация. Визовата
политика е много важно средство на наше разположение с това, че може да спомогне за
улесняване контактите между хората и сближаване на въпросните страни с Европейския
съюз. От тази гледна точка това споразумение между Европейския съюз и Грузия е много
важно. Бих искала да кажа няколко думи за либерализацията на визовия режим в страните
от Западните Балкани, най-вече за проблемите, възникнали във връзка със Сърбия и
Македония. Ние подкрепихме споразумението с голямо мнозинство в Парламента и го
смятаме за много важно поради посочените по-горе съображения.

Тези страни положиха сериозни усилия да отговорят на очакванията, макар често да
виждаме, че политическият живот в тях е разделен. Тези страни сътрудничиха с нас в тази
област. Повод за задоволство е фактът, че броят хора, пътуващи до Европейския съюз,
нарасна. Имаме впечатлението, че проблемите в Сърбия и Македония се дължат най-вече
на трафика на хора и че той определено засяга по-малък брой хора, макар и да причинява
сериозни проблеми. Считам, че имаме обща отговорност. Имаме обща отговорност да
осигурим тези страни също да направят всичко по силите си както за осведомяване на своите
граждани, така и за предприемане на решителни мерки. Сърбия между другото постъпи
така много бързо и ефективно.

Считам обаче, че нашата собствена отговорност за това също е доста голяма. Задължение
на Комисията е както да подпомогне тези страни в борбата срещу трафика на хора, така и
да предостави информация, да наблюдава развитието на събитията в тази област и наистина
да увеличи ефективността на това иначе много важно средство, което възнамеряваме да
продължим да използваме в бъдеще, както във връзка със страните от Западните Балкани,
така и при други страни. Освен това, позволете ми да изразя с няколко думи голямото ни
задоволство, че макар и малко по-късно и със забавяне от една година, Албания и Босна и
Херцеговина също ще се присъединят към групата на страните, освободени от задължение
за виза, през тази година.
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Sarah Ludford,    от името на групата ALDE. – (EN) Г-н председател, съгласна съм с г-н
Weber от групата PPE, че визовата политика на ЕС е изключително важна и че техническите
стандарти и условията за облекчаване на визовия режим и за премахване на визите трябва
да бъдат спазвани.

Не мисля, че в случая на премахването на визите за Балканите политическите съображения
са взели превес над техническите стандарти. Комисията работи много усърдно, за да издигне
защитата на документите, правоприлагането и мерките за граничен контрол на нужната
висота. Бихме обезценили собственото си становище, ако мислим, че техническите стандарти
не са били спазени, защото гласувахме в подкрепа на премахването на визите.

Разбира се, буди загриженост, ако с отстъпките се злоупотреби, но реакциите трябва да
бъдат премерени и пропорционални. Въпросните страни – както каза членът на
Комисията Малмстрьом – имат задължения и за тях трябва да им се напомня. Членът на
Комисията ни обясни, че е проведена твърде интензивна работа със срещи на високо равнище
с министри на вътрешните работи, посещения в столици, насърчаване на провеждането на
разяснителни кампании – и има конкретен ангажимент от Босна и Херцеговина и Албания
да информират своите граждани. Разбира се, ако има проблеми с някое споразумение за
премахване на визите, това подкопава останалите, така че има определени задължителни
отговорност и солидарност и на всички граждани да бъде разяснено, че могат да навредят
на възможностите за свободно пътуване на другите хора.

Лично аз съм спокойна – и мисля, че и групата ми ще бъде – че Комисията ще засили
контрола си върху спазването на условията на споразумението и ще има механизъм за
изясняване на проблемите чрез тясно сътрудничество с нашите партньори. Мисля, че това
ще бъде успокоително и достатъчно за всички групи. Както каза моята колега, г-жа Macovei
от групата PPE, прекият личен контакт изгражда доверие. Това е равносметката. Това е
причината, поради която подкрепяме облекчаването на визовия режим и премахването на
визите.

В Парламента има широка надпартийна подкрепа за това предложение, защото то се опира
на нашия опит и ценности в ЕС. Затова нека не реагираме прекалено остро. Имаше проблеми,
но Комисията работи по въпроса. Нека направим необходимото да не бъдат подкопани
нито правото на убежище, нито споразуменията за премахване на визите.

Tatjana Ždanoka,    от името на групата Verts/ALE. – (EN) Г-н председател, нашата
политическа група подкрепя споразумението за облекчаване на визовия режим между ЕС
и Грузия.

Имаме някои резерви по споразумението за реадмисия. Гласувахме против него в комисията
по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и представихме особено мнение в
писмен вид, защото в споразумението има многобройни двусмислия, които може би ще
бъдат изяснени в Съвместния комитет по реадмисия. То не включва строги защитни мерки
при нарушаване на основни права и гарантиращи високи стандарти на приемане, които са
лоши в Грузия. Той има за цел връщане на хора в страна, където се шири сексуално насилие
и насилие на полова основа и където се търпи малтретиране от страна на полицията. То
важи също и за бившите жители на Абхазия и Южна Осетия, които нямат фактическа връзка
с Грузия.

И сега няколко думи за визовото споразумение с Русия. Преди три години беше приет доклад
относно облекчаването на визовия режим с Русия, с който се прие моята поправка в смисъл,
че изискването за процедурата за задължителна регистрация е сериозно препятствие за
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пътуване в рамките на Русия и ЕС. За съжаление оттогава нищо не се е променило, а това е
от възлово значение за моите избиратели, които пътуват до Русия за частни посещения.

Paweł Robert Kowal,    от името на групата ECR. – (PL) Г-н председател, Грузия днес е
страна, която въпреки че се сблъсква с много проблеми, преминава през много динамични
обществени и икономически промени. Трябва еднозначно и с радост да приветстваме всички
начини да се покаже на грузинското общество, че силата на тези промени се отразява в
реакциите ни като институции на Европейския съюз. Когато става дума за Русия, трябва да
помислим също в какъв контекст разглеждаме визовия режим с Русия. Моето убеждение е,
че това не трябва да се разглежда като въпрос за престиж на органите – че ако отменим
изискването за виза, руските органи ще преговарят добре с Европейския съюз. Трябва да
гледаме на това по различен начин, в контекста на осигуряване на модернизация и в контекста
на отношенията ни с обикновените руснаци.

Поради това трябва да се заяви изрично, че процесът на премахване на визите, на откриването
въз основа на определени условия, е много положителен, който дава положителен принос
за отношенията ни с обществата на изток. Митът, че визите са един вид възлов елемент за
нашата сигурност, трябва да бъде развенчан и да се каже, може би особено категорично в
Европейския парламент, и да се повтаря при всяка възможност: визите издигат стени,
ненужни стени. В рамките на Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна, на
който съм председател, ние разгледахме заедно с неправителствени организации специален
доклад, в който проучихме въпроса. Докладът категорично показва, че визите всъщност не
са важен инструмент за сигурността; визите са начин за отделяне на обществата в Европейския
съюз от тези на изток, докато в същото време трябва винаги да бъдем отворени. Това е наш
дълг като парламентаристи.

Alfreds Rubiks,    от името на групата GUE/NGL. – (LV) Г-н председател, от името на
моята група, мога да кажа, че ние подкрепяме улесняването на издаването на визи, но в
същото време трябва да се направи всичко, за да се осигури съответствие с техническите
изисквания, разписани в регламентите. От името на моите избиратели в Латвия, аз също
подкрепям улесненията, свързани с пътуването от Русия до Европейския съюз, защото това
е много важно при някои обстоятелства например възможности за семействата да се съберат,
тъй като в Латвия има много смесени семейства и роднини, при които някои живеят в една
страна, а някои - в друга. Това е съществено и за туризма, който напоследък се развива добре.
Нещо повече, вече има положителна обратна информация за това какво вече е постигнато
чрез облекчаването на визовия режим. Това е съществено и за деловите среди. Ако погледнем
деловите отношения на Латвия с Русия, обемите са седем пъти по-големи при вноса и осем
пъти по-големи при износа. Всичко това е твърде положително. Пожелавам на Комисията
успех при прилагането на споразуменията.

Nikolaos Salavrakos,    от името на групата EFD. – (EL) Г-н председател, както всички
знаем, освобождаването от визи важи за притежателите на биометрични паспорти от бивша
югославска република Македония (БЮРМ), Сърбия и Черна гора от 19 декември 2009 г.
При все това държави-членки на Европейския съюз изказват опасения – и такива бяха
изказани днес от члена на Комисията Малмстрьом – във връзка с нарастването на броя
молби за убежище от сръбски граждани и граждани на БЮРМ и възможността да се създаде
положение, което да застраши издаването на визи и целта на мярката.

Моята страна – Гърция – подкрепи перспективата за отмяна на изискванията за виза за
гражданите на всички страни от Западните Балкани, като реално доказателство за техните
европейски перспективи. Това беше формулирано за първи път в дневния ред от Солун през
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юни 2003 г. и в духа на гръцката инициатива за „Програма 2014“. Независимо от това
трябва да изразя безпокойството си относно това дали критериите от пътната карта се
прилагат от тези страни и дали имиграционните потоци от тези страни към държавите-членки
на Европейския съюз се контролират, особено сега, когато европейското семейство е
разтърсено от финансовата криза и не може да поеме бремето на нови имигранти. Трябва
да сме наясно, че новите споразумения за облекчаване на визовия режим имат за цел да
улеснят пътуването в рамките на Европейския съюз, а не имиграцията или други незаконни
дейности като трафик на хора.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Г-н председател, миналия месец Европейската комисия
с пълно основание изпрати до правителствата на Сърбия и Македония предупредително
писмо във връзка с тревожното нарастване на броя на молбите за убежище от тези две
страни. Г-н председател, остана особено горчив привкус от това, че точно през същия месец
залата реши да одобри премахването на визите за Албания и Босна. Очевидно тези две
страни също веднага започнаха да се държат по начин, твърде подобен на поведението,
довело до това първо предупредително писмо.

Г-н председател, това не трябваше да се допуска в никакъв случай, но все още не е прекалено
късно. Премахването на изискването за виза води със себе си и определена отговорност и
ако отговорността не бъде поета, трябва да действаме. Комисията трябва да направи строга
забележка на посланиците на Сърбия и Македония и да изиска те да вземат мерки. Ако
зависеше от мен, днес щяхме да анулираме премахването на визите, но Комисията вероятно
няма да подкрепи подобно действие, така че това, което наистина искам Комисията да каже
е, че тя ще има смелостта да накаже всяко продължаващо неправомерно поведение на тези
балкански страни.

Сърбия и Македония са предвестниците на Босна и Албания. Време е да изпратим ясен
сигнал на тези две балкански страни и би било добре да го направим.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).   – (ES) Г-н председател, увеличаването
на броя на молбите за убежище от името на граждани на Сърбия и бившата югославска
република Македония изисква мерки за защита на изменението на Регламент (ЕО) №
539/2001.

Визите са инструмент, който е част от рамката на имиграционните политики; целта им е да
се узакони влизането и временното пребиваване в страна, в която кандидатът не е нито неин
гражданин, нито постоянно пребиваващ.

Регламент (ЕО) № 539/2001 предвижда механизъм за оценка за продължаването на визи,
при което трябва да бъдат изпълнени определени изисквания във връзка с незаконната
имиграция, обществения ред и сигурността, външните отношения на Съюза, териториалното
сближаване и принципа на реципрочност. Този механизъм би могъл да функционира и в
обратна посока.

От друга страна, убежището е инструмент за защита, който не може да се използва погрешно.
Трябва да се посочи, че целта на общата политика на Европейския съюз в тази област е да
се запазят високите стандарти при убежището като средство за защита на преследваните,
подреждайки по приоритет принципите на Женевската конвенция и Нюйоркския протокол,
прилагайки общи критерии за определяне на хората, които наистина се нуждаят от
международна закрила и гарантирано общо минимално равнище на придобивки във всички
държави-членки във връзка с грижите за тези хора.

13-12-2010Разисквания на Европейския съюз -BG24



Поради това убежището е израз на човеколюбие и солидарност и следователно изключително
по своята цел и естество. Ето защо е важно Европейският съюз да реагира и да помогне на
органите в Сърбия и бившата югославска република Македония да вземат достатъчни мерки
относно изискванията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се ползва статут на бежанец
или субсидиарна закрила, избягвайки по този начин тяхното неправомерно или измамно
използване.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Г-н председател, благодаря Ви, г-жо член на Комисията, за
информацията, която ни предоставихте по отношение регламентите за облекчаване на
визовия режим, по-специално за Грузия, Република Молдова и страните от бивша Югославия.
И наистина, времето на провеждане на нашето разискване съвпада с решението за премахване
на визите за граждани от Босна и Херцеговина и Албания, включващо възможност действието
на споразумението бързо да бъде спряно при възникване на проблеми, като например вълна
от молби за убежище.

Считам, че всеки опит да бъде върнато назад времето в политиката на Европейския съюз
към Западните Балкани би бил грешка. Вдигането на бариерите, препятстващи свободното
движение, може да даде важен принос за зарастването на раните от миналото. В същото
време съм на мнение, че е необходимо по-тясно сътрудничество между Европейския съюз
и тези държави, за да не се допусне вълна от молби за убежище, да се засилят мерките за
контрол по границите, да се предостави вярна информация на местните граждани и да се
води борба с мрежите на организираната престъпност, занимаващи се с трафик на хора и
износ на престъпност и проституция. Всички тези мерки могат да помогнат за намаляване
на разпространението на тези дейности.

Marije Cornelissen (Verts/ALE).   – (NL) Г-н председател, оказахме се в положение, в
което редица подведени сърби и македонци поискаха убежище в Белгия, Швеция и Германия
след въвеждането на безвизовите пътувания. Аз подкрепям призива на групата на
Европейската народна партия (Християндемократи) да направим необходимото жителите
на Балканите да бъдат по-добре осведомени, но тук има още нещо важно, което трябва да
имаме предвид.

Преди всичко, има и други хора, които не разбират до какво всъщност води безвизовото
пътуване. Чувала съм нидерландски членове на Парламента да казват, и то съвсем сериозно,
че ето сега ще плъзнат орди от лица, търсещи убежище, и ще отнемат работните ни места,
точно както направиха поляците, като аз дори нямам предвид делегацията на нидерландската
Партия на свободата (PVV). Това внушение не само е абсолютно смехотворно, но и би могло
да причини много вреди. Те залагат на страха и невежеството на нашите граждани.

На второ място, тези лица, търсещи убежище, бяха почти изключително членове на
етнически малцинства. Ако има нещо, за което трябва да потърсим сметка на Сърбия и
Македония, то е, че те трябва да направят много повече, за да подобрят положението на
тези етнически малцинства. Така че – да, нека осигурим жителите на Балканите да бъдат
по-добре осведомени, но нека също да осигурим членовете на залата и гражданите и
министрите от ЕС да бъдат по-добре осведомени до какво всъщност води безвизовото
пътуване.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Г-н председател, обсъждаме дали действащото споразумение,
сключено между Русия и Европейския съюз, отговаря на очакванията ни и дали двупосочното
движение на хората отговаря на техните интереса за пътуване.
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Г-жо член на Комисията, мога да Ви кажа без никакво колебание, че сегашният визов режим
е сгрешен и особено вреден за ЕС. Русия претърпя огромни промени в сравнение с времената
на бившия Съветски съюз. Средната класа е платежоспособна и иска да опознае света, да
пътува, почива и пазарува. Когато моята страна се присъедини към шенгенското пространство,
ние трябваше да наложим ограничения на руските граждани, пътуващи до Словакия, в
съответствие с правилата на ЕС. Финансовите последици бяха сериозни, като нашите
туристически оператори и магазини загубиха много добри клиенти. Европейският визов
режим отблъсква порядъчните руснаци от пътуване в Словакия, като в същото време ни
най-малко не обезсърчава по-малко порядъчните да мигрират. Затова аз категорично считам,
че ако изобщо ни е грижа за порядъчните руснаци, ще се опитаме да отворим
икономическото си пространство и да използваме потенциала, който е налице в Русия, за
да разширим и заздравим сътрудничеството между нашите страни.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE).   – (EN) Г-н председател, изключително съм доволна,
че след два дни народите на Албания и Босна и Херцеговина ще могат най-сетне да се
поздравят с въвеждането на безвизово пътуване в шенгенското пространство на ЕС – точно
преди Коледа. Тяхното щастие е и мое щастие. Бях изцяло ангажирана с подкрепата и
ускоряването на процеса на либерализация на визовия режим за всички страни от Западните
Балкани и най-накрая почти всички те ще могат да се възползват от възможността да
посещават и учат в нашите страни за три месеца.

Нашият въпрос към Комисията, изискващ устен отговор, трябва да се разглежда в позитивен
дух. Идеята му е да се направи необходимото тази нова свобода да не бъде изложена на
риск. При безвизовия режим не става дума за убежище по политически или икономически
причини. Не става дума за постоянно пребиваване. Не става дума за разрешително за работа.

Бих искала да приветствам стъпките, които членът на Комисията Малмстрьом вече предприе
– по-конкретно пред органите на Сърбия и БЮРМ – показващи решимостта на Комисията
да поддържа правилното развитие на процеса и да се осигури правилното прилагане на
режима. Благодаря за Вашия отговор.

Сега трябва да продължим да работим заедно за недопускане и преодоляване на неправилни
тълкувания, неразбирателства или неправомерно използване. Отговорността продължава
да бъде на органите в региона. Приветстваме факта, че Албания и БЮРМ вече успешно
започнаха информационна кампания, и насърчаваме всички страни в региона на Западните
Балкани да направят същото и да засилят мерките за недопускане на злоупотреби.

Изискваме от Комисията да продължи да наблюдава, което тя вече прави, и да ни докладва.
Развитието на личните контакти, както Вие вече казахте, е съществено за демокрацията и
стабилността в региона. Нека не рискуваме всичко това от гледна точка на европейската
перспектива. Ангажиментът ми остава искрен.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Г-н председател, едно съществено условие за пълното
премахване на визите между Руската федерация и Европейския съюз е изпълнението на
ангажиментите, поети чрез споразумението от 2007 г. Руските органи нееднократно искаха
задължението за виза за краткосрочен престой да бъде отменено. От друга страна, ЕС
предпочете един постепенен подход, отразен в списък от съвместни мерки. Мисля, че е
важно да бъдат изпълнени всички технически условия преди да се приеме решение за
либерализация на визовия режим, например подобрение при стандартите за управление
на границите, защитата на документите или борбата с корупцията.
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Русия трябва също да докаже с дела намерението си да бъдат постигнати осезаеми резултати
за уреждане на нерешените конфликти в региона. Тя има безспорна отговорност в това
отношение. Уреждането на конфликта в Приднестровието е политически приоритет за моята
страна. Подкрепяме продължаването на официалните разговори като част от преговорите
във формат „5+2“ с цел намиране на трайно решение. То трябва изцяло да зачита
международното право и суверенитета на Република Молдова.

Бих искала също да спомена положението на страните от Източното партньорство, сред
които са Грузия и Република Молдова. Те чакаха дълго време либерализацията на визовия
режим и имайки това предвид, извършиха многобройни реформи. Искам да посоча, че
Република Молдова е отявлен застъпник на тази мярка в рамките на Източното партньорство.
Искам да наблегна, че ако Русия постигне улесняване на визовата схема преди близките
съседи на ЕС, те биха могли да бъдат деморализирани от това. Това би доказало, че статутът
на страни от Партньорството не струва кой знае колко, когато стане дума за стратегически
концесии от Съюза.

Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Г-н председател, от нас се очаква да говорим за визите; от
нас се очаква да говорим за визите от гледна точка на статистиките и какво е направил
Европейският съюз. В залата цари задоволство. Бих искал всички вие, които говорихте с
такова задоволство днес, да опитате да си представите какво ли е да трябва да стоите 10 или
повече часа на опашка, да търпите унижения и неудобства и да стоите под дъжда в ужасни
условия, само и само за да получите виза. На хората им се налага да стоят и им се налага да
платят една трета от заплатата си, за да получат виза. Те също се налага да чуват, че
дипломатите в тяхната страна не се нуждаят от визи, и най-накрая, след като на няколко
пъти са опитали да получат виза, защото такава им е необходима, те получават еднократна
виза, въпреки че са поискали шенгенска виза, но поне получават виза за въпросната страна.

Визовата процедура трябва много да тежи на съвестта ни. Тя е ни повече, ни по-малко от
унижение за милиони хора – хората, които стоят по тези опашки. Нека не забравяме това,
когато изразяваме задоволството, което толкова широко присъства в залата днес. Разбирам,
че използваме визовата процедура по модела на санкцията и стимула, но това трябва да се
прилага на правителствата, а ние трябва да симпатизираме на хората, които стоят по
опашките.

(EN) Г-жо член на Комисията, Вие сте от Швеция. Както знаете, през 70-те години на ХХ
век Вашата страна, заедно с Австрия, беше една от само двете страни, които прилагаха
безвизов режим за комунистическите страни. Като гражданин на Полша, аз посетих Вашата
страна през 1976 г. Защо? Защото пътуването до Швеция беше без визи. Разбира се, аз
обичам Вашия крал, шведската свобода и икономика, но моля, помнете, че докато имаме
визи, не трябва да се чувстваме спокойни.

Simon Busuttil (PPE).   – (EN) Г-н председател, говорейки от името на групата PPE, ние
гледаме на политиката за облекчаване и либерализация на визовия режим много
положително, защото сме на мнение, че това е един много положителен инструмент, с който
да работим с трети страни, и особено тези страни, които са в наше близко съседство. Затова
първоначалното ни становище е категорично положително.

Облекчаването на визовия режим е първата стъпка и тази седмица го предоставяме на Грузия.
Това е първа стъпка, но е важна стъпка към това, което моята колежка
Anna Maria Corazza Bildt нарече личен контакт. Облекчаването на визовия режим
обикновено върви заедно със споразумение за реадмисия. Г-жо член на Комисията, ние
също придаваме голяма важност на споразуменията за реадмисия, защото искаме да се
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осигури от хората, които незаконно пребивават на територията на ЕС, да бъде изискано да
напуснат. Това е единственият начин, по който можем да спечелим доверието на
обществеността за облекчаване и евентуална либерализация на визовия режим. Двете вървят
заедно, затова изискваме от Вас да работите по-усърдно за разширяване мрежата от
споразумения за реадмисия, които имаме с трети страни.

Колкото до либерализацията на визовия режим, ние направихме това миналата година за
Сърбия, Македония и Черна гора. Добре е да видим, че и нашите приятели от Албания и
Босна и Херцеговина скоро също ще се ползват от него. Приемаме това на драго сърце и
мислим, че това е една много добра стъпка към по-нататъшна европейска интеграция и че
със сигурност ще ни сближи с гражданите на тези страни.

Когато решаваме тези въпроси, ние винаги много внимаваме да вземаме решение, което да
не е политическо, а да се взема предимно на техническа основа – т. е. страните трябва първо
да отговорят на технически критерии, преди да получат положителното ни решение.
Решението ще бъде, разбира се, политическо, но то трябва да се опира основно на технически
оценки.

Наблягам на това, защото най-вече от Комисията зависи да дойде при нас и да каже, че
дадена страна е отговорила на техническите критерии. Затова когато имаме случаи на
злоупотреба и хора, идващи от държава след либерализация на визовия режим като Сърбия
или Македония и искащи убежище в страни от ЕС, трябва да запитаме дали техническата
оценка е извършена пълноценно и правилно, защото безспорно е несъвместимо с
либерализацията на визовия режим да идват хора в Европейския съюз и да молят за убежище.
Това ни показва, че нещо някъде се е объркало. Имаме законно право да питаме какво не е
наред и да получим отговор.

Накрая, трябва да използваме възможността да изпратим ясно послание до въпросните
страни – особено такива като Сърбия и Македония, въвлечени в случаи на злоупотреба –
че те трябва добре да разяснят на гражданите си какво всъщност представлява
либерализацията на визовия режим. Това не е отиване в страните от ЕС с цел установяване
или намиране на работа там, а е само премахване на визите за ограничен период от време –
просто с цел посещение. Това важи и за Европейската комисия. Важно е Комисията да работи
ръка за ръка с тези страни, за да осигури посланието да бъде чуто.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, подкрепям искането на
колегите Комисията да извърши оценка на прилагането на споразумението за облекчаване
на визовия режим между ЕС и Русия.

Това показва общото намерение на страните да се борят за пълна отмяна на изискванията
за визи в дългосрочен план предвид отражението, което съответното постигане на целите
за улесняване и опростяване процедурите по издаване на визи би могло да има както за
хората, така и за развитието на икономическите и търговски отношения.

Следователно считам, че е важно да се контролира прилагането на споразумението; това
би позволило сериозно развитие на конкретни лични, културни, научни и икономически
връзки между Европейския съюз и неговия основен западноевропейски партньор в
преговорите.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Г-н председател, отговорът на члена на
Комисията Малмстрьом беше успокоителен за Сърбия и Македония с това, че нямаме
намерение да унищожим постигнатото при решаването на проблемите. Би било сериозна
грешка отново да се въведат задължения за визи за Сърбия и Македония, само защото е
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имало проблеми във връзка с тези две страни. Г-жа Малмстрьом посочи това и аз съм убеден,
че унгарското председателство ще бъде партньор по този въпрос през следващия мандат,
защото Унгария, като съсед на Сърбия, е силно заинтересована от решаването на тези
проблеми в името на добросъседските отношения, както и на общността от 300 000 унгарци,
живеещи в Сърбия. Явно е, че мнозинството от задачите ще трябва да бъдат изпълнени от
правителствата на Сърбия и Македония, и както спомена г-жа Малмстрьом, те са тези, които
трябва да предоставят информация на своите граждани. Все още искам да посоча, че старите
държави-членки, които се сблъскват с проблеми във връзка с убежището, трябва също да
преразгледат дали политиките им по предоставяне на убежище са подходящи, тъй като и
те предоставят убежище на кандидати, на които то не би трябвало да се предоставя.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: SILVANA KOCH-MEHRIN
Заместник-председател

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Г-жо председател, облекчаването и
либерализацията на визовия режим несъмнено са замислени като благоприятни условия.
Те винаги се защитават на основанието, че нямат нищо общо с имиграцията и много общо
с образованието и туризма – още две благоприятни условия.

Можете да ме наречете циник, но студентите не винаги идват да учат, а туристите не винаги
посещават за кратък период. Понякога те идват в ЕС, за да работят и живеят. Идеята, че
хората винаги казват истината за намеренията си, не се потвърждава от действителността.

В сегашната криза работните места са оскъдни – особено неквалифицираните работни места
– и търсенето на жилища за настаняване винаги превишава предлагането. Работните места,
които незаконните мигранти заемат, често пъти са работни места, които биха могли да бъдат
заети от граждани на държавите-членки, а условията и заплащането често пъти са под
минимума. Не трябва дори да си мислим, че да затворим очи пред незаконната миграция
би било проява на щедрост. Тя води до ниски нива на заплащане, опасни условия,
експлоатация и злоупотреби.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Г-жо председател, аз също вземам думата, за да
подкрепя това, което беше казано от моите колеги по отношение приемането по принцип
и положителния подход към освобождаването от визи. Няма съмнение, че сме виждали
злоупотреби и лоши примери, зле написани текстове, които намирахме и бързахме да
поправим от момента, в който освобождаването започна. От жизнено важно значение е
Комисията и лично членът на Комисията да сътрудничат с органите в страните, от които
дойдоха проблемите; имам предвид, разбира се, както бившата югославска република
Македония, така и Сърбия. Именно защото вървим към освобождаване по отношение на
други страни – и това, повтарям, е крачка в правилната посока – ръководното ни начало
би трябвало да е това: по-тясно сътрудничество с органите в тези страни, евентуално и
конкретни действия, от които би могло да се ръководим в бъдеще, успоредно с прилагането
на тези споразумения за контрол.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Г-жо председател, госпожи и господа, отношенията между
Русия и ЕС винаги са бил специални, имайки предвид съответните позиции на двете страни
като големи сили. Няма съмнение, че поради този статут ще има разногласия по определени
въпроси и на няколко въпроса ще се гледа по различен начин. Не трябва да забравяме и
всъщност трябва да наблегна на това, че Русия спада към Европа не само в геополитически
смисъл, но също и по отношение на своята култура и история. Тези връзки правят
наложителни мерките за облекчаване на визовия режим между двете страни и „Йобик“
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(Движение за по-добра Унгария) ги подкрепя. Подобно на определени държави-членки на
ЕС Русия може независимо да определя прилаганите от нея административни задължения
във връзка с визите и те трябва да се основават на реципрочност. Положението в Сърбия
далеч не е толкова недвусмислено, защото за съжаление унгарските малцинства и другите
малцинствени групи и до днес все още са поставени в неблагоприятно положение в няколко
отношения. Европейският парламент и Европейският съюз трябва във всички случаи да
проучат този въпрос.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Г-жо председател, в същото време, в което
либерализираме визовия режим, трябва също да изпратим ясни сигнали за нашите ценности.
Не става дума само за отваряне на врати, тъй като трябва да ги отворим възможно
най-широко; става дума също за насърчаване на демокрацията в страните, които са съседи
на Европейския съюз. Затова трябва да подкрепим тези страни, които наистина се стремят
към демокрация и принципите на правовата държава и които се придържат към европейските
ценности. Струва ми се, че първо и най-важно, трябва да либерализираме визовия режим
за постсъветските страни и едва тогава за Русия.

Тук аз съм съгласна с тези, които казаха, че ако либерализираме визовия режим за Русия
преди да сторим това за жителите на Украйна и другите постсъветски страни, това би
изпратило много лош сигнал. В Грузия може да се окаже, че в областите, окупирани
понастоящем от Русия, много хора ще искат да получат руско гражданство и ще могат да
го получат, тъй като това ще означава пропуск за Русия. Нека се отнасяме към визовия режим
и като към средство за насърчаване на демокрацията.

Сесилия Малмстрьом,    член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, бих искала да
благодаря на уважаемите членове на ЕП за разискването. Напълно съм съгласна с вас, че
облекчаването и либерализацията на визовия режим е едно много силно средство за засилване
на личните контакти. Не само за обикновените граждани, студентите, туристите; то също
увеличава деловите възможности и това е нещо много хубаво.

Ние в Европейския съюз решихме да вървим към либерализация на визовия режим със
Западните Балкани. Само по себе си това е политическо решение. То показва политическа
воля, което е много важно, но постигането на тази цел може да стане само по един много
технически и много строг начин. Не можем да премахнем визите, освен ако имаме много
строги критерии.

Тези критерии са отворени. Те са прозрачни. Те са едни и същи за всички и предизвикват
важни реформи в страните, които искат да постигнат облекчаване и либерализация на
визовия режим. И – да, г-н Busuttil, Комисията наблюдава това много внимателно, като
експертните мисии се съставят и с участие на експерти от държавите-членки. Всички тези
доклади и всичката тази работа се извършва по много прозрачен начин.

Като казвам това, имаше някои случаи на злоупотреби, особено в Сърбия и в бившата
югославска република Македония. Но едното не бива да възпрепятства напълно другото;
схемата работи добре, но има злоупотреби. Комисията работи по проблема. Отидохме там.
Говорихме с нашите партньори. Белгийското председателство беше много активно.

Опитваме се да оценим проблема. Става дума за една малка група престъпни мрежи, които
насърчават хора от отдалечени места да пътуват до Европейския съюз под измислени
предлози с надеждата, че там ще получат убежище. Разбира се, ще проучим всички тези
молби поотделно, но твърде много от тях са неоснователни и ето защо трябва да се заемем
с тези мрежи. Това се прави и ние сме в диалог с органите в тези страни.
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Аз лично посетих Тирана и Сараево само преди месец, заедно с белгийския министър, за да
дадем тежест на посланието, че това е много важно, но се пазете от злоупотреби. Казахме
това на всички министри, на членове на парламентите, на представители на гражданското
общество, на университетите и мисля на всички телевизионни канали, които успяхме да
намерим в тези страни, за да стане напълно ясно, че това е чудесна възможност, но молим
да не се злоупотребява с нея.

Въвели сме механизъм за оценка и наблюдение и ще се радвам да ви докладвам по-късно
през идната пролет как работи той.

При Русия това наистина доведе до много добри неща, до увеличена мобилност между
нашите страни. Според всички оценки, потвърдени от държави-членки, няма сигнали
облекчаването на визовия режим да е довело до някакво нарастване на заплахите за
сигурността или до повишена нерегулирана имиграция. Сега изясняваме списък от общи
мерки, които да предприемат Русия и Европейският съюз, за да се отворят възможности за
по-нататъшни разговори за напредък към либерализация на визовия режим.

Относно Грузия искам само да повторя за моите приятели сред Зелените това, което каза и
докладчикът, че те са се присъединили към Съвета на Европа и Европейската конвенция за
правата на човека във връзка със споразумението за реадмисия. Законите на ЕС изискват
също от държавите-членки да преценяват поотделно молбите за убежище и ако е необходима
международна защита, те са длъжни съгласно правото на ЕС да се съобразят с това, както
и с принципа за забрана на връщането (non-refoulement), в смисъл да не се връща лице в
страна, ако има възможност това лице да бъде подложено на преследване или да му бъде
сериозно навредено.

Общо казано считам, че това беше едно много добро разискване. В очакване съм да ви
докладвам за оценката на споразумението за реадмисия. По тях наистина много трудно се
водят преговори, г-н Busuttil, но работим по въпроса. Както казах по-рано в разискването,
оценка ще има в началото на следващата година и ще се радвам да дойда в Парламента и да
обсъдя изводите и как бихме могли да продължим по-нататък при улесняването на този
вид споразумения с трети страни.

Nathalie Griesbeck,    докладчик. – (FR) Г-жо председател, аз също съм доволна, също
както нашия член на Комисията, от качеството на разискването, което доказва реалната
отговорност на нашите институции изобщо.

Тази отговорност намери израз също в отговорите, дадени от члена на Комисията,
ангажиментите, поети и повторени при различните срещи за оценка, организирани за
февруари и юни 2011 г. Разбира се, не исках подобна отговорност веднага по отношение
на Пакистан. Всъщност аз Ви припомних основните ни позиции. Исках също да й благодаря
за желанието, което изрази по отношение на реципрочната сигурност, за отговорите на
въпросите, за откритостта и сътрудничеството, за корекциите и борбата срещу злоупотребите
и по отношение съобразяването с различните правни обстоятелства.

Макар споразуменията надлежно да осигуряват правна рамка за организиране процедурите
по улесняване на визите и реадмисията при точни и строги условия, това не трябва да се
смесва с абсолютната необходимост, каквато също има, от определяне на условията и
параметрите на едно европейско право на убежище.

В заключение, считам, че тази политика е малко като двуглавия бог, Двуликия Янус.
Говорихме за политика и за процедура. От моя гледна точка, Янус показва два профила –
процедура и политика – на едно и също лице. Той има техническо лице, това на процедурите,
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на условията на закона и на спазването им, но той има също и политическо лице,
характеризиращо се, както казаха някои колеги, с консолидация, със сътрудничество, с
отваряне на Съюза към трети страни, със знак за нашите ценности, но в случая става дума
също за регистриране на една форма на отговор на желанието на европейците това отваряне
да се състои.

Искам да завърша, като кажа, че трябва да балансираме тези елементи и да направим всичко,
за да ги разясним на нашите граждани. Трябва да им разясним какво всъщност представлява
една тримесечна виза и така да избегнем двусмислия и други недоразумения, които биха
могли да възникнат. Разчитам на Вас, г-жо член на Комисията.

Председател.   – Общото разискване приключи.

Гласуването ще се състои във вторник, 14 декември.

Писмени изявления (член 149)

Kinga Gál (PPE),    в писмена форма. – (HU) Запазването на освобождаването от задължения
за визи не е само технически, но безспорно и политически въпрос. Освобождаването обаче
от задължения за визи винаги се основава на взаимно доверие и взаимни ангажименти.
Днешното разискване предава послание до въпросните страни, че дългият списък със задачи,
който стои пред тях в резултат от техния ангажимент, не свършва, след като им бъде
предоставено освобождаването от визи, и че продължава да бъде необходимо те да осигуряват
на гражданите си информация за това какво представлява безвизовото пътуване, за да не се
допуснат злоупотреби с тази възможност. Освобождаването от визи, предоставено на Сърбия
и Черна гора, ще даде възможност за получаване на европейска перспектива най-вече за
младите хора, които ще станат основа за Европа на бъдещето. Освобождаването, предоставено
преди две години, носеше важно политическо послание за тези страни, а оттеглянето му би
имало тежки последствия. От подобно значение е запазването на освобождаването от визи
за унгарците, живеещи във Войводина, за тези граждани, които живеят от двете страни на
границата, говорят на един и същи език и поддържат тесни семейни и културни връзки. За
страните, стремящи се към членство в ЕС, създаването на условия за съвместно съществуване,
независимо от границите, е от особено значение.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    в писмена форма. – (PL) Всяка либерализация
на изискванията за визи отговаря на очакванията на хората, живеещи в страните, участващи
в либерализацията. Бих искала да подчертая, че споразумението за улесняване на издаването
на визи между ЕС и Грузия не може да се разглежда отделно от споразумението за реадмисия
на незаконни имигранти. От дълго време говорим за това в Европа, защото визовата политика
е особено важна за ЕС.

Либерализацията на визовия режим означава, че страните от ЕС се отварят за гражданите
на балканските страни, създавайки с това възможности за участие в диалога на ЕС и за
обучение по демокрация. Успоредно с либерализацията трябва да се държи сметка за факта,
че улесняването на преминаването на границите може да направи по-лесен живота за
незаконните имигранти и престъпните групи. Държавите-членки трябва да прилагат
еднообразни процедури при издаване на визи, защото Албания и Босна и Херцеговина чакат
своя ред. Европейската комисия трябва да се придържа към условията за либерализация на
визовия режим и да наблюдава положението, така че добрите решения да не пораждат
трудности вътре в държавите-членки на ЕС. Освен това за страните е важно да сътрудничат
и да използват опита, натрупан до момента, по отношение на процедурата по издаване на
визи.
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Marian-Jean Marinescu (PPE),    в писмена форма. – (RO) Считам, че Сърбия положи
големи усилия до този момент да отговори на очакванията на ЕС и да продължи по пътя си
към интеграция. През 2009 г. и 2010 г. бяха постигнати следните мерки: либерализацията
на визовия режим, задействането на процеса на ратификация на споразумението за
стабилизация и асоцииране и одобрението на Европейската комисия за изработване на
становище по молбата на Сърбия за присъединяване към ЕС.

Обаче е достойно за съжаление, че органите в Сърбия не разгласиха в медиите и не разясниха
в достатъчна степен какво представлява въвеждането на режима за безвизово пътуване,
прието през 2009 г., така че нейните граждани да не злоупотребяват с тази схема. Надявам
се тревожното нарастване на броя молби за убежище в ЕС, подадени от сръбски граждани,
да не навреди на процеса на интеграция на Сърбия. Твърдо считам, че сръбските органи ще
реагират своевременно. Трябва също да напомня, че пътят към членството зависи от
индивидуалните усилия, полагани от Сърбия за изпълнение на критериите от Копенхаген
и на споразумението за стабилизация и асоцииране.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    в писмена форма. – (CS) Във връзка с общата тема на
разискването (визите) бих искал да говоря по два въпроса, които са конкретни, но по мое
мнение са от най-голяма важност. И двата въпроса са твърде чувствителни от гледна точка
на успешно прилагане на Европейската политика за добросъседство. На първо място, това
е въпросът за прилагането на споразумението за облекчаване на визовия режим между ЕС
и Русия. По мое мнение не е достатъчно само да се критикуват – от гледна точка на общата
оценка на това как работи споразумението – определени мерки, които Русия за съжаление
също се наложи да приложи към граждани, пътуващи от страни на ЕС. Това се налага от
общото положение по сигурността в страната и мерките, като например задължението за
регистрация, не усложняват съществено облекчаването на визовия режим. Вторият въпрос
е очевидната загриженост относно правилното прилагане на системата за облекчаване на
визовия режим на ЕС в Сърбия, Македония и Черна гора. Твърди се, че тази загриженост е
породена от нарастването на броя на молбите за убежище от граждани на тези страни, и
като решение се предлагат мерки срещу съответните национални органи. Това е подвеждащо
и не е по същество. ЕС и НАТО от дълго време имат голямо влияние върху общото
политическо положение на Балканите. Тези организации трябва, на първо място и най-важно,
да преследват такива мерки и политики на Балканите, които да не принуждават хората да
напускат този много изстрадал регион.

Andreas Mölzer (NI),    в писмена форма. – (DE) Не трябва да говорим за успех, преди да
сме го постигнали. Ще повярваме на споразумението с Москва за отстраняване на пречките
в търговията, само след като то бъде ратифицирано и приложено. В този смисъл е достатъчно
само да напомним за решението на Русия да откаже да подпише Енергийната харта. Ще
стане ясно и дали Кремъл наистина възнамерява да изпълни призивите на ЕС за облекчаване
на визовия режим. Либерализацията на визовия режим за Западните Балкани, които като
площ са само частица от размера на Русия, доведе до вълна от лица, търсещи убежище, така
че какво ли ще се случи, когато визовите ограничения за седмата по брой на населението
страна в света бъдат премахнати? Ако голям брой ислямисти от Кавказ имат руско
гражданство, ще допуснем ли потенциални терористи в страната без изискване за виза?
Независимо дали говорим за Сърбия, Грузия или Македония, ние трябва да следим отблизо
положението и, ако е необходимо, да продължим да работим за подходящи споразумения
за реадмисия. Трябва да оценим опита от премахването на визовите разпоредби за
балканските страни, да актуализираме Шенгенската информационна система II (ШИС II) и
да наблюдаваме прилагането на изискванията за визи в Москва. Трябва също да държим
под око нарастването на броя бежанци, напускащи Кавказ и страните от централна Азия
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по посока към Русия, заедно с нарастването на броя на лицата, търсещи убежище, от страни,
които искат визовите ограничения да бъдат премахнати.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    в писмена форма. – (LT) По данни на статистическото
ведомство на Русия през 2008 г. повече от 1,5 млн. руски визи са били издадени на граждани
на ЕС и 3,5 млн. визи на ЕС са били издадени на руски граждани. Това е повече от една
четвърт от всички шенгенски визи, издадени в света. Визовата политика ЕС-Русия е важен
инструмент за задълбочаване на отношенията между хората и за даване възможност на
Русия да се сближи с ЕС. Бих искал да привлека вниманието към трудностите, с които се
сблъскват жителите на калининградския регион на Руската федерация. Мнозинството от
жителите на този руски остров, заобиколен от държави-членки на ЕС, получават еднократни
шенгенски визи за кратък престой. Повечето жители на Калининград, пътуващи през
съседните държави-членки на ЕС, трябва да плащат такса за виза всеки път и да стоят на
опашки пред консулствата на държави-членки на ЕС. Наскоро представители на обществени
организации в Калининград, протестиращи пред сграда на Европейската комисия в Брюксел,
призоваха за въвеждане на специални условия за пътуване до държавите-членки на ЕС за
жителите на анклава, без този въпрос да се обвързва с разговорите EС-Русия за безвизов
режим.

Iuliu Winkler (PPE),    в писмена форма. – (HU) През последните няколко години видяхме
началото на благоприятни процеси в държавите от Западните Балкани, които като че ли
заличават спомена как преди петнадесет години регионът все още беше зона на война в
Европа. Без съмнение, достойното за пример съдействие на ЕС за процеса на демократично
развитие в Западните Балкани и фактът, че той държеше отворена перспективата за членство
за страните от региона, допринесе за това развитие на събитията. Решението за либерализация
на визовия режим, взето преди година, въведе европейската практика за свободно движение
в Македония, Черна гора и Сърбия като категоричен признак за грижата от страна на Европа.
Без съмнение въпросът за имиграцията отново става сериозен вътрешнополитически въпрос
в някои държави-членки и той се изостря от икономическата криза. Считам, че трябва да
бъде проявена европейска солидарност въпреки кризата, ако искаме да избегнем възраждане
на национализма и протекционизма. Макар Западните Балкани още да не са част от ЕС,
стабилност в Югоизточна Европа може да се постигне само чрез разширяване на ЕС на
Балканите. ЕС трябва строго да контролира спазването на техническите изисквания, свързани
с охраната на границите, но в същото време той трябва да предлага съдействие, за да се
осигури гражданите на държавите от Западните Балкани да виждат реалистичен шанс
животът им да се подобри и те да смятат присъединяването към ЕС за постижима цел. Трябва
да подпомагаме региона по пътя му към обществено и икономическо развитие чрез ефективна
информация, все по-голяма солидарност и допълнителни финансови средства, така че тези
граждани да могат да имат добър живот в собствените си страни.

17. Създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията
(разискване)

Председател.   – Следващата точка е докладът на Agustín Díaz de Mera García Consuegra
– от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета за създаване на мрежа от служители за връзка по
въпросите на имиграцията (COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))
(A7-0342/2010).
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Agustín Díaz de Mera García Consuegra,    докладчик. – (ES) Г-жо председател, в началото
искам да благодаря на моите колеги, г-жа Guillaume, г-н Илчев, г-жа Keller, г-жа Wikström
и г-н Tavares. Помощта, която ми оказаха, усъвършенства доклада.

Искам специално да привлека вниманието на Съвета и на Комисията върху терминологията.
Според мен ще бъде по-уместно, ако използваме термина „неправомерна имиграция“. Досега
нелегалната имиграция се определяше като „незаконна“ имиграция във всички законодателни
инструменти, които Европейският съюз е приел.

Макар да е вярно, че в някои държави-членки неправомерното влизане или престой
представлява правонарушение, а в други терминът „неправомерен“ няма правно или
семантично значение, в много други държави-членки неправомерното влизане или престой
не представлява противозаконно действие, поради което не следва по принцип да считаме
тези действия за престъпления.

Поради това в изложението на мотивите в доклада се изисква институциите да преразгледат
използваната терминология, като се подчертава необходимостта да се намери по-прецизно
и подходящо определение за явлението нелегална имиграция.

А сега по същността на въпроса, мрежата от служители за връзка по въпросите на
имиграцията беше създадена с Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета. В този инструмент
се посочва, че служителите за връзка ще бъдат представители на държава-членка, които са
командировани в чужбина от службата по имиграцията или от други компетентни органи,
с цел да установят или да поддържат контакти с органите на приемащата държава, за да
допринесат за превенцията на незаконната имиграция и за борбата с това явление, за
връщането на незаконните имигранти и за управлението на законната имиграция.

След влизането в сила на регламента беше създадена Европейската агенция за управление
на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския
съюз (Frontex), чиито основни задачи са да координира оперативното сътрудничество
между държави-членки в областта на управлението на външните граници; да подкрепя
държавите-членки за обучението на националните граничари; да извършва анализи на
риска; да следи за напредъка в изследванията в областта на контрола и наблюдението на
външните граници; да подкрепя държавите-членки при обстоятелства, които изискват
засилена техническа и оперативна помощ по външните граници и да им предоставя
необходимата подкрепа за организирането на съвместни операции по екстрадиция.

Очевидно е, че важната мисия, възложена на Frontex, може да бъде постигната по
по-ефективен начин, ако агенцията използва познанията и опита на мрежата от служители
за връзка по въпросите на имиграцията, особено ако вземем под внимание факта, че
Европейската агенция няма бюра или представители извън територията на ЕС.

Целта на предложеното изменение на Регламент (ЕО) № 377/2004 е служителите за връзка
по въпросите на имиграцията и Frontex, да извлекат взаимна полза от обмена на познания
и опит, като това е въпрос, който не беше разгледан в първоначалния регламент.

Освен това с предложеното изменение се предлага достъпът до информацията, получена
чрез мрежите от служители за връзка да се осъществява чрез ICONet (информационна и
координационна мрежа с повишено ниво на сигурност на отделните служби на
държавите-членки, отговарящи за управление на миграционните потоци); предоставяне на
достъп до Фонда за външните граници с цел да се подпомогне създаването на мрежи от
служители за връзка, и накрая, създаване на механизъм за представяне на доклади относно
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дейността на мрежата и определянето на конкретни райони, представляващи интерес в
областта на имиграцията.

Съответните правни основания на предложението са член 63, параграф 3, буква б) и член 66
от Договора за създаване на Европейската общност.

Ще приключа тук, г-жо председател, и ще представя още коментари при второто ми
изказване.

Сесилия Малмстрьом,    член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, искам да изразя
голямата си благодарност на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни
работи като цяло, и конкретно на докладчика, г-н Díaz de Mera García Consuegra, както
и на докладчиците в сянка за извършената работа по този много важен въпрос и приветствам
съгласието, постигнато със Съвета.

Предложеното изменение ще предостави възможност за по-тясно сътрудничество между
Frontex и мрежата от служители за връзка по въпросите на имиграцията, като това ще
подобри обмена на информация чрез информационната мрежа с повишено ниво на сигурност,
свързана към Интернет и ще гарантира надлежното осведомяване на Съвета и на Парламента
за дейността на тези мрежи.

Също така съм удовлетворена от факта, че чрез предложените от Парламента изменения ще
се прилага подход, основаващ се на правата на човека, когато се представят доклади относно
положението по въпроси, свързани с неправомерната имиграция в съответните трети страни.
Позволете ми да отбележа, че съм напълно съгласна с докладчика, че следва да използваме
термина „неправомерна“ миграция. За съжаление в член 79 от Договора се използва
„незаконна“, поради което този термин е тук, но лично аз също винаги използвам термина
„неправомерна“ миграция, така че съм напълно съгласна с Вас.

Благодарение на измененията в регулаторната рамка, които въведохте, и в съответствие с
програмата от Стокхолм, мрежата от служители за връзка ще бъде променена по начин,
който ще подобри техния принос за по-добро разбиране на причините, които лежат в
основата на миграционните движения с оглед на правилното преодоляване на тези явления.
Поради това се надявам, че когато утре гласувате по изменения регламент, той ще бъде приет
без отлагане и това ще ни позволи да използваме по-ефективно този много важен инструмент
за управление на миграцията въз основа на сътрудничество.

Carlos Coelho,    от името на групата PPE. – (PT) Г-жо председател, г-жо член на
Комисията, госпожи и господа, в Парламента винаги подкрепяме предложенията, чиято
цел е да се отговори на необходимостта от адекватно управление както на законните, така
и на незаконните или нелегалните миграционни потоци. Настоящото предложение също
е част от този процес и целта му е да се въведат изменения – които г-н Díaz de Mera вече
представи много компетентно – в Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета за създаване на
мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията, за да се създадат необходимите
взаимодействия между този важен инструмент за сътрудничество и Европейската агенция
за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки
на Европейския съюз (Frontex), която беше създадена по-късно.

Като представители на държавите-членки в чужбина отговорност на служителите за връзка
– понастоящем командировани в над 130 трети страни – е да поддържат необходимите
контакти с органите на приемащата държава, за да допринесат за превенцията на незаконната
имиграция и за борбата с това явление, за връщането на незаконните имигранти и за
управлението на законната имиграция, Тъй като Frontex няма постоянни представители
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извън територията на Съюза, става очевидно каква важност е придобило това сътрудничество.
Frontex трябва, въз основа на информацията, събрана от служителите за връзка, да
продължава анализите на риска и да укрепва оперативното сътрудничество между
държавите-членки и трети страни.

Информацията, получена от тези мрежи след това ще се предава чрез използване на ICONet –
информационна мрежа с повишено ниво на сигурност за координация на службите,
отговорни за управлението на миграционните потоци в държавите-членки – и същевременно
ще позволи на тези мрежи да се възползват от средствата, които се предлагат чрез
Европейския фонд за външните граници.

Тъй като г-н Díaz de Mera сигурно вече се пита защо не съм го споменал още, искам да
подчертая, че той свърши прекрасна работа, не само по отношение на качеството и усилията,
които вложи, както той винаги се справя с подобни доклади, но също и поради усилията,
които положи за постигане на съгласие по този важен въпрос на първо четене.

Claude Moraes,    от името на групата S&D . – (EN) Г-жо председател, възползвайки се
от възможността да говоря от името на докладчика в сянка от групата на Прогресивния
алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, г-жа Guillaume, искам
да благодаря на докладчика, г-н Díaz de Mera García Consuegra, че проведе активни
консултации с всички докладчици в сянка, както обикновено постъпва и успешно придвижи
преговорите със Съвета.

Докато предложението на Комисията съдържа предимно технически изменения, според
мен настоящият доклад позволи по-добро разбиране и разглеждане на сложния характер
и обхвата на дейността на служителите за връзка. Служителите за връзка по въпросите на
имиграцията действително участват в изключително сложни и трудни дейности. Поради
това е абсолютно необходимо – по причини, свързани с прозрачността – да се стимулира
по-добрият обмен на информация между Европейския парламент, от една страна, и
организации като Службата на върховния комисар на ООН за бежанците и Европейската
служба за подкрепа в областта на убежището, от друга страна. Също така е изключително
важно в задачите на служителите за връзка по въпросите на имиграцията да се включи и да
се насърчава подходът, насочен към правата на човека, който членът на Комисията спомена
току-що. Със сигурност не е необходимо да припомням, че във връзка с преодоляването на
смесените миграционни движения, командироването на служители за връзка по въпросите
на имиграцията в трети страни може да породи известни опасения от гледна тока на
основните права на човека, по-специално по отношение на правото на лицата да напускат
дадена държава, включително собствената, както и правото на лицата, търсещи убежище,
да търсят спасение и да намерят защита от преследване.

И накрая, по отношение на оживеното разискване по терминологията, изложението на
мотивите съдържа задоволителен компромис на това, което изглежда представлява безкраен
спор. Ще завърша, като благодаря на г-н Díaz de Mera García Consuegra и отбележа, че
нашата група ще подкрепи напълно неговия доклад.

Станимир Илчев,   от името на групата ALDE – Аз също искам да се присъединя към тези,
които оценяват високо усилията на докладчика г-н Díaz de Mera, тъй като той създаде
атмосфера, в която успяхме да обсъдим своите предложения за промени, да редактираме
най-сложните от тях и да постигнем компромиси, които сега ни карат да сме доволни от
положените усилия.
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Като представител на групата на либералите и демократите аз на първо място искам да
изтъкна, че голяма заслуга за постигнатия резултат е това, че темата за човешките права,
този път е интегрирана към голямата тема за имиграцията и управлението на имиграционните
процеси. Така, с едно съобразяване с човешките права ние можем да гарантираме по-нататък
един много хуманистичен, коректен подход и на служителите по имиграцията и на
служителите на Фронтекс.

На второ място, заслуга на нашата работа е това, че ще се подобри сътрудничеството, както
между служителите за връзка, така и между тях и Фронтекс. И в крайна сметка Фронтекс
ще създаде с общи усилия едно ново, по-голямо по обем и по-разнообразно по съдържание
ноу-хау. Това ноу-хау ще бъде в ръцете на отговорните институции и лица, за да могат да
управляват имиграционните процеси по-ефективно. А кое налага по-ефективното управление
на имиграционните процеси? Налага го това, че имиграционните процеси остават активни
и вероятно ще се засилват в близкото бъдеще.

Franziska Keller,    от името на групата Verts/ALE. – (EN) Г-жо председател, аз също
искам да благодаря на докладчика, г-н Díaz de Mera García Consuegra, за неговата чудесна
работа. Служителите за връзка по въпросите на имиграцията не следва да се разглеждат
само като лица „улесняващи екстрадиции“ – за каквито всъщност не бих желала да се считат
– те следва да наблюдават отблизо положението с правата на човека в приемащите държави
и особено защитата, която се предлага на лицата, търсещи убежище и на завърналите се
лица.

Изключително доволна съм, че нашият докладчик успя да включи позоваване на правата
на човека и изготвянето на доклади, свързани с правата на човека, няколко пъти в доклада
– аспект, който изобщо не присъстваше в първоначалното предложение.

Също така приветствам по-голямата роля, която се предоставя на Европейския парламент,
който е единственият пряко избран орган на равнище ЕС и който вече има дори още
по-голяма роля след Договора от Лисабон – въпреки че изглежда все още не всички са
осъзнали това.

Rui Tavares,    от името на групата GUE/NGL. – (PT) Г-жо председател, преди всичко
искам, както вече беше отбелязано няколко пъти, да поздравя г-н Díaz de Mera за отличната
му работа, както и за неговото сътрудничество и диалог с нас през целия процес:
по-специално, относно щекотливия въпрос дали в настоящия текст, както и в други текстове,
следва да се използва изразът „неправомерни имигранти“ или „незаконни имигранти“. По
този въпрос докладчикът, г-н Díaz de Mera, имаше много конструктивно и активно
отношение. Също така е вярно, че Договорите и позицията на Съвета не му позволиха да
продължи разглеждането на въпроса и да се установи определение, което е
по-широкообхватно, както и по-правилно в техническо отношение, за случаите на
неправомерни и недокументирани имигранти.

Според мен главният въпрос в настоящия случай, както и при много обсъждания, които
сме имали по въпросите на имиграцията в Европейския парламент, е, че имаме ограничаваща
политика относно имиграцията, която е завършена почти изцяло и съдържа всички елементи:
основната функция на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество
по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex), на Шенгенското
споразумение и дори на служителите за връзка – която сега претърпява изменение, както
се случи и преди – е да се контролират границите, което е ограничаваща функция.
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Освен това всички тук в Парламента знаем, вляво и все повече вдясно, че една имиграционна
политика, която съдържа само наказателни мерки, изобщо не е никаква имиграционна
политика, тъй като една имиграционна политика, която заслужава това име, следва да
съдържа правен раздел за начините за законна имиграция.

Считам, че ако просто гласувахме по доклада на г-н Díaz de Mera, като такъв, с идеите,
които той представя, щях да го подкрепя напълно. Ние обаче гласуваме по компромисния
текст със Съвета, на първо четене, поради което считам, че не постигнахме това, което бихме
могли да постигнем в това отношение.

Paul Nuttall,    от името на групата EFD . – (EN) Г-жо председател, един от символите
на независимата държава е това, че тя контролира кой може и кой не може да влиза в
собствената й страна. За съжаление няколко правителства на Обединеното кралство
отстъпиха това правомощие на неизвестни бюрократи в Брюксел, които не се избират. Това
се оказа истински проблем. Сега положението е такова, че имаме неконтролирана имиграция
от ЕС в нашата страна, поради която заплатите намаляват, а местни хора остават без работа.
Не вярвам, че мрежата на ЕС от служители за връзка по въпросите на имиграцията е способна
изобщо да прекрати случващото се.

Също така в нашата страна имаме двустепенна имиграционна система, според която ако сте
от Австралия или Нова Зеландия, или от друго място, за вас има ограничение. Ако обаче
сте от Латвия или Полша, или от която и да е държава-членка на ЕС, можете да дойдете в
нашата страна, когато пожелаете. Това е напълно погрешно. Твърди се, че мрежата ще
спомогне за контрола на незаконната имиграция, но какво ще се случи, ако държава като
Румъния, например, на практика предостави гражданство на стотици хиляди незаконни
имигранти? Получава се така, че тя прави цялата система за посмешище.

Подкрепям избраните политици в Обединеното кралство, които осъществяват контрол над
нашите граници. Тези, които не подкрепям, са назначените лица, които не се отчитат и
избират. Според мен укрепването на мрежата нямаше да бъде необходимо, ако всяка отделна
държава-членка беше способна да контролира кой влиза и кой не влиза на нейна територия.
Поради това призовавам всички да отхвърлят доклада.

(Ораторът се съгласява да отговори на въпрос, зададен по процедурата с вдигане на синя
карта, съгласно член 149, параграф 8)

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Г-жо председател, моят колега от Обединеното кралство
говори за трудностите, които британските служители изпитват в резултат на имиграцията
в тяхната страна. Аз съм от Унгария, държава, в която за съжаление много хора са принудени
да заминат за Англия да търсят работа, например като медицински сестри или лекари или
друг квалифициран персонал в областта на здравеопазването, тъй като заплатите в Унгария
са изключително ниски. Тези хора са били обучени в Унгария по много високи стандарти,
а Унгария преживява краха на…

(Председателят отнема думата на оратора)

Paul Nuttall (EFD).   – (EN) Г-жо председател, ако лекари и зъболекари и хора като тях,
които искат да дойдат да работят в Обединеното кралство – а ние се нуждаем от техните
умения – тогава те със сигурност трябва да дойдат, но в момента положението е такова, че
нашият пазар е пренаситен: не можем да контролираме кой идва от ЕС и кой не. Това изобщо
не е правилно. Това е лошо и така хората остават без работа.
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Ще ви дам един пример. Шофьорът на таксито, който ме докара до летището тази сутрин
беше зидар, който е бил съкратен от работа заради поляците, които идват на обекта и
подбиват заплатите на британските работници и сега той кара такси. Това не е справедливо.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Г-жо председател, няма нужда да отбелязвам, че всяка агенция,
която работи в областта на борбата срещу незаконната имиграция, може да разчита на моята
подкрепа. Ако служителите за връзка по въпросите на имиграцията могат да направят
работата например на Frontex по-ефективна, това е нещо положително.

Искам да подчертая, че не следва да отделяме толкова време за задълбочаване в
институционалните и бюрократичните процеси, тъй като вече не разбираме кое е
най-важното. Проблемът с незаконната имиграция е политически проблем, който изисква
политическа воля, ако искаме да намерим решения за него.

Днес обаче установихме, че все още има държави-членки, като например Белгия, които
поощряват незаконната имиграция по политически и идеологически причини. Те поощряват
незаконните имигранти, като узаконяват техния статут или им предоставят разрешения за
пребиваване. По този начин с незаконната имиграция не се води борба, а тя се насърчава
активно. Може да имаме колкото искаме служители за връзка по въпросите на имиграцията
и персонал на Frontex, но междувременно проблемът ще продължи да се задълбочава.

Това, което ме притеснява най-много в настоящия доклад, е препоръката, че вече не следва
да говорим за „незаконна имиграция“, а за „неправомерна имиграция“, както се нарича тя
сега. Аз обаче не мога да проумея това: изглежда искаме да решим проблема, като му дадем
друго име или като се преструваме, че проблемът вече не съществува. Това наистина звучи
по оруелски. Нека наричаме нещата с истинските им имена, нека бъдем ясни и да говорим
за незаконна имиграция и за незаконни имигранти.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Г-жо председател, самият факт, че днес почти всички
поздравиха нашия докладчик, г-н Díaz de Mera García Consuegra, както и всички
докладчици в сянка, които работиха по това начинание, показва положените огромни
усилия и постигнатите отлични резултати, и, разбира се, аз също ги поздравявам. Днешното
разискване е изключително важно, тъй като показва усилията, които полагаме понастоящем
на равнище Европейския съюз, за управление на легалните, нелегалните и незаконните
имиграционни потоци, усилията, които полагаме за координиране и действително доказване
на нашата солидарност между държавите-членки, както и за по-добро оползотворяване на
инструментите, с които разполагаме.

Създадохме мрежата от служители за връзка по въпросите на имиграцията. Както вече чухме,
мрежата включва около 130 държави и ни позволява да получаваме надеждна информация.
Създадохме Frontex, неотдавна създадохме Европейската служба за подкрепа в областта на
убежището, подписахме споразумението за обратно приемане, оползотворяваме всички
европейски фондове, с които разполагаме и ги разширяваме колкото е възможно с всяка
изминала година. Самият факт, че вече стигнахме до момент, в който използваме и съчетаваме
тези инструменти – с други думи, разбираме какви са изискванията на Frontex, свързваме
се с мрежата от служители за връзка и съчетаваме още тясно всички средства и инструменти,
с които разполагаме – показва, че напредваме по-ефективно.

Разбира се, никой не може да каже, че сме постигнали равнището, което желаем. Когато
става ясно, че през Гърция влизат 90% от незаконните имигранти в Европа, само това показва,
че ни предстои много работа. При все това сътрудничеството и механизмите, с които
разполагаме, показват, че можем да напредваме още по-ефективно. Те ни позволяват да
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бъдем оптимисти, доколкото е възможно, че Европа разполага с механизмите и че чрез
солидарност и тясно сътрудничество от страна на всички, ще можем да постигнем още
по-добри резултати в бъдеще. Можете да бъдете уверена, г-жо член на Комисията, че ще
подкрепяме всички подобни усилия от страна на Комисията. Не се съмнявайте, че ще
подкрепяме всички подобни инициативи от ваша страна.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Г-жо председател, както знаем, служителите от агенцията
Frontex за защита на границите извършват важна работа като част от оперативното
сътрудничество между държавите-членки и трети страни в борбата срещу незаконната
имиграция. Според мен ефективна борба с нея трябва да се води преди всичко в транзитните
държави. Поради това гъстата мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията
и тяхното тясно сътрудничество е разумна мярка, която ще ни позволи да се борим ефективно
срещу масовата имиграция в Европа с всички нейни отрицателни последици за народите
на Европа. Трябва да се гарантира обаче, че информацията и оценките, осигурявани от
служителите за връзка, се предоставят на Frontex и на националните органи възможно
най-бързо и без административни ограничения.

Като цяло със сигурност се нуждаем от по-голямо сътрудничество в областта на имиграцията
между всички участници. Считам, че правомощията на Frontex следва да се разширят – с
одобрението на държавите-членки – с цел да се гарантира, че работата на агенцията е
съгласувана и ефективна, особено по външните граници.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Г-жо председател, като докладчик по регламента за Frontex
със задоволство приветствам последното развитие по отношение на закона, който
разглеждаме, тъй като то ще ни помогне в целия процес на укрепване на агенцията Frontex.
Моят доклад относно агенцията и промените, които е необходимо да бъдат направени в
нейните правомощия, всъщност беше представен миналия месец, а крайният срок, до който
трябва да бъдат направени измененията, изтича точно тази седмица. Поради това
предполагам, че през следващите месеци – януари и февруари – комисията по граждански
свободи, правосъдие и вътрешни работи ще приеме измененията в доклада относно Frontex
и че ще можем да го завършим в рамките на комисията. След това се надявам, че ще можем
да започнем процеса за завършването на документа във възможно най-кратък срок.
Изключително положително развитие все пак е фактът, че ще разполагаме със служителите
за връзка по въпросите на имиграцията, които ще улесняват предаването на информацията
до Frontex.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, настоящият доклад би
могъл да получи подкрепа при гласуването, но за съжаление в него бяха внесени изменения,
които считаме, че могат да бъдат избегнати и са ненужни и които замениха думите „незаконна
“ и „нелегална “ с думата „неправомерна“, като че ли съществуваше страх нещата да се назоват
с истинските им имена.

Положителната страна обаче е, че докладът предвижда създаването на мрежа от служители
за връзка по въпросите на имиграцията, които се командироват в консулски служби и
международни организации и имат задължения да предотвратяват незаконната имиграция
и да улесняват репатрирането на незаконните имигранти.

Освен това прекият обмен на информация относно незаконните миграционни потоци между
държавите-членки, посолствата и международните организации, може да се окаже полезен
в борбата срещу дейността на престъпните мрежи. Животът на твърде много хора е съсипан.
Предотвратяването на трафика на хора е едно от предизвикателствата, които ЕС трябва да
преодолее.

41Разисквания на Европейския съюз -BG13-12-2010



Franz Obermayr (NI).   – (DE) Г-жо председател, държавите-членки изпращат служители
за връзка по въпросите на имиграцията в трети страни, за да водят борба срещу незаконната
имиграция в контакт с органите на тези държави. Поради това считам сътрудничеството
между тези служители и Frontex за изключително наложително. Нуждаем се от целенасочен
обмен на информация и най-добра практика, но е необходимо и избягване на двойните
структури. Надявам се, че тези взаимодействия ще доведат до по-ефективен граничен контрол
– особено след като Frontex не разполага със собствени външни служители в трети страни.

Основен елемент на това сътрудничество трябва да бъде съгласуваната работа по
споразуменията за обратно приемане, независимо дали става въпрос за Източна Европа или
за континента Африка, тъй като в ЕС цари хаос по отношение на репатрирането на
незаконните имигранти. Някои държави-членки са много активни, но други не проявяват
активност. Това, разбира се, от своя страна води до отрицателни последици за всички
държави-членки.

Поради това е необходимо да действаме неотложно. Frontex трябва да бъде подпомагана,
а ЕС трябва да накара съответните власти в държавите-членки да изпълняват своите
задължения.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Г-жо председател, госпожи и господа, докладът и
предложението, което е в неговата основа, очевидно служат и са предназначени да подготвят
насърчаването и улесняването на имиграцията, което считаме за неприемливо. Създаването
на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията е още една стъпка към
централизирана мярка, контролирана от Европейския съюз, която служи на
разпространението на имигранти и бежанци. Освен това е неприемливо намерението
терминът „незаконна имиграция“ да се замени с „нередовна имиграция“, което е опит за
допълнително узаконяване на това иначе незаконно действие. На народите на Европа им
дотегна от имигрантските потоци и ще приветстваме факта, ако избраните членове на
Европейския парламент също признаят това. За съжаление не мога да кажа нищо повече за
настоящия доклад, освен това, че окарикатурява сам себе си. Това, което е отразено в доклада,
е карикатура на Европейския парламент.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Г-жо председател, изменението на регламента
улеснява обмена на информация „за управление на законната и незаконната имиграция“.
Аз не искам да я управлявам: искам да я спра. Миграцията се основава на погрешното
разбиране, че сме продукти на нашата култура и че досегът с европейската култура ще
превърне неевропейците в европейци при второто поколение, ако не при първото. Различните
народи не са продукт на различни култури: различните култури са продукт на различните
народи.

Ако доведете народите от Третия свят в Европа, всъщност ще доведете Третия свят в Европа
– не временно, а завинаги. Именно това правим през последните шест десетилетия.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Г-жо председател, сега е моментът най-после да се опитаме
да намерим и да преодолеем първопричините на проблема с имиграцията. По хуманни
причини предлагам въвеждането на правото на всеки човек да живее в своята родна страна,
в родината си, а по света да се създадат подходящи икономически и други условия,
включително в държавите, които се считат за втора категория държави-членки на ЕС, с цел
да се гарантира, че хората могат да живеят в страната, която е тяхна родина. Като
продължение на мислите ми отпреди малко, системата на здравеопазване в Унгария претърпя
крах, или е на ръба на провала, тъй като унгарските лекари, медицински сестри и здравни
специалисти мигрират масово в рамките на ЕС, в Англия например, както и в други държави,
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като на практика се превръщат в бежанци по икономически причини. Време е да проучим
това явление и да предприемем мерки за борба с него, например като изискаме от
държавите-членки, при необходимост, да осигурят подходящи условия квалифицираните
лекари и медицинските сестри да упражняват професиите си.

Сесилия Малмстрьом,    член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, въпреки че
разискването не го показа, разбирам, г-н Díaz de Mera, че имате много силна подкрепа на
Вашето предложение. Искам да Ви поздравя за това, тъй като то показва, че сте свършили
много важна работа.

Също така искам да изразя отново задоволството си, че сте насърчили аспектите на правата
на човека в него чрез направените от комисията изменения. Така ще се гарантира, че всички
важни аспекти, особено правата на човека, се вземат под внимание, като разглеждаме дадена
държава или регион и когато представяме доклади по въпроси, свързани с неправомерната
миграция във въпросната държава или регион. Знаем, че има много ясна връзка между
положението с правата на човека и броя на мигрантите или лицата, търсещи убежище. Това
е основен стимулиращ фактор.

Това е задача и на Службата за подкрепа в областта на убежището. Тя ще събира такава
информация за държавите на произход и транзит на лица, търсещи убежище. Основната
функция на служителите за връзка по въпросите на имиграцията – служителите за връзка
– е да установят и да поддържат контакти с органите на приемащата държава, с оглед на
превенцията на неправомерната имиграция и на борбата с това явление. Представянето на
пълна оценка на положението с правата на човека в приемащата държава обаче не е в рамките
на тяхната компетентност, въпреки че заема важно място в програмата.

Мисля, че усъвършенствахте текста с Вашето предложение и очаквам с нетърпение вашето
гласуване утре. Искам отново да благодаря на Вас и на докладчиците в сянка за Вашата
важна работа.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra,    докладчик. – (ES) Г-жо председател, г-жо
член на Комисията, благодаря Ви за тези думи, както и за Вашата ангажираност. Отново
искам да изразя възхищението си от начина, по който управлявате ресора, който Ви е
възложен.

Днес следобед имаше 18 изказвания, като повечето групи подкрепиха доклада. Поради това
искам отново да изразя моята дълбока и сърдечна благодарност, тъй като те участваха
активно, като обогатиха и внесоха изменения по важни въпроси, които следва да бъдат
включени и вече са включени.

По-конкретно имам предвид частта за правата на човека, Европейската служба за подкрепа
в областта на убежището, както и ролята на Службата на върховния комисар на ООН за
бежанците.

Очевидно в толкова обширен и разнообразен Парламент не сме длъжни да се съгласяваме
едни с други и поради това усилията, които всички положихме за постигане на широко
съгласие, са изключително важни. Госпожи и господа, от гледна точка на център-дясно и
на християндемократите подчертавам, че безусловно приемам израза „неправомерна“и че
отхвърлям израза „незаконна“ като неподходящ в правно, семантично и етично отношение.

Благодаря на всички колеги за тяхната подкрепа, както и за изказванията, включително
тези, които изразяват несъгласие.

Председател.   – Разискването приключи.
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Гласуването ще се проведе във вторник, 14 декември.

18. Единна процедура за подаване на заявление за разрешение за пребиваване и
работа (разискване)

Председател.   – Следващата точка е докладът (A7-0265/2010) на Véronique Mathieu,
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно
предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно единна
процедура за кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешително за
пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права на
работници от трети страни, които законно пребивават в държава-членка (COM(2007)0638
– C6-0470/2007 – 2007/0229(COD)).

Véronique Mathieu,    докладчик. – (FR) Г-жо председател, г-жо член на Комисията,
госпожи и господа, както знаете, вече от десет години Европейският съюз се опитва да се
въоръжи със законодателни инструменти в областта на икономическата имиграция.

Вместо от самото начало да възприеме глобален подход Комисията предпочете секторен
подход. Проектът за директива изяснява необходимостта от обща политика относно
законната имиграция по-специално икономическата й разновидност.

Досега ние приемахме законодателство относно незаконната имиграция, мерките за граничен
контрол, визовата политика. Време е заедно да постигнем напредък по темата на
икономическата миграция, защото Европейският съюз трябва да посрещне
предизвикателствата, които са общи за всички негови държави-членки; предизвикателства,
които изискват общи решения на европейско равнище.

Тези предизвикателства са демографският спад и застаряването на населението на Европа.
Всъщност поради тези два проблема, които засягат Европа в нейната цялост, световните
прогнози за заетостта показват забележим недостиг на работна сила през идните години.
Поради това трябва да намерим решения на европейско равнище за посрещане нуждите на
пазара на труда и икономическата миграция е едно от решенията, които трябва да проучим.

Да внимаваме обаче и да не се заблуждаваме. Определянето на европейски подход към
управлението на законната имиграция означава той да бъде организиран с подчертано
внимание към потребностите и капацитета за приемане на всяка държава-членка. Както е
посочено в членове 1 и 8 от проекта за директива, държавите ще запазят контрола върху
броя мигранти, които желаят да допуснат на националната си територия.

Нашите правителства работиха по различни начини за регулиране на икономическата
имиграция: чрез двустранни споразумения, квоти, регламентиращи мерки. Нито една от
тези мерки обаче не се доказа като наистина ефикасна за управление на потоците на законна
миграция и в същото време за борба с незаконната имиграция. Връзката между двете е
очевидна. Именно чрез организиране по най-добрия възможен начин на законната имиграция
ще бъдем в състояние да сложим край на незаконната имиграция. Това е целият въпрос зад
приемането на пакета от мерки, въведени вече от Комисията преди поне пет години.

Какво ново ще донесе тази директива за „единно разрешително“ в съществуващия правен
пейзаж в областта на икономическата миграция? За разлика от директивата за „синя карта“
тази директива не засяга критериите за допускане на работници от трети страни. Тя има за
цел преодоляване на разминаванията между различните национални законодателства
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относно процедурите за кандидатстване за разрешителни за работа и пребиваване и правата
на чужденците, работещи законно в Европейския съюз.

Все още няма европейски документ, който да обхваща съвкупността от права, които се
предоставят на гражданите на трети страни, работещи и пребиваващи законно в Съюза.
Следователно директивата ще сложи край на разминаванията в закрилата на тези работници,
като осигури равноправно третиране с местните работници в значителен брой области:
условия на труд, образование и професионално обучение, социална защита, достъп до стоки
и услуги, данъчни облекчения.

По този начин общата основа ще предостави на тези хора защита против експлоатация, като
им гарантира предимствата на един сигурен и защитим правен статут. Това е също начин за
борба с нелоялната конкуренция, която е в ущърб на европейските работници. Всъщност
разликата в закрилата в крайна сметка вероятно ще способства за назначаване на
нискоквалифицирана и слабо защитена работна сила за сметка на европейските работници.

Освен това директивата ще опрости процедурите по допускане с цел заетост. Всички
държави-членки ще имат уеднаквена процедура, която ще е по-проста, по-бърза и не толкова
обременителна. С това приемането на директивата ще доведе до големи предимства за
мигрантите, за работодателите и за националните администрации и най-накрая ще позволи
по-добро управление на потоците на законна миграция.

Парламент вече е съзаконодателен орган, което означава, че и той трябва да покаже отговорно
отношение – едно идеалистично и остаряло мнение – и трябва да покажем, че сме на висотата
на новите задължения, които ни възложи Договорът от Лисабон. Нека покажем, че сме
заслужаващи доверие представители, които са готови да се изправят срещу мащабното
предизвикателство, което представлява управлението на миграционния натиск по границите
на Европа. Знаем, че добре управляваните миграционни потоци ще бъдат от полза за всички.

Сесилия Малмстрьом,    член на Комисията. – (EN) Г-жо председател, преди всичко, бих
искала да благодаря на двамата докладчици, г-жа Mathieu и г-н Cercas, на двете комисии,
както и на белгийското председателство за усърдната работа, която беше извършена по това
предложение.

Както знаете и както каза докладчикът, Комисията вече представи доклада през 2007 г.
Целта ни беше и продължава да бъде опростяване на процедурите чрез въвеждане на единно
разрешително за пребиваване и работа, като в същото време се гарантират правата, свързани
със заетостта, на законно пребиваващите работници от трети страни, които не са обхванати
от конкретно законодателство на ЕС или предложения на Комисията. С това предложение
ние не разглеждаме условията за издаване или отнемане на разрешително. Тези условия са
в компетенциите на държавите-членки, както и решението за бройката, която да бъде
приемана – ако има такава.

Предложението е един от елементите за изграждане на политиката на Европейския съюз
по отношение на пазара на труда и миграцията. Ако то бъде прието от Парламента и Съвета,
директивата ще потвърди, че Европейският съюз цени важния принос, който работниците
от трети страни дават за нашите икономики и нашите общества. Това би доказало също, че
сме готови и способни да постигнем съгласие по законодателство относно труда и миграцията.

Това е едно много сложно предложение, което засяга както имиграционната страна, така
и социалната страна на заетостта. Мнозинството от измененията, гласувани в съответните
комисии на Парламента, могат да бъдат подкрепени от Комисията, доколкото засилват
процедурните гаранции както за мигрантите, така и за работодателите. Това е свързано с
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измененията, ориентирани към по-нататъшно улесняване на процедурите за кандидатстване
и укрепване на разпоредбите за равноправно третиране – например принципът на
пропорционалност на таксите за процедурите и разпоредбите за равноправно третиране по
отношение данъчни отстъпки.

От друга страна, изменението, което поставя износа на придобитите пенсии в зависимост
от наличието на двустранно споразумение, е много по-ограничително в сравнение с подхода,
предложен от Комисията.

Доволна съм да видя, че както председателството, така и Парламентът са положили сериозни
усилия да сближат позициите си. Белгийското председателство опита да привлече
държавите-членки по-близо до позицията на ЕП и аз знам, че Парламентът взе под внимание
редица от опасенията и исканията на Съвета.

Компромисът, който всички се опитваме да постигнем, ще отговаря на определени критерии,
като целта е да бъдат защитени работниците мигранти и да им се предостави поредица от
свързани с работата социално-икономически права на основата, доколкото е възможно, на
равноправно третиране с работниците от ЕС от първия ден на заетостта им. Той ще вземе
също предвид значението на създаването на еднакви условия в целия ЕС за тези работници,
и на трето място, важността да се покаже на другите страни – наши партньори – че сме
готови да се погрижим за справедливото третиране на гражданите на трети страни, които
законно пребивават и работят в нашите държави-членки.

Не можем да пренебрегнем опасенията на държавите-членки във връзка с някои разпоредби
относно равноправното третиране, особено когато се стигне до бюджетна концентрация.
Това, което намирам за важно, е критериите, които току-що подчертах, да се спазват, дори
и ако крайният резултат не е толкова идеален, колкото искахме, и толкова амбициозен,
колкото се надявахме. Както каза г-жа Mathieu, това е компромис. Това е добър компромис
и той бележи важна крачка напред в областта на законната миграция и ще бъде от голяма
важност за работниците от Европейския съюз.

Затова позволете ми да изразя надеждата си, че ще можем да постигнем съгласие по
предложението възможно най-скоро. Отново благодаря на докладчиците и докладчиците
в сянка за свършената работа.

Alejandro Cercas,    докладчик по становището на комисията по заетост и социални
въпроси. – (ES) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, г-жо Mathieu, госпожи и господа,
имиграцията в Европа е без съмнение много важен и особено значим политически,
икономически и обществен въпрос.

Тя е мащабна възможност, но изисква интелигентно, справедливо управление, тъй като
иначе би се превърнала в проблем не само за пристигащите, тъй като те няма да бъдат
третирани справедливо, но също и за работниците, които са тук и чиито работни места биха
били застрашени. Алтернативата е пазарът на труда да бъде раздвоен и разделен и да има
„нискобюджетни“ работници, заплашващи социалните завоевания, спечелени за цял век
изграждане на европейския социален модел.

Следователно, г-жо член на Комисията, г-жо Mathieu, принципът на равноправно третиране
е крайъгълният камък в една политика по икономическата имиграция, която е едновременно
интелигентна и справедлива. Съветът каза това в Тампере преди 11 години, Комисията каза
това преди пет години в своята Зелена книга, а утре Парламентът трябва да гласува по
предложение за законодателна инициатива. Темата за равноправното третиране е в центъра
на вниманието на глава III от директивата. Това не е просто една бюрократична директива.
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Тя определя права и задължения, които трябва да важат за всички законни имигранти, и
тя следва да обхваща всички права на равноправно третиране и недискриминация.

За съжаление обаче, г-жо член на Комисията, директивата не е тази, която ни беше обещана.
Това го казвам не аз или комисията по заетост и социални въпроси, а всички хуманитарни
неправителствени организации, всички църкви в Европа и всички профсъюзи, без
изключение. Директивата е неадекватна и дори опасна, защото тя изключва точно групите,
които най-много се нуждаят от защита; тя изключва сезонните работници, разселените
лица, лицата, временно командировани от техните дружества, и работниците от по-слабо
развитите страни, които ще идват тук съгласно Модус 4 на Общото споразумение за митата
и търговията (ГАТТ).

Затова стотици хиляди работници ще пристигнат от трети страни в съответствие с принципа
на страната на произход, тъй като те няма да бъдат третирани равноправно от директивата.
Това е така и защото Вие давате на държавите-членки възможността да се отклонят от
равноправно третиране що се отнася до изплащането на пенсии, когато те се върнат в своите
страни, на семейни помощи и социални придобивки за безработните, с изключение на
самото обезщетение за безработица. Това ще важи дори за работници, които са обхванати
от принципа за равноправно третиране и ползват покритие, каквото г-жа Mathieu обясни.
Те също са изключени от безвъзмездни помощи и всякакъв вид подпомагане за висше
образование, включително професионално обучение.

Поради всички тези причини Комисията заявява в обяснителния меморандум и в оценката
на въздействието, че възнамерява да премахне и да сложи край на „разминаването по
отношение на правата“, но не го прави на практика. Това не е достатъчно, г-жо член на
Комисията.

Нещо повече – за съжаление утре имаме изменения, внесени от групите от десницата и
дясноцентристките групи, които отиват още по-далеч, както казахте, и които възприемат
дори най-крайните позиции на Съвета с цел да бъде унищожен консенсусът, който бяхме
постигнали в комисията по заетост и социални въпроси.

Затова считам, г-жо член на Комисията, г-жо Mathieu, госпожи и господа, че трябва да
проведем много по-широко разискване по темата, заедно с другите директиви, която стои
отворена пред европейското гражданско общество, неправителствените организации,
църквите и профсъюзите. Не трябва да решаваме проблема толкова бързо и според мен
толкова безотговорно, както би било, ако приемем текста на Съвета утре.

Считам, че мнозинството от колегите, независимо от политическите различия, биха се
съгласили да се проведе широко разискване с цел да се постигне широк консенсус в
Парламента, който да съответства на принципите на нашата Харта за основните права и да
следва препоръките на Обединените нации, Международната организация на труда и Съвета
на Европа.

Говорим за достойнството на хората, но също и за бъдещето на Европа, и считам, че в Европа
е необходимо всички работници без изключение и независимо от произхода им да имат
всички права без някое от тях да бъде изключено, ако живеят законно в Европа. Това е
начинът за борба с ксенофобията и расизма и да се борим за една достойна Европа.

Ria Oomen-Ruijten,    от името на групата PPE. – (NL) Г-жо председател, позволете ми
преди всичко да поздравя г-жа Mathieu, която съумя да поеме водещата роля по една
проблематика, която се скиташе наоколо от години. Ако съм Ви разбрала добре, г-жо
Малмстрьом, предложението за директива относно условията, регулиращи престоя на
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граждани на трети страни в Европейския съюз с цел работа, беше внесено още през 2001 г.
Онова предложение беше оттеглено през 2006 г., след което настоящото предложение беше
внесено през 2007 г., с тази единна процедура за гражданите на трети страни, влизащи в
ЕС с цел да работят тук. Вследствие на това разрешителните за пребиваване и работа се
обединяват в едно.

Г-жо председател, внесеното сега предложение – и не съм изцяло съгласна с г-н Cercas –
показва, че гражданите на трети страни, които притежават единно разрешително, имат
социални права, които всъщност са еднакви за всички. Разискването в комисията по социални
въпроси и околна среда – и тук благодаря на колегата г-н Cercas, защото се радвам да обсъдя
това с него – стана доста разгорещено по две точки. Най-вече заради обхвата, при който –
и това е нещо, с което съм съгласна – командированите работници не могат или нямат право
да получат единно разрешително. Това е описано в член 3, параграф 2, буква б) от Директива
96/71/ЕО, известна също като директива относно командироването на работници.

Според мен общественият статут на командированите граждани на трети страни е и е бил
адекватно описан в тази директива. Това, което тогава смятах и сега смятам за важно, е да
създадем еднакви условия, при които няма да се допуска командированите служители да
работят срещу по-ниско възнаграждение от обичайния персонал. Обаче се питам дали като
пропускаме да споменем директивата относно командироването на работници няма да си
създадем проблеми в бъдеще.

Второто ми съображение, за което положих доста усилия и което сега е променено в резултат
от моето изменение, е принципът за нарушаване на равноправното третиране. Бях и
продължавам да съм на мнение, че този принцип, както е записан в Регламент (EО) № 883,
трябва също да бъде наша отправна точка, когато се стигне до единното разрешително.
Смятам, че компромисът, който Съветът постигна, е добър, защото гарантира както равни
права, така и равноправно третиране.

Vilija Blinkevičiūtė,    от името на групата S&D. – (LT) Г-жо председател, директивата
относно единното разрешително за пребиваване и работа наистина е много важна. Имаше
много дискусии, много мнения и много оценки, но не се постигна общо решение, което да
бъде приемливо за всички работници от трети страни, законно пребиваващи и работещи в
държавите-членки на ЕС. Директивата трябва да бъде една всеобхватна рамкова директива
относно правата на работници от трети страни и да стане рамка за конкретни директиви,
тъй като само тогава тя може да съдейства за целта на Европейския съюз за обща миграциона
политика. Основният проблем е във факта, че рамката на директивата, която ни беше
обещана, вече беше извадена от предложението на Комисията, тъй като определени категории
работници като сезонните работници, лицата, временно командировани от техните
дружества, и бежанците бяха заличени от съдържанието й. С други думи, директивата не
укрепва принципа на правна равностойност за работници от трети страни. За да бъде
директивата отправна точка и рамка, е необходимо всички работници да бъдат включени
в обхвата на директивата, и по-конкретно сезонните работници, защото в противен случай
мигрантите, законно пребиваващи и работещи в Европейския съюз, не биха имали условия
на труд, основани на принципите на справедливост, еднородност и равенство. Трябва да се
отбележи, че работниците мигранти дават принос към икономиката на ЕС чрез своята работа
и данъците и вноските за социално осигуряване, които плащат. Затова на тях трябва да им
бъдат гарантирани същите минимални права и да бъдат третирани по същия начин на пазара
на труда. Ако гласуваме утре по директивата трябва да бъдем единни, защото само тогава
ще можем да спечелим борбата всички групи работници да бъдат включени в директивата
и те да имат равни права. Бих искала да наблегна, че е невъзможно да се създаде двустепенен
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пазар на труда, било то в или извън Европейския съюз. Не трябва да допуснем образуване
на най-беден слой работещи, които се сблъскват с дискриминация и нямат никакви права
и гаранции. Ако го направим, това ще бъде потъпкване на всички обществени стандарти,
които сме постигнали до момента.

Sophia in 't Veld,    от името на групата ALDE. – (EN) Г-жо председател, преди всичко
бих искала да започна с един малък процедурен въпрос: отбелязвам, че при едно толкова
важно разискване партньорът ни в преговорите – Съветът – отсъства. Намирам това за
неприемливо. Това не се случва за първи път и изисквам от председателството на залата да
изпрати писмено оплакване до Съвета в тази връзка.

(Ръкопляскания)

След това бих искала да продължа и заедно с другите да поздравя г-жа Mathieu за свършената
от нея много добра работа по една много трудна, сложна и чувствителна проблематика.
Моята група, групата ALDE, ще поеме своята отговорност и ние също искаме да се стигне
до съгласие, защото си даваме сметка, че това е много важно. Но не правим това с
удовлетворение, защото, както мисля, че беше изразено по различни начини от всички
групи в залата и от Комисията, предложението не отива толкова далеч, колкото е необходимо.

Групата ми ще се придържа към своята позиция за допълнителните документи, защото ако
позволим на държавите-членки да изискват допълнителни документи, това би обезсмислило
самата цел на единното разрешително; или ще има единно разрешително, или не, но ако
има единно разрешително, няма допълнителни документи.

Що се отнася до таблиците за съответствие, в името на постигането на споразумение, моята
група няма да гласува за включване на таблици за съответствие. Но трябва да кажа – това е
лична бележка – че намирам това за позорно ограничение от държавите-членки, защото
ако те имат намерение да транспозират директивата и да бъдат прозрачни в този процес, те
трябва – по своя воля – да включат таблици за съответствие.

И последно, през 1999 г. в Тампере държавите-членки излязоха с тържествено заявление,
че искат обща политика по убежището и имиграцията. Е, какъв напредък сме постигнали
към момента? Почти никакъв. Съвършено ясно е, че държавите-членки не искат обща
имиграционна политика.

Jean Lambert,    от името на групата Verts/ALE. – (EN) Г-жо председател, ние също сме
загрижени за разнородния пазар на труда, който вече съществува между 27-те
държави-членки и в рамките на тези 27 държави-членки, но сега загрижеността ни е как
да преминем от това положение към нещо, което да е по-всеобхватно и стабилно.

Искаме да бъдем сигурни, че има съгласувана основа за правата на мнозинството граждани
на трети страни, както беше първоначално предложено от Комисията и като цяло подобрено
в комисията по заетост и социални въпроси.

Не искаме да виждаме как тези права все повече се ограничават и орязват, така че на
утрешното гласуване ще подкрепим най-широкия и най-неоспорим набор от права. Искаме
да напомним на Съвета, че ние тук сме загрижени за лицата, които би следвало да могат да
развиват уменията и образованието си, да ползват вноските за социално осигуряване, които
плащат, и да очакват да могат да потърсят пенсионните си права, имайки предвид, както се
признава в предложението, че трудът им подпомага нашите икономики и всъщност нашите
общества.
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За нашата група ангажиментът за циркулиращата миграция също е важен в член 11, буква a).
Обхватът е спорен въпрос, защото има и други съществуващи документи в процес на
обсъждане, което понякога създава напрежение. Бихме изпаднали в самозаблуда, ако си
мислим, че това, което имаме като внесено предложение, всъщност ще отговори на
потребностите на абсолютно всеки работник мигрант в Европейския съюз. Необходим е
по-нюансиран подход, за да се осигури миграцията да работи за тях, така че да не гласуваме
например за включване на ползващите хуманитарна закрила.

Patrick Le Hyaric,    от името на групата GUE/NGL. – (FR) Г-жо председател, г-жо член
на Комисията, както твърде сполучливо го описа г-н Cercas, има разминаване в мненията
между комисията по заетост и социални въпроси и комисията по граждански свободи,
правосъдие и вътрешни работи. Затова Парламентът трябва да гласува против така наречената
директива за единното разрешително. В основата си този текст има една единствена цел,
която лесно се забелязва, а именно, да накара работниците от Европейския съюз да се
конкурират с работници от страни извън Европа и дори да накара работниците имигранти
да се конкурират помежду си, в зависимост от техния статут.

Ако директивата остане в този си вид, ще има няколко вида статут: на постоянно
пребиваващи, на сезонни работници, на лица, временно командировани от собствените им
дружества. Тя би направила официално съществуването на няколко категории работници
в Европейския съюз. Да се приеме това би нарушило принципите на Хартата на основните
права.

Противно на това, което казахте, г-жо Mathieu, подобни разлики в статута ще доведат до
постоянен натиск в посока надолу върху условията за живот, работа и заетост на всички
работещи срещу възнаграждение в Европейския съюз. Равенството не може да бъде обобщено,
като само се позовем на условията на труд.

Както каза г-н Cercas, равенството трябва да включва възнаграждения, работно време,
сигурност на заетостта, здраве, почивни дни, социална защита, достъп до обществени услуги
и обучение. Без този общ минимум ще имаме конкуренция на джунглата, накърняване на
достойнството, изключване и експлоатация без граници. Равенството трябва да включва
всички работници, независимо от произхода им. Нека не приемаме добавянето на нови
видове конкуренция между работниците, свръх тези, въведени от ужасяващата директива
Bolkestein. Равенството между работниците трябва да бъде цел на една положителна
директива за единното разрешително, която утвърждава този принцип. В нейно отсъствие
би трябвало в името на Европа, на работниците, на социална Европа, на хуманна Европа
всички ние заедно в Парламента, независимо от мненията ни, да отхвърлим директивата.

Mara Bizzotto,    от името на групата EFD. – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа,
въпросният доклад със сигурност съдържа някои положителни елементи и общата му цел
е да се опростят процесите и да се намалят бюрократичните стъпки за работниците от трети
страни, които имат валидно разрешение за пребиваване в държава-членка.

Като дискусионен въпрос бих искала да спомена факта, че днес в Европа десетки милиони
граждани – твърде много от тях са млади – са без работа вследствие на структурните
недостатъци на производствената система в Европа и в резултат на кризата, краят на която
като че ли не се вижда.

Най-важната отговорност на Европа, дори преди да подпомага гражданите на трети страни,
пребиваващи в нашите страни, е да приложи икономически, политически и обществени
мерки, които ще помогнат на нашите граждани най-напред да намерят или да си върнат
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работата. Ако Европа може да осигури работа за собствените си граждани, това ще създаде
здрави обществени основи, така че потоците на външна миграция да могат да бъдат приети
адекватно.

Възловото съображение трябва да бъде да се осигури преди всичко Европа да расте независима
и да стои здраво на собствените си крака. Тогава нашите страни ще бъдат достатъчно силни,
за да предложат работа и на други.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Г-жо председател, моята партия винаги ясно е заявявала,
че ние сме против европейска миграционна политика и политика в областта на убежището.
В Нидерландия сега имаме много добър кабинет, който е повече способен да изпълни волята
на народа в областите на убежището и имиграцията, отколкото преди, но сега просто бяхме
поставени пред fait accompli (свършен факт).

При все това моята партия, делегацията на нидерландската Партия на свободата (PVV),
винаги ще се стреми да осигури тези правомощия да бъдат предадени обратно на
държавите-членки. Важното нещо, което трябва да се направи междувременно, разбира се,
е да се ограничат вредите, но не това се опитва да постигне докладът: новата процедура
всъщност прави по-лесно, а не по-трудно за хората да влизат в Европейския съюз.

Г-жо председател, само една елитарна политическа класа, която напълно е скъсала връзката
със своите граждани, би могла да изостави на произвола на съдбата тези граждани, които
са свидетели на бедствените последици от ежедневната масовата имиграция на мигранти,
които не са от Запада. Аз ще гласувам против доклада, защото бях избран от нидерландците,
а не от търсачи на щастие, които искат да опитат западните удоволствия, без да са прегърнали
юдейско-християнските ценности.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Г-жо председател, бих искал да започна с поздравления
към Véronique Mathieu за всичките усилия, които тя вложи за постигане на този резултат.
Тя свърши твърде важна работа по изключително сложна тема, както каза членът на
Комисията Малмстрьом. Като група на Европейската народна партия (Християндемократи)
ние подкрепяме сътрудничеството в областта на законната имиграция, като даваме ясно да
се разбере, че в същото време засилваме противодействието си на незаконната имиграция.
Считам, че едното не може да съществува без другото. Все пък в същото време признаваме,
че едно от средствата, което може да бъде използвано за борба срещу незаконната имиграция,
е да се открият добри и ясни възможности за регламентирана имиграция, точно каквото
правим в този случай. Бих искал също да напомня, както каза Véronique Mathieu, че новите
правомощия, предоставени ни в тази област от Договора от Лисабон, донесоха със себе си
и нови задължения. Поради това, тъй като от нас се изисква да поемем тези нови задължения,
Парламентът трябва да направи точно това, като покаже, че е способен да постигне
компромис със Съвета на министрите. За това се налага да бъдат приети някои позиции на
Съвета като защитните мерки, които той би искал да запази при издаването на
разрешителните съгласно директивата. Това според мен поставя въпроса за равноправното
третиране. Трябва да приемем, че за да постигнем съгласие със Съвета, ще трябва неминуемо
да приемем, че условията не винаги ще бъдат еднакви. В същото време обаче, и с това
приключвам, тези, които претендират, че прекалено избързваме, или които са готови да
гласуват „против“, трябва да си дават сметка, че без такава директива ще се стигне до
незаконно положение, което определено няма да укрепи достойнството на работниците,
които се окажат в него.

Claude Moraes (S&D).   – (EN) Г-жо председател, мисля, че и двамата ми колеги от
групата S&D – г-н Cercas и г-жа Blinkevičiūtė – споменаха основния проблем за нашата
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група в този пакет: не става дума само за равноправното третиране или принципа за страната
на произход – както каза г-жа Oomen-Ruijten, това беше разисквано много нашироко.
Стои също и въпросът за нелогичността на положението, в което се намираме днес. Имаме
предложение за единно разрешително, което идва след предложението за квалифицираните
работници, синята карта и идва след санкциите за работодателите. Това означава, че имаме
пакет, съдържащ много от правилните намерения, като прилагане на хоризонтален подход.
Но няма хоризонтален подход, защото сме в положение, в което г-жа Mathieu върши добра
работа с това, с което разполага, но както тя обясни в своето изказване, искахме глобален
подход, а сега имаме секторен подход и точно във връзка с този секторен подход изказа
загриженост г-жа Lambert.

Така че къде се намираме днес? Нашата група е дълбоко обезпокоена за сферата на заетост
на принципа за страната на произход и, както каза моята колежка г-жа Blinkevičiūtė, имаме
реален проблем с категориите работници, които са включени в това предложение. Така че
имаме положение, в което командированите работници, лицата, временно командировани
от собствените им дружества, сезонните работници и – да – лицата, които се ползват с
международна закрила – всички те са изключени. Ние ще представим тези изменения отново
утре от името на нашата група.

Ако има единно разрешително, което не отговаря на това, което пише на документа – в
смисъл, при което няма реално широк подход към влизането на граждани на трети страни
в Европейския съюз – ще се сблъскаме с проблемите за равноправно третиране, работна
сила от две категории и други проблеми, които искаме да решим чрез общи политики.

От друга страна, в комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
по-конкретно си даваме сметка, че подходът, с който трябва да работим, е секторният, така
че ще има директиви относно сезонните работници и лицата, временно командировани от
собствените им дружества, но не може да обвинявате нашата група, която е заложила
равноправното третиране въз основа на принципа за страната на произход в центъра на
дейностите си в опитите да бъдат решени тези въпроси. Казваме истината, а тя е, че вършим
нещата по погрешен начин и го правим заради хората, които не са тук днес, за да чуят
аргументите ни: представителите на Съвета. Съветът не пожела да работи по въпроса по
хоризонтален начин и затова оставаме с този подход „на парче“.

Така че относно единното разрешително ние разбираме добрите намерения и глобалния
подход и работата на докладчика в опитите да накара това да работи, но ние добросъвестно
ще представим измененията си утре с надеждата да успеем да получим единно разрешително,
което да казва какво е: единно разрешително, обхващащо широкото разнообразие на хора,
които искат да работят в Европейския съюз. Искаме да направим това единно разрешително
реалистично, за да работи за всички държави-членки и да издържи проверката на времето.

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Г-жо председател, вече от една година съм в Парламента
и съм се занимавала с различни проблематики, но нито една от тях не е била толкова трудна,
колкото тази, която е тук пред нас. В този момент бих искала отново да изкажа искрените
си благодарности на г-жа Mathieu и г-н Cercas, двамата докладчици от компетентните
комисии.

Това наистина е много трудна тема и причината е, че ние, разбира се, имаме много възвишени
идеали в Европа. Искаме да третираме всеки, който живее и работи тук, справедливо и
равноправно. По принцип това е нещо, с което всички можем да се съгласим като отправна
точка. Обаче остава въпросът доколко реално ще можем да приложим това в подробности.
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Вече ни беше напомнено, че с Договора от Лисабон сега желаем да разработим обща
миграционна политика и политика в областта на убежището. Политиката в областта на
убежището е нещо близко на сърцата ни и не само заради Хартата на основните права.
Нуждаем се от миграционна политика поради икономически съображения, тъй като протичат
демографски промени и имаме много неотложна потребност не само от
висококвалифицирани работници, но също и от по-слабо квалифицирани работници.

По същество основната трудност тук е какво да се прави. Както вече беше казано – г-жа
In ’t Veld го спомена – държавите-членки заявиха още през 1990 г. в Тампере, че желаят да
бъде разработена обща структура. Все още нищо не е представено. С други думи, това, което
имаме днес, е компромис – не сме напълно доволни от него, но според мен е начин да се
придвижим напред. Говорейки лично, мога напълно да разбера защо някои казват, че е
необходимо повече време за обсъждане. И аз не съм напълно доволна от него. За мен е
особено важно например всеки да има достъп до обучение и по-нататъшно образование,
защото е абсолютно от възлово значение – не само за въпросните лица, така че те да могат
да работят на пазара на труда, но също и за нас с реалната ни потребност от работници. В
случая с общественото осигуряване например, където и без това вече имаме толкова много
различни системи, които дори не са били уеднаквени в рамките на ЕС, това поставя въпроса
как всъщност можем да създадем общ набор от права за гражданите на трети страни във
всички случаи, дори и да искаме.

Трудно е и ето защо аз гледам на компромиса, който в момента е пред нас, като на нещо
добро. Наистина трябва да гласуваме в подкрепа на документа; така поне ще имаме нещо.

Hélène Flautre (Verts/ALE).   – (FR) Г-жо председател, трябва да се каже, че е изключително
странно директива, която е замислена да гарантира правна рамка за съответен достъп до
права за всички работници, да започва с дълъг списък на категориите работници, които са
изключени от нея. Това я кара да прилича на проект за законна миграция, но също и за
многослоен европейски пазар на труда, на който за всяка категория работници ще бъде
определен, съобразно ценността им, нещо като портфейл от права. Затова сме още далеч от
един хоризонтален и универсален подход към правата на работниците.

Мисля, че тези, които носят отговорност в Европа, още не са осъзнали, че повече права за
работниците означава по-голяма икономическа ефективност и по-голямо социално
сближаване, с по-големи индивидуални и колективни придобивки, разбира се, за мигрантите,
за приемащите общества и за страните на произход. И наистина, това е показано в изследване
на Лондонската школа по икономика, в което се твърди, че регламентирането на
положението на 600 000 нередовни работници в Обединеното кралство, които няма да
имат достъп до процедурата за единно заявление, би донесло 3 млрд. британски лири в
хазната на Обединеното кралство. Считам, че изобщо не сме на висотата на
предизвикателствата.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Г-жо председател, всички знаем, че икономическата имиграция
е истинско явление в държавите-членки на Европейския съюз. Присъствието на работници
от трети страни трябва да бъде оценено, като се имат предвид поне две съображения.
Въпросът се проявява предимно като икономическа необходимост, тъй като демографските
тенденции и тенденциите на пазара на труда сочат, че европейските общества се нуждаят
от работната ръка на имигрантите. Така че е в наш интерес да осигурим имиграцията да
протича законно, при регламентирани обстоятелства и държавите-членки да имат
възможност да контролират процеса, а имигрантите да имат правна сигурност, което означава
да няма възможност да се извличат изгоди от заобикаляне на законните процедури.
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Считам, че частта на директивата, засягаща общите права, тоест равните права на имигрантите
и служителите, които са граждани на въпросната държава-членка, е много важна. На този
етап бих искал също да привлека внимание към другия, културния аспект на въпроса.
Присъствието на имигранти с различни културни обичаи и традиции е източник на
напрежение в много държави-членки. Убеден съм, че предоставянето на равни права не
може да се ограничи до забрана на дискриминацията на пазара на труда. Считам, че въпросът
изисква един по-премислен подход. Причината за това е, че законните работници имигранти
не само носят допълнителен източник на работна сила в Европа, те не само искат да работят
тук, те също искат да учат, да създават семейства, да отглеждат деца и да водят пълноценен
живот. Следователно ако Европа реши, че икономическата имиграция е решението за
дисбалансите, причинени от демографското положение, тя не трябва да пренебрегва
културното измерение на въпроса. Успехът на културното многообразие предполага
търпимост, взаимно уважение и солидарност.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, считам,
че решението, което обсъждаме, е погрешно, че то е твърде несправедливо към много уязвими
хора и че в някои отношения то е и вредно само за себе си, защото от ничие внимание няма
да убегне – и този аргумент вече беше посочен – че има противоречие в това да се обсъжда
единно разрешително, като се започва с откази и изключения.

Изключването на командированите работници, сезонните работници и бежанците от
въпросното решение всъщност подкопава еднаквостта на правата както на трудовите, така
и на гражданските права. Има дори и по-неблагоприятен сценарий: ние разглеждаме решение,
което не само би могло да отвори пътя за форми на дъмпинг, тъй като разходите ще са
различни във всеки случай, но и което ще прави разграничение между отделните граждани.

Парламентът ще трябва да обсъди на по-късен етап въпроса за условията на труд за сезонните
работници. Г-жо член на Комисията, сезонните работници не са просто чужди граждани;
те са също европейски граждани и ако съществени условия и права на гражданство ги
разграничават едни от други, неизбежно предприятията ще потърсят решения от по-ниско
качество, когато ги наемат.

Що се отнася до командированите работници, можете ли да си представите какъв вид
положение ще се създаде на нашия глобален пазар, ако на големите многонационални
компании бъде позволено да наемат хора да дойдат да работят в нашите страни, но при
сроковете и условията, които се прилагат в техните страни на произход? Ще се създаде ново
и крайно отрицателно положение. Дъмпингът не само ще се случва ежедневно; ще се правят
и разграничения между гражданите, а това е нещо, с което Европа не се е сблъсквала никога,
дори и в най-новата си история.

Единството е от основно значение и поради това разпоредбата трябва да бъде преразгледана
из основи.

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Г-жо председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа,
нека бъдем ясни: това ли е договореността, която искахме? Отговорът е „не“. Мнозина от
нас в Парламента биха искали да се отиде по-далеч, но считам, че това е крачка в правилната
посока по-конкретно по две причини: най-напред, защото в момента създаваме нов
инструмент, целящ да облагодетелства гражданите на трети страни, които желаят да
имигрират на територията на държави-членки, като им предоставя набор от права; на второ
място, както г-жа Mathieu вече каза, поради политическото послание, което изпращаме
към чужбина, което противодейства на идеята за „крепост Европа“, способна да взема само
репресивни мерки и да укрепва защитата, като в същото време даваме отговор на въпросите,
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повдигнати в Програмата от Стокхолм, относно създаването на гъвкави имиграционни
политики, за да се насърчи икономическото развитие на Съюза.

Затова съм съгласен с г-жа Mathieu, че трябва спешно да бъде постигнато съгласие със Съвета
и, макар да споделям мнението на г-жа In ’t Veld, че много държави-членки не желаят да
обсъждат каквато и да било обща имиграционна политика, това подчертава важността да
се предприеме първата стъпка.

Нека бъдем ясни: премахването на вътрешните граници между държавите-членки направи
съществено уеднаквяването на националните законодателства относно условията за
допускане и пребиваване за граждани на трети страни, за да им бъде гарантирано
равноправно третиране и да се осигури да им бъдат гарантирани права и задължения,
сравними с тези на гражданите на ЕС. Освен това считам, че въвеждането на единна процедура
за кандидатстване за разрешително за пребиваване и работа ще бъде от полза от гледна точка
на ефективността както за мигрантите, така и за работодателите и че то ще улесни контрола
върху законността на тяхното пребиваване и работа.

Debora Serracchiani (S&D).   – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, до момента
достъпът до заетост е регулиран само за ограничен брой конкретни категории граждани на
трети страни. Наистина, не всеки се ползва от общия принцип на равноправно третиране в
достъпа до заетост.

Като следствие Европейският съюз трябва да вземе мерки за гарантиране на равноправно
третиране както за гражданите на трети страни, законно пребиваващи в държава-членка,
така и за тези, които отговарят на условията за статут на бежанци или които се нуждаят от
международна закрила съгласно Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г.

Трябва да избегнем увеличаване на търсенето например на сезонни работници, само защото
може да им се плати по-малко и защото те имат различни – по-ниски – разходи в сравнение
с европейските граждани, наети да извършат същата работа. Трябва също да избегнем риска
например значим брой многонационални компании да прехвърлят централите си в страни
като Мароко или Турция и да изпращат служителите си да работят в клонове в Европа,
защото би било по-евтино.

От съображения за социална справедливост трябва да осигурим европейските граждани да
бъдат третирани равноправно по отношение възнаграждение, условия на труд и обществено
осигуряване. По тази причина считам, че е правилно в директивата да бъдат включени
сезонните работници, командированите работници, бежанците и самостоятелно заетите
работници. Би било крайно опасно да се правят разграничения.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: LÁSZLÓ TŐKÉS
Заместник-председател

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Г-н председател, през вековете хората са напускали Европа,
за да търсят работа и да избягат от войни и преследвания по политически и религиозни
причини, а сега Европа със своята стабилност привлича хора от места извън нея и това е
нещо хубаво. Отлично е, че правилата относно законната имиграция се уеднаквяват в
рамките на ЕС, така че разрешителните за пребиваване и работа се обединяват само в едно
разрешително. Това е нещо хубаво.

По мое мнение обаче подходът на Комисията е доста по-малко обоснован, защото тя е
избрала отраслов подход. Той гарантира различни права за различни групи. Стигнало се е
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до такава бъркотия, че дори и експертите се затрудняват да открият какво всъщност е
европейска имиграционна политика. Имаме служители, които са изпратени тук, служители
със сини карти, научни работници, сезонни работници, служители на компании, които са
командировани вътрешно, и така нататък. Защо Комисията не може да прилага еднакви
правила към всички служители?

В много случаи стана ясно, че много групи мигранти не се третират еднакво, и това е много
трудно да се приеме. Водещият принцип със сигурност трябва да бъде равноправно третиране
за всички. Не е правилно само определени хора да се ползват от равноправно третиране, а
други не.

Имайки това предвид, групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в
Европейския парламент внесе изменения и се надявам те да спечелят подкрепата на
Парламента при утрешното гласуване. Това е много важно и докато приветстваме мигрантите,
искаме правилата да бъдат направени по-еднакви и по-последователни.

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Г-н председател, г-жо член на Комисията, идеята за „едно
гише“ трябва да бъде приветствана, но това изисква промяна в мирогледа за някои европейски
страни – включително моята собствена, Австрия, където разрешителните за пребиваване
се издават от органите, занимаващи се с правата на трети страни, а разрешителните за работа
– от органите, отговарящи за пазара на труда, Австрийската служба по заетостта, с участието
на социалните партньори. Регулирането на достъпа до пазара на труда пряко засяга
социалните партньори и поради това те трябва да участват в него по същество. Обсъждането,
което се проведе до момента, в твърде малка степен включи профсъюзите и
неправителствените организации и църквите също бяха изключени. Много от ораторите
преди мен казаха, че миграционната политика трябва да се разглежда като едно цяло. Затова
се противопоставям на подхода на Комисията „на парче“, който разкъсва пакета и с това
въвежда през задния вход принципа за страната на произход и евентуално дори и социален
дъмпинг, както също вече беше отбелязано.

Позволете ми да направя една бележка по правното естество на допълнителния документ.
Формат на кредитна карта няма да е в състояние да побере всички служебни нареждания
и данни, така че допълнителният документ също трябва да бъде нормативен по естеството
си. Само тогава ще бъдат възможни ефективни мерки за контрол. Това ще има като резултат
защита на работниците и недопускане нарушаване на конкуренцията по начин,
благоприятстващ предприятията, които искат да замогват на гърба на незаконните работници.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Г-н председател, аз вече вдигнах на два или три пъти
синята си карта, за да опитам да задам няколко въпроса. Всеки, който слуша разискването,
би останал с впечатлението, че не съм отделила няколко месеца, за да дам своя принос към
социалното измерение на тази проблематика, която разглеждаме в момента.

Това, за което става дума – и аз го повтарям за всички колеги тук – е едно мое изменение,
което има за цел да осигури равноправно третиране за всеки, който влезе в държава-членка
с единно разрешително за пребиваване и работа. Това е гарантирано. Как може да внушавате,
че това не е гарантирано? Четох и съобщенията в пресата и оставам с чувството, че само се
занимаваме с подстрекателство. Нито пък можете да имате такава претенция за сезонните
работници, а считам, че ще внесете и предложение в този смисъл.

Колкото до временното командироване, случаят не е такъв, че да може да се регистрира
дружество в трета страна и след това да преместите работниците там да работят в лоши
условия. Г-н председател, това просто не е вярно.

13-12-2010Разисквания на Европейския съюз -BG56



Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Г-н председател, единното разрешително ще улесни
административните процедури, ще подобри контрола и управлението на икономическата
миграция и обмена на данни за търсенето на пазара на труда. Обаче законодателното
предложение предлага само половинчато решение, защото разглежда правата на лицата,
на които вече е позволено влизане в Европейския съюз и на пазара на труда на
държава-членка. То не обхваща други два аспекта: критериите за предоставяне право на
работа и изключването на сезонните работници и лицата, временно командировани от
техните дружества.

Бих искал също да не забравяме, че регулираме правата на работници от трети страни, но
все още не сме напълно постигнали свободен пазар на труда за всички граждани на ЕС.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Г-н председател, в разискването беше казано много за
равните права. Това е и въпрос на баланс или противоречие, защото този избор ще стои
пред нас и това е също въпрос на дългосрочен или краткосрочен подход.

Изключенията, при най-лошия сценарий за бъдещето, ще отворят пътя към нова форма на
робство. Ние знаем, какво причини промяната на директивата относно командироването
на работници от минимална в максимална директива във вид на разбиване на реда и
равновесието на пазара на труда. Изключенията няма да подобрят положението. Напротив,
ще стане по-лошо. Това ще доведе до социални бедствия. Цели отрасли ще предпочетат да
наемат сезонни работници по начин, който ще засегне целия пазар на труда, ще подтиска
заплащането и ще създаде конфликти.

Призовавам моите колеги от другите политически групи, като групата на Алианса на
либералите и демократите за Европа и групата на Европейската народна партия
(Християндемократи), да подкрепят изменението, внесено от групата на Прогресивния
алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Това е единственият начин
да се осигури изключенията да не създадат сериозни социални конфликти.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, на 18 декември 1990 г.
ООН прие Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти
и членовете на техните семейства. Конвенцията е един от деветте основни документа на
ООН относно правата на човека. За съжаление, 20 години по-късно никоя от
държавите-членки на Европейския съюз не е подписала или ратифицирала конвенцията.

Считам, че признаването на правата на гражданите на трети страни, които живеят и работят
законно в Европейския съюз, трябва да бъде приоритет за Европа, която е изправена пред
нови предизвикателства по отношение на интеграцията, недискриминацията и защитата
на правата на човека.

Поради тази причина призовавам всички членове на ЕП да подкрепят изменение 16 и да
подпишат Писмена декларация 96 – която аз подписах, заедно с Cornelia Ernst,
Sylvie Guillaume и Franziska Keller – за да апелираме към държавите-членки да ратифицират
конвенцията на ООН за работниците мигранти.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, вярно е, че предложението за
директива разглежда широк кръг ситуации, включително например работниците имигранти
от трети страни, сезонните работници и командированите работници, но истината е, че
това на практика се явява узаконяване на социалния дъмпинг, задълбочаване на
несигурността на работното място и влошаване на дискриминацията под претекста за
регламентиране на единно разрешително. Ето защо казваме, че предложението за директива
не може да бъде прието.
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Това, което е необходимо, е да се подобрят правата на тези, които работят в Европейския
съюз, било то като командировани работници, сезонни работници, работници на пълен
работен ден или дори работници имигранти. Трябва да признаем правата им, включително
Международната конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и членовете
на техните семейства, приета от ООН. Би било положително, ако Комисията се ангажира
да приеме и ратифицира конвенцията за всички държави-членки.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Г-н председател, икономическата миграция е факт, който е
повече или по-малко познат на всички по-заможни страни от Европейския съюз.

Заедно с мигрантите, които идват в страните на ЕС законно, в съответствие с техните закони
и наредби, има много незаконни мигранти, които често биват подложени на дискриминация
или дори преследване, тъй като работодателите често се възползват от това, че те нямат
статут на законно пребиваване.

Направеният в директивата опит във връзка с по-добрата организация и въвеждането на
конкретни общи правила за решаване на този проблем може да помогне за запазване
достойнството на хората, които идват в страните от ЕС в търсене на работа, ако са готови
да приемат правилата на ЕС относно миграцията. Не храня илюзии, че директивата ще реши
всички проблеми на трудовата миграция. Тя може обаче да подобри сегашната система за
заетост на мигрантите и ще премахне някои от нежелателните развития на нещата, които
видяхме в тази област. Затова имаме причина да гледаме на проекта за директива като на
крачка в правилната посока. Така трябва да се гледа на нея.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Г-н председател, има една ирландска пословица, която гласи:
колкото хора, толкова мнения. Ако това е вярно за нещо, то е вярно за тази спорна, сложна
тема. Затова докладчикът е свършил много добра работа и заслужава похвала.

(EN) Тъй като Европейският съюз е основан на принципите на мира и благоденствието,
напълно е оправдано той да се опитва и да разпространява идеята в целия Европейски съюз
и всъщност в целия свят. Като най-голям донор на помощи за трети страни, оправдано е да
опитаме да осигурим тези, които законно се намират в границите ни, да бъдат третирани
със същото достойнство и уважение, каквито бихме искали да бъдат проявявани към нашите
граждани, ако те се намираха в трети страни. Макар това да не е съвършено, то е крачка в
правилната посока. Приветствам го и затова го подкрепям.

Alejandro Cercas,    докладчик по становището на комисията по заетост и социални
въпроси. – (ES) Г-н председател, не искам да започвам отново разискването с моята колежка
г-жа Oomen-Ruijten, а по-скоро да бъда напълно прецизен.

Разискването по никакъв начин не беше лично и никой не е поставял работата й под въпрос.
Ако някой я беше поставил под въпрос, аз щях веднага да кажа, че тя свърши отлична работа
в комисията по заетост и социални въпроси.

Ако г-жа Oomen-Ruijten казва, че е внесла изменения за утрешното заседание, които
подобряват текста и осигуряват равенство, трябва да кажа, че случаят не е такъв. Г-жа
Oomen-Ruijten е прибавила името си към измененията на текстовете – които са тук при
мен – които Съветът не успя да включи по време на диалога, който проведохме с него. Това
не са изменения от г-жа Oomen-Ruijten; това е текстът на Съвета дума по дума. По отношение
на временното командироване на работници Съветът заема далеч по неравноправна позиция
отколкото Комисията.
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Бихме били готови да приемем първоначалния текст на Комисията, но текстът от Съвета
заявява, че всички командировани работници, включително тези, обхванати от директивата
от 1996 г., също се изключват от директивата. Следователно изменението не осигурява
по-голямо равенство, а по-скоро по-голямо неравенство.

Бих искал отново да изразя личното си уважение към г-жа Oomen-Ruijten. Без съмнение
тя е един отличен член на ЕП, чиято работа е много добра, но в крайна сметка тя се
присъедини към мнението на Съвета.

Сесилия Малмстрьом,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, това наистина беше
едно много добро разискване. По отношение на обхвата на директивата не е тайна, че
Комисията би предпочела глобален подход. Предшествениците ми предложиха това преди
много години. Той беше невъзможен. Все още е такъв и затова имаме този секторен подход.
Аз не го одобрявам, но това е единственият начин да вървим напред.

Директивата е необходима, защото имаме работници от трети страни. Те са в нашите страни
и дават важен принос за нашите икономики. Трябва да ги защитим. Като казвам това,
противно на някои от мненията, които бяха изказани днес, позволете ми да подчертая, че
настоящата директива установява принципа на равноправното третиране за работниците
мигранти във всички области, свързани със заетостта, включително условията за наемане
и заплащане. Тя не създава дискриминация. Веднъж приета, директивата ще бъде едно много
важно средство в борбата за защита на работниците мигранти и против социалния дъмпинг.
Никой не иска социален дъмпинг. Искаме да защитим тези хора.

Други категории работници, като сезонните работници и ЛВКТД (лицата, временно
командировани от техните дружества), не са включени в настоящото предложение. Споделям
мнението ви, че трябва да ги защитим. Ето защо преди лятото Комисията предложи два
отделни документа, обхващащи ЛВКТД и сезонните работници, конкретно имащи за цел
да ги защитят. Сигурна съм, че след като докладчиците, докладчиците в сянка и комисиите
наистина пристъпят към работа по тези предложения, те ще направят всичко по силите си,
за да се осигури тези категории също да бъдат защитени и да можем да постигнем напредък
и в тези области.

Наясно съм също, че някои хора или групи тук биха искали да включат командированите
работници – които сега са изключени. Директивата, която обсъждаме днес, има за цел да
не допусне дискриминация, не да създава нова дискриминация, така че нека се занимаем с
въпроса за командированите работници отделно, а не в този контекст. Комисията в близко
бъдеще ще започне проучване за оценка на въздействието по въпроса. Тя обяви
преразглеждане на директивата относно командированите работници за края на следващата
година. Въпросът за личния обхват на директивата относно командированите работници
би могъл да бъде разгледан като част от обявеното преразглеждане на директивата относно
командированите работници.

Що се отнася до въпроса за таблиците за съответствие, който повдигна г-жа In ’t Veld,
Комисията напълно споделя мнението й не само по отношение на директивата. Това щеше
да бъде, и да се надяваме ще бъде, важно средство при разглеждане въпроса за по-доброто
регулиране и по-голямата прозрачност от страна на държавите-членки, когато прилагат
различните директиви. Това ще бъде добре за вас; ще бъде добре и за нас, за националните
парламенти и гражданите. Постоянно го повтаряме на Съвета. Ако би улеснило нещата,
Комисията е готова да излезе с декларация по въпроса. Но не искаме да застрашаваме
директивата, ако бъде възможно да се стигне до решение утре, когато гласувате по темата.
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Ще продължим да се борим за това и ще се връщаме на него при много други законодателни
актове.

Благодаря ви за разискването. Благодаря ви за много усърдната работа, която свършиха
много хора, по-специално г-жа Mathieu и г-н Cercas. Надявам се да можем да постигнем
съгласие и утре гласуването да бъде положително.

Véronique Mathieu,    докладчик. – (FR) Г-н председател, г-жо член на Комисията, трябва
да се съглася изцяло с Вас, тъй като Вие дадохте много пълен отговор на 23-та колеги, които
се изказаха по нашия текст, на г-н Cercas и на мен.

Трябва да благодаря на всички докладчици по текста от всички политически групи, с които
имахме много обсъждания и много добро сътрудничество през тази година, тъй като вече
от година работим заедно по въпроса. Започнахме в началото на годината и приключваме
с белгийското председателство. Благодаря Ви, г-жо Малмстрьом, тъй като Вие отделихте
много голямо внимание на текста, както и Вашите служби. Благодаря също и на Съвета,
защото Съветът ни слушаше много внимателно, и благодаря също на колегите, които се
изказаха тази вечер.

Бих искала да кажа, че утре ние всъщност гласуваме на първо четене. Това е компромис.
Компромисът никога не е задоволителен на 100 % и ако колегите все още търсят уверения,
надявам се, че във всички случаи изказването, което направихте, ще ги успокои.

Колкото до г-жа Flautre, която току-що каза, че започваме текста на доклад с изключения,
помнете, че всички тези работници, засегнати от изключението, са във всички случаи
обхванати от директиви, отнасящи се съвсем конкретно за тях. Следователно това не е
въпрос на изключване на определен брой работници от трети страни.

Надявам се, че текстът на доклада, който съставихме с всички докладчици и който ще
представим утре на другите наши колеги, ще бъде голяма крачка напред за работниците от
трети страни.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се състои във вторник, 14 декември 2010 г.

Писмени изявления (член 149)

Proinsias De Rossa (S&D),    в писмена форма. – (EN) Гласувах против този опасно
формулиран проект на директива от Комисията и Съвета, който имаше за цел да създаде
пазар на нископлатени работни места за работниците мигранти в ЕС. Миграцията трябва
да бъде справедлива. Всеки, работещ в ЕС, трябва да бъде третиран равноправно, независимо
от неговата или нейната страна на произход. Предложението за единно разрешително за
работа за граждани от страни извън ЕС е пропиляна възможност да подкрепим достойни
условия на труд, при които мигрантите се посрещат на основата на равноправно третиране.
Вместо това предложението би довело до дискриминационно третиране между работниците
от ЕС и служители от страни извън ЕС, командировани на работа в ЕС. Например
предприятията биха могли да намерят за по-печелившо да изнесат официално централите
си в страни извън ЕС и след това да командироват работници в своите европейски клонове,
за да избягнат необходимостта да предоставят същите права и условия на своите работници,
които са законно приложими за гражданите на ЕС, работещи в Съюза. Европейският
парламент отхвърли това предложение. Това означава, че Комисията и министрите на
държавите-членки ще трябва да се върнат на работната маса и да излязат с предложение за
виза, което не води до надпревара в отстъпките.
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19. Разширяване на обхвата на Директива 2003/109/ЕО до лица, ползващи се с
международна закрила

Председател.   – Следващата точка от дневния ред е докладът на Claude Moraes, от името
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно
разширяването на обхвата на Директива 2003/109/EО до лица, ползващи се с международна
закрила (COM(2007)0298 - C6-0196/2007- 2007/0112(COD) (A7-0347/2010)).

Claude Moraes,    докладчик. – (EN) Г-н председател, опасявам се, че щом започна с първия
абзац от изказването си в залата ще останем само аз, координаторът от групата на
Европейската народна партия (Християндемократи) и г-жа члена на Комисията. Възхищавам
се на Вашата енергичност, г-жо член на Комисията. Не бива да започвам изказването си по
този начин, но просто не успях да го избегна. Благодаря на групата на Европейската народна
партия (Християндемократи) за това, че са тук в този късен час.

Г-жо член на Комисията, Вие и Съветът свършихте много добра работа, спасявайки това
предложение, което сега ще облагодетелства лицата, които никога не е трябвало да бъдат
изключвани от първоначалната Директива относно статута на дългосрочно пребиваващи
граждани от трети страни. Имаше още една възможност да ги включим през 2008 г. и тогава
отново, за съжаление, поради неуспех на Съвета да постигне съгласие, това не можа да се
случи. Затова днес е щастлив ден, защото по предложение, поето от моя предшественик
като координатор в моята група, Martine Roure, сега е постигнато съгласие. Изказвам огромна
благодарност и на Съвета. По време на предходното разискване споменах, че не присъства
днес, но ако присъстваше, щях да благодаря и на Съвета, защото по време на белгийското
председателство успяхме да постигнем добър напредък. Много съм благодарен за това.

Предложението би облагодетелствало пряко всички лица, ползващи се с международна
закрила, които са пребивавали законно на територията на ЕС за повече от пет години, но
понастоящем нямат право на статут на дългосрочно пребиваващи. То би прекратило
различното им третиране в сравнение с други граждани на трети страни и би им предоставило
по-голяма сигурност по отношение на положението им в ЕС.

Основният въпрос на преговорите се свежда до изчисляването на петгодишния период на
законно пребиваване. Ние подкрепихме Комисията в това, че трябва да се вземе предвид
цялата продължителност на процедурата по предоставяне на убежище. Съветът обаче силно
се противопостави на това. Бяхме загрижени в това отношение, защото процедурите по
предоставяне на убежище могат да отнемат много години в някои от държавите-членки.
Компромисът, до който стигнахме по време на преговорите, е, че най-малко половината от
продължителността на процедурите по предоставяне на убежище ще бъде взета предвид и
ако дадена процедура продължи повече от 18 месеца, се взема предвид целият период от
време.

Колебая се дали да премина към въпроса, свързан с таблиците на съответствието, но съм
задължен да кажа нещо, свързано с тях – предпочитам да не го правя. Въпреки това бих
помолил институциите да постигнат хоризонтално споразумение по този въпрос.
По-конкретно, бих призовал настоятелно Съвета да признае важността на таблиците на
съответствието за съблюдаване на прилагането на законодателството. Бяхме поставени в
изключително трудна ситуация, в която множество от досиетата, за които групи в тази зала
считаха, че са от огромно значение, можеха да бъдат забавени поради това.

Доволен съм и защото обхватът на предложението включва както бежанците, така и лицата,
ползващи се със субсидиарна закрила. От жизненоважно значение е да се продължи
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тенденцията за уеднаквяване на стандартите за закрила и правата, предоставени и на двете
групи, както при преработването на Директивата за квалифициране. Споразумението съдържа
и множество гаранции срещу връщане. Като се има предвид, че сега лицата ще могат да се
придвижват от една държава-членка в друга, е важно да не се забравя предишната ситуация
по отношение на международната закрила, с която се ползват съответните лица.
Следователно държавите-членки ще трябва да включат забележка в разрешението за
дългосрочно пребиваване и се задължават дa се консултират с държавата-членка,
предоставила закрилата, в случай на възможно експулсиране. Предложението взема предвид
и прехвърлянето на закрила към друга държава-членка съгласно национални договорености.
Разрешението за дългосрочно пребиваване трябва да бъде изменено по съответния начин,
за да се запазят гаранциите за защита срещу връщане.

Уверихме се също, че принципът за целостта на семейството се взема предвид в случай на
експулсиране в друга държава-членка, но е и ясно, че този принцип не би следвало да е
автоматичен в случаи, при които не е във висшия интерес на членовете на семейството да
придружат експулсирания член на семейството.

Постигнатото споразумение по този въпрос е сигнал за новия вид сътрудничество, което
може да съществува между трите институции в областта на предоставяне на убежище и
законната миграция, подпомогнато от новата правна рамка от Договора от Лисабон. Според
нея можем да постигнем споразумение с държавите-членки по постепенно променящия се
закон, свързан с предоставянето на убежище.

Отново бих искал да благодаря на моите докладчици в сянка от различните групи, г-жа
Неделчева, г-жа Wikström и на останалите колеги, които помогнаха да направим възможен
този, бих го нарекъл, приятен тристранен диалог.

Сесилия Малмстрьом,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, бих искала да започна
с благодарност към докладчика от Европейския парламент, Claude Moraes. Той е свършил
прекрасна работа с екипа си от докладчици в сянка. Парламентът, Комисията и Съветът
наистина постигнаха съгласие. Министърът също помогна много.

Компромисът, до който стигнахме, е добре балансиран и е съгласуван с предложението от
2007 г. Разширяването на статута на дългосрочно пребиваване за лица, ползващи се с
международна закрила, ще осигури по-високо ниво на защита и правна сигурност на
бежанците в Европа и ще подпомогне по-доброто им интегриране в нашите общества.

Това лежи и в основата на пакета за предоставяне на убежище – първият от шест
законодателни актове – и е първа стъпка към общата ни цел да бъде изградена Обща
европейска система за убежище до 2012 г. Това ще изпрати силен политически сигнал, че
можем да постигнем съгласие, че имаме желание да изминем този труден, но важен път и
да постигнем напредък, както и че можем да предприемем разумни и конструктивни действия
по този въпрос. Наистина ви благодаря за това.

Що се отнася до таблиците на съответствието, Комисията изготви и представи на Съвета
декларация. Бих искала, ако ми позволите, да я прочета: „Комисията припомня ангажимента
си да направи необходимото държавите-членки да съставят таблици за съответствието с
мерките, които са приели за транспонирането на директивата на ЕС, и да съобщят за тях на
Комисията в рамките на транспонирането на законодателството на ЕС, в интерес на
гражданите, по-доброто законотворчество и повишаването на законодателната прозрачност
с цел подпомагане на проверката за съответствието на националните разпоредби с тези на
ЕС.“

13-12-2010Разисквания на Европейския съюз -BG62



„Комисията изразява съжаление поради липсата на подкрепа за разпоредбата в
предложението на Комисията от 2007 г. за изменение на Директивата относно
дългосрочното пребиваване, което имаше за цел съставянето на таблици за съответствие да
стане задължително.“

„В дух на компромис и с оглед да се гарантира незабавното приемане на предложението за
дългосрочно пребиваване Комисията може да приеме включената в текста задължителна
разпоредба за таблиците на съответствието да се замести със съответното съображение, в
което държавите-членки се насърчават да следват тази практика.“

„Позицията на Комисията по това досие обаче не следва да се счита за прецедент. Комисията
ще продължи усилията си за намиране, заедно с Европейския парламент и Съвета, на
подходящо решение на този хоризонтален институционален въпрос“.

Мисля, че можем да се съгласим по този въпрос. Важно е, че тази декларация е включена в
протокола и беше чута. Както споменах по време на предходното заседание, Комисията
повтаря този аргумент.

Все пак е важно да постигнем споразумение конкретно по този доклад. Благодаря ви отново
за приноса ви.

Мария Неделчева,    от името на групата PPE. – (FR) Г-н председател, г-жо член на
Комисията, г-н Moraes, госпожи и господа, първо, бих искала да поздравя докладчика, г-н
Moraes, за отличната работа и за добрия пример за сътрудничество с докладчиците в сянка,
Комисията и Съвета.

С този доклад правим огромна крачка напред към хармонизирана европейска система за
убежище. Споразумението, постигнато със Съвета, беше необходимо и се радвам, че успяхме
да постигнем напредък по този въпрос. Пакетът за предоставяне на убежище е наистина
голяма крачка напред, но има още много неща, които трябва да се свършат. Така че не трябва
да сваляме гарда и се надявам, че Съветът ще прояви същото желание за сътрудничество по
други въпроси в бъдеще. Това исках да кажа като въведение.

По отношение на съдържанието на досието, без да повтарям думите на докладчика, бих
искала да се върна на две от точките. Първо, бих искала да обърна внимание на значимостта
на интеграцията на граждани от трети страни в обществата ни. Мигрантите, които пристигат
в държавите, представляват значителен капитал за икономиките ни. Не можем обаче да
приемаме всички при каквито и да е условия. Няколко правителства осъзнаха през
последните месеци, че техният модел на интеграция не е успешен.

(Председателят отнема думата на оратора)

Cecilia Wikström,    от името на групата ALDE. – (SV) Г-н председател, първо бих искала
да благодаря на г-н Moraes, който е подготвил доклада, относно който даваме мнението
си, и както винаги е на високо ниво с желание да подкрепи хуманитарните принципи и
принципа на зачитане на другите хора.

Лицата, ползващи се с международна закрила в държавите-членки, често пребивават там
много дълго време, може би до края на живота си, тъй като уязвимостта им и преследването
в държавата, от която са избягали, обичайно продължават много дълго време. Следователно
много от лицата, ползващи се с международна закрила, се оказват в същата позиция като
лицата, които са класифицирани като бежанци. Уместно е хората да бъдат определяни като
пребиваващи в дадена държава, след като са живели в нея в продължение на пет години, и
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това беше подходът и на Комисията, и на Парламента. Съветът изяви желание да предприеме
различен подход, за което съжалявам.

Бих искала да подчертая, че членовете на семейството на лицето, ползващо се с международна
закрила, трябва да получат възможност да подредят живота си. Например в случай на
експулсиране семейството трябва да получи възможност да избере дали да последва
експулсираното лице или не. Доволна съм, че Парламентът ще приеме този доклад. Жалко
е, че Съветът не одобри таблиците на съответствията, но приветствам факта, че продължаваме
напред с докладите, които ще бъдат включени в Oбщата европейска система за убежище.

Да се надяваме, че подходът на Съвета няма да се ограничи само до изслушването на
проблема. Всички имаме еднакъв краен срок и той е 2012 г. Трябва да оставим в миналото
старите си, вкоренени разбирания и да погледнем към общоевропейския подход и това,
което е най-добро, когато стане дума за убежище и миграция. В противен случай думата
„солидарност“ скоро ще се обезсмисли.

Бих искала още веднъж да благодаря на докладчика, г-н Moraes, за чудесната работа, която
е свършил, и за много доброто, ако не и отлично, сътрудничество по изготвяне на доклада.

Judith Sargentini,    от името на групата Verts/ALE. – (NL) Г-н председател, миналата
седмица посетихме Атина, с комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни
работи и докато бях там, разговарях с Mamuth. Mamuth е на 26 години и е от Еритрея. Той
е пристигнал в Европейския съюз през Гърция и е пътувал до Нидерландия, където би
предпочел да остане, защото е имал някакви контакти там, но е бил изпратен обратно в
Гърция. Mamuth сподели, че щом получи статут на бежанец в Гърция, няма да може да
пътува свободно и че ще мине цяла вечност, преди да придобие гръцко гражданство.

Това е за доброто на млади хора като Mamuth, които имат право на нов живот и които не
заслужават отново да бъдат прекарвани напред-назад през границите, и затова се радвам,
че Парламентът сега ще промени ситуацията и че докладчикът, Claude Moraes, е успял да
направи първите стъпки към създаването на пакет от мерки за предоставяне на убежище.
Важно е и че Mamuth, който предпочита да живее новия си живот в Нидерландия, има
добра база за сравнение, защото този млад човек има правото да види как се решават
различните въпроси в Гърция и в Нидерландия или на което и да е друго място, където би
искал да изгради новия си живот.

Г-н Moraes, благодаря Ви за сътрудничеството и нека видим колко дълго ще продължи този
процес за Mamuth.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Г-н председател, бих искал да започна, като благодаря на
Claude Moraes и го поздравя за изготвения от него доклад, както и да го приветствам със
задоволство, защото предоставя нови права на онези лица, които кандидатстват за
международна закрила, включително и на бежанците. Ще им бъдат предоставени права
като на всички граждани от трети държави, които пребивават законно на територията на
Европейския съюз за период от пет години. В този доклад срещам някои точки, които
представляват затруднение. Идвам от страна, която е преминала през такива трудности, а
именно, че пет години са прекалено дълъг период от време на изчакване да бъдат придобити
правата, които този закон предоставя. Това се отнася особено за държавите, които приемат
огромен брой хора, които засядат там, блокирани в държавата, в която първоначално са
пристигнали. Освен моята държава има и други, които неотдавна се сблъскаха с подобни
случаи, като Гърция е една от тях. Те приемат огромен брой хора, от които се изисква да
изчакат пет години, за да се възползват от тези права, както предвижда законът. Напълно
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естествено, накрая се възползват от правото за дългосрочно пребиваване и могат да се
преместят и в други държави от Европейския съюз, което би било от помощ за държави
като Гърция, Малта, Кипър и други. Следователно считам, че този закон, въпреки че е добър,
е могъл да се усъвършенства и по отношение на намаляване на предвидения петгодишен
период на изчакване. Тук искам да завърша с благодарност към докладчика Claude Moraes
за това, че е разбрал това и е направил всичко възможно да включи препратка, колкото и
символична да е тя за него, към обяснителната бележка в края.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Г-н председател, аз също трябва да започна с благодарност към
колегата Moraes за изготвянето на този доклад. Бих искал и да му благодаря за
изключителните усилия, които е положил като координатор в комисията по граждански
свободи, правосъдие и вътрешни работи.

Смятам, че тази нова директива най-накрая запълва празнина в закона по отношение на
правото на пребиваване на лица, ползващи се с международна закрила, и на чиято празнина
стават жертва лица в целия Европейски съюз. Тези лица, установили се в една
държава-членка, в момента са в неустановено положение по отношение на правната
сигурност поради факта, че не отговарят на критериите за допустимост, при настоящите
обстоятелства, за кандидатстване за разрешение за дългосрочно пребиваване, а други
граждани на трети държави отговарят на въпросните критерии. По недискриминационен
начин трябва да им бъде предоставено правото на дългосрочно пребиваване, като
единственото условие е предварителното законно пребиваване, което се изисква и за другите
граждани на трети държави. Считам, че би било по-добре да се вземе предвид при
изчисляването цялата продължителност на законното пребиваване в Европейския съюз,
като се започне от момента на подаване на заявление за международна закрила.

В същото време трябва да се вземе под внимание и факта, че тези хора са постоянно уязвими
извън територията на Европейския съюз, така че всяка стъпка по посока на оттегляне на
международната закрила или правото на пребиваване трябва да бъде направена с оглед на
спазване на основните права и принципа на забрана за връщане.

Тази директива осигурява необходимите допълнителни разпоредби, които могат да се
прилагат, ако се стигне до експулсиране или предотвратяване на статут на международна
закрила. Смятам, че трябва да гласуваме в подкрепа на доклада на Claude Moraes, защото
той е част от общия пакет, управляващ системата за убежище и миграция на Европейския
съюз.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Г-н председател, няма да гледам на доклада като през розови
очила. Съвсем целенасочено ще погледна на него през очите на гражданите на нашите
страни, които са обезпокоени, защото след петгодишно пребиваване в държава-членка,
бежанците ще получат статут на дългосрочно пребиваващи лица. Това ще се приложи и на
цялата територия на Европейския съюз. Така че щом веднъж бежанците се установят в
държава-членка с относително меко законодателство в областта на предоставянето на
убежище, след пет години ще могат да се преместят в държава-членка по свой избор – и
напълно естествено ще предпочетат страна, където има вратички в закона или меки закони,
и след това дългосрочно ще се устроят на място с очевидно високи социални стандарти.
Последиците ще бъдат вторична миграция и злоупотреби. Дори и петгодишният период в
системата за предоставяне на убежище е проблем, защото често административните
процедури са предмет на предумишлени забавяния и разследвания. Разширяването на
обхвата на директивата ще натовари допълнително онези държави-членки с висок социален
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стандарт, които вече така или иначе имат огромни проблеми, а това ще направи интеграцията
на бежанците още по-трудна. Ще бъда силно критичен към доклада.

Сесилия Малмстрьом,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, нямам много какво
да добавя. Съществува широк консенсус в подкрепа на работата на г-н Moraes по тази
толкова важна директива.

Бих искала да заявя още веднъж на г-н Moraes и на останалите колеги, че това е
основополагащ въпрос. Считам, че утре ще получи подкрепа по време на гласуването. Това
е първата ни стъпка в общото пътуване към 2012 г. и пакета за предоставяне на убежище.
Надявам се този дух на конструктивно сътрудничество да се запази, защото се нуждая от
вашата подкрепа и разчитам на нея по отношение на останалите директиви.

Claude Moraes,    докладчик. – (EN) Г-н председател, бих искал да благодаря официално
на члена на Комисията за работата й по този въпрос.

Една от причините, поради които се надявам, че първата стъпка по въпросите на предоставяне
на убежище може да бъде направена на гласуването утре – надявам се, че ще е решително
гласуване – е защото, въпреки че предоставянето на убежище си остава дълбоко чувствителна
тема в този Парламент, както разясни г-н Busuttil, в случаите на по-малките държави всеки
закон за предоставяне на убежище може да има непропорционално въздействие не само
върху малките държави, но и върху държавите, в които се зараждат първоначално тези
проблеми, една от които е Гърция.

Трябва да действаме внимателно, както направихме с този доклад, и има някои точки в
обяснителния меморандум, които гарантират, че на притесненията на членовете на
Парламента се гледа много сериозно, особено когато са изразени от сериозни колеги.
Например смятам, че можем да обединим опасенията, изразени от г-жа Неделчева относно
интеграцията, и тези на г-жа Wikström, когато тя говори за членовете на семейството и
експулсирането, както и въпроси, свързани с домашното насилие, и други въпроси. Само
когато си сътрудничим по този начин преговорите текат гладко и на високото равнище на
Комисията и на Съвета благодарение на работата ни с колегите в Парламента.

Накрая, г-жо Saregentini, исках да намеря находчив начин, по който да кажа, че таблиците
на съответствието са от изключителна важност. Да кажа, че лицата, търсещи убежище, чакат
прилагането на таблиците на съответствието вероятно е най-находчивата и творческа
възможна форма на лобиране и затова се надявам Съветът да е чул казаното. Отново
благодаря на колегите си за подкрепата при изготвяне на доклада след толкова дълго време.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе във вторник, 14 декември 2010 г.

20. Териториално, социално и икономическо сближаване - Доброто управление
и регионалната политика на ЕС (разискване)

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

- A7-0309/2010 на Petru Constantin Luhan, от името на комисията по регионално развитие,
относно териториалното, социалното и икономическото сближаване

[2009/2233(INI)]; и
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- A7-0280/2010 на Ramona Nicole Mănescu, от името на комисията по регионално
развитие, относно доброто управление и регионалната политика на Европейския съюз

[2009/2231(INI)].

Petru Constantin Luhan,    докладчик. – (RO) Г-н председател, с този доклад целим да
отговорим на въпроса, поставен в самото заглавие, който е дали установяването на
икономическо, социално и териториално сближаване е основна предпоставка за глобална
конкурентоспособност в Европейския съюз, с по-конкретен акцент върху ролята на
политиката на сближаване в това отношение.

Буди тревога фактът, че между всички 271 региона на Европейския съюз съществуват толкова
драстични различия. Докато най-развитият регион има БВП на глава от населението равен
на 334% от средния за 27-те държави-членки на Европейския съюз, за най-бедният регион
тази цифра е едва 26%. С други думи, 13 пъти по-малко.

Друг неблагоприятен фактор е темпът на икономически растеж в Европейския съюз, който
е по-бавен в сравнение с този на международните ни конкуренти. Поради тази причина,
както се посочва и в стратегията „ЕС 2020“, трябва да разработим стратегически области и
да погледнем отвъд Европейския съюз, за да бъдем по-силни.

Европа е изправена пред трудна задача и освен с въздействието на настоящата криза трябва
да се справим и с други съществени предизвикателства, като например приспособяване към
глобализацията, демографските промени, изменението на климата и проблемите, свързани
с енергийната сигурност.

Ролята на политиката на сближаване в стратегията „ЕС 2020“ е безспорна. Считам, че
приоритетите на тази политика следва да бъдат приведени в съответствие с целите на
бъдещата стратегия, но си струва да се отбележи, че тя все пак трябва да остане независима
политика. Целите на стратегията могат да бъдат постигнати по-лесно, от една страна, чрез
увеличаване на взаимодействието между програмите за научноизследователска, развойна
дейност и за иновации, а от друга – чрез програмите за сближаване. Трябва да подкрепяме
мащабни проекти със значително въздействие на равнище на Европейския съюз, които ще
генерират икономически растеж, ще създадат работни места и ще гарантират устойчиво
развитие за регионите.

Особено внимание трябва също така да се обърне на инвестициите във всички видове
инфраструктура, било то транспорт, ИКТ, социална, образователна научноизследователска
и развойна инфраструктура или екологична, което ще спомогне за постигане на подходящо
равнище на достъпност за всички европейски граждани, като ще им осигури равни
възможности за развитие на техния потенциал.

Насоките на местно и регионално равнище ще бъдат продиктувани от специфичните
характеристики на района, като ще има възможност за незабавно генериране на добавена
стойност. Прилагането на принципа на децентрализация трябва да бъде насърчено до
равнище на местни органи, за да се подобри усвояването на европейски средства.

Докато насърчаваме икономическата конкурентоспособност и създаваме работни места, не
трябва да пренебрегваме изключително важната роля на МСП. Те трябва да се ползват с
увеличен достъп до финансиране на Европейския съюз, инструменти за финансов инженеринг
и други източници на кредит. Възможно най-голямото въздействие на политиката на
сближаване е задължително условие за насърчаване на икономическата
конкурентоспособност. Тук искам да подчертая необходимостта да продължим
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опростяването на процедурите за използване на средства на Европейския съюз, гаранцията
за тяхното гъвкаво използване, да продължим да използваме БВП като основен критерий
за определяне на правото на регионите за получаване на помощ в рамките на политиката
на сближаване и необходимостта от конкретно предложение от Комисията относно
използването на публично-частните партньорства.

Що се отнася до повишаване на глобалната конкурентоспособност на Европейския съюз,
считам, че част от финансирането, предназначено за политиката на сближаване, следва да
бъде използвано за постигане и запазване на ролята на Европа като глобален лидер в
секторите, в които вече има конкурентно предимство, и в секторите, в които има потенциал
тя да се превърне в световен лидер.

Ето защо, уважаеми колеги, постигането на икономическо, социално и териториално
сближаване, заедно със стратегически инвестиции, е основната предпоставка, за да се
гарантира глобалната конкурентоспособност на Европейския съюз.

Ramona Nicole Mănescu,    докладчик. – (RO) Г-н председател, настоящата икономическа
криза отново подчерта колко е важно да има добро управление на всяко едно равнище,
както и необходимостта от постоянното участие на местните и регионалните органи като
равнопоставени партньори при изготвянето и прилагането на политиките и стратегиите на
Европейския съюз, по-специално поради факта, че именно те прилагат почти 70% от
законодателството на Европейския съюз.

Политиката на сближаване играе жизненоважна роля за прилагането на многостепенно
управление. Предвид значителното въздействие, което той има за постигане на териториално
сближаване в Европа, принципът на многостепенно управление следва да стане задължителен
за всички държави-членки. Всъщност активното участие на местните и регионалните органи
дори в етапа от процеса на вземане на решения, предшестващ законодателния етап, както
и съответният анализ на ефективността на механизмите за споделено управление и заедно
с различните отговорности, които Комисията и държавите-членки имат, ще гарантират на
практика постигането на по-добри резултати що се отнася до усвояването на европейските
средства в бъдещия програмен период.

Реалността ни показва, че интегрираният подход към регионалната политика е много
по-ефективен що се отнася до постигнатите резултати. Именно поради тази причина този
подход трябва да стане и задължителен. Необходимо ни е общо определение на понятието
„партньорство“. По този въпрос изисках от Европейската комисия да изготви определение
за това като условие за установяването на правилни партньорства с местните и регионалните
органи.

Следователно възприемането на методологията за местно развитие, основана на местни
партньорства, е решението, с което разполагат държавите-членки за засилване на ролята
на местните и регионалните органи в управлението и изпълнението на европейските
програми, по-специално на онези, свързани с градските, селските и трансграничните райони.
Опростяването на правилата на равнище на Европейския съюз и на национално равнище
не само като следствие от икономическата криза, но и като общ принцип на бъдещата
политика на сближаване, е предпоставка за по-добро управление при прилагането на
политиката на сближаване, тъй като това е единственият начин, по който ще съумеем да
насърчим потенциални бенефициери.

В допълнение, считам, че за бъдещия програмен период ни е необходим общ набор от
правила за използване на европейски средства, които са приложими за всички
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държави-членки, като по този начин ще премахнем възможността тези държави да въведат
допълнителни условия, които на практика да ограничат достъпа до финансиране.

Ако стремежът ни в дългосрочен план е да имаме политика, която е по-ясна, насочена към
постигане на резултати и много по-лесна за прилагане, Комисията трябва да подобри както
капацитета за оказване на помощ, който се предоставя на местните и регионалните органи,
така и системите за мониторинг на дейността, извършвана на национално равнище. Считам,
че обучението и насоките, предоставяни на тези органи в хода на процеса на изпълнение
на програмите, ще спомогнат за намаляване на високия процент на грешки, по-специално
що се отнася до недопустими разходи и обществени поръчки. За да избегнем дублиране на
проверките и свръхконтрола, пред който са изправени в момента бенефициерите, поискахме
от Комисията да издаде наръчник за единен одит, който ще улесни еднаквото прилагане на
модела на единен одит на всички равнища. Не на последно място трябва да вземем мерки
за насърчаването на участието на частния сектор в европейски проекти. Първата стъпка в
тази насока е да опростим правилата за работа на инструментите за финансов инженеринг,
насочени към малките и средните предприятия.

В заключение искам да спомена доброто сътрудничество с представителите на Комисията,
от което имах удоволствието да се възползвам по време на консултациите, както и готовността
и съдействието, които те показаха при реалната подкрепа на мерките, включени в този
доклад, което е допълнителна гаранция, че тези мерки в последствие ще бъдат приети от
Комисията.

Йоханес Хаан,    член на Комисията. – (DE) Г-н председател, уважаеми членове на
Европейския парламент, по-специално г-жа Mănescu и г-н Luhan, искам специално да
благодаря и на двама ви за докладите, които за пореден път са конструктивни и много
положителни по отношение на регионалната политика и идват в точния момент с оглед на
настоящото разискване относно бъдещата структура на регионалната политика, по-специално
предвид предстоящия в края на януари/началото на февруари Форум за сближаване.

Важно е винаги да разглеждаме регионалната политика най-вече като инвестиционна
политика – като политика на инвестиции в региони, в хора, в европейци. В областта на
иновациите и регионалната политика вече има разпределени целево общо 86 млрд. евро за
този финансов период, като това е насочено за подпомагане най-вече на малките и средните
предприятия, за подобряване на качеството на тяхната работна сила, производствените им
методи и услугите, които могат да предложат. Онова, което все пак трябва да направим – и
по този въпрос и двамата сте напълно прави – е да подобрим допълнително стратегията си
в бъдеще, така че освен проверките, които ще бъдат необходими и в бъдеще – с други думи,
заедно с правилното финансово поведение – да се съсредоточим в много по-голяма степен
върху оценка на нашата работа, която е ориентирана към резултати. Винаги съм казвал – и
именно това е в основата на доклада за сближаването и неговите заключения – че няма
противоречие между това да се съсредоточим върху нови приоритети, както е посочено в
стратегията „ЕС 2020“, и гъвкавост при изпълнението им в много различни региони на
Европа.

Териториалното сближаване е от огромно значение. За мен това е ключов въпрос и ни
предоставя информация за това как можем да подобрим допълнително жизнените стандарти
на регионите – което е и нашата задача – с цел да гарантираме, че хората имат перспективи
в регионите, в които са родени. Това ще допринесе също така за допълнително вътрешно
сближаване в Европа.
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В този контекст е важно – и на това следва да бъде поставен акцент в предстоящия програмен
период – вниманието отново да се насочи в по-голяма степен към по-малките и по-големите
градове с оглед на факта, че около 70% от европейците живеят в градска среда, но в същото
време е важно да не забравяме значимостта на връзките между градовете и провинцията.
Тук става въпрос за използването на друго финансиране, за да продължим да подобряваме
взаимодействията и да избегнем излишните припокривания.

Също така е важно – както задълбочено разисквахме преди известно време в Парламента и
считам, че това беше много ползотворно – да обърнем внимание на области, в които
съществуват специфични географски условия и, разбира се, да обсъдим въпроса за
демографската промяна в Европа, който ще стои много често пред нас и с който трябва да
се справим. От една страна, сме свидетели на много сериозни тенденции към обезлюдяване
на селските райони и, от друга, на голямо повишаване на привлекателността на градските
райони – и в резултат на това не само все повече хора живеят на много малко пространство,
но и е налице и съответното обезлюдяване. До известна степен на това може да се
противодейства с инвестиции в стара и нова инфраструктура. Това ще допринесе съществено
за гарантиране на растеж.

Въпросът за партньорството – за сътрудничеството – е много важен, както беше посочено
по-специално в доклада на г-жа Mănescu. Да, важно е да развиваме многостепенното
управление. Искам обаче конкретно да посоча на Парламента важността на това регионите
да привличат за участие местните органи. Когато посещавам регионите и провеждаме
обсъждания, понякога оставам с впечатлението, че местните представители не са привличани
за участие от страна на регионалните представители и че регионалните представители не
са привличани за участие от националните представители. В това отношение, трябва да
разработим инструменти.

Споделям становищеto ви, но, от друга страна, трябва ясно да заявя, че съвсем естествено
трябва да зачитаме конституционната рамка на всяка държава-членка и да я съблюдаваме.
Все пак ви подкрепям по въпроса за участието на възможно най-голям брой равнища – а
също и на възможно най-голям брой заинтересовани страни, включително и НПО – в
разработването на програмите ни за партньорство и инвестиции.

Вероятно ще разгледам по-подборно въпроса за финансовия контрол в заключителните си
бележки, тъй като вече надвиших времето си за изказване. Искам сърдечно да приветствам
новия председател, който поема ръководството на заседанието.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Iosif Matula,    от името на групата PPE. – (RO) Г-н председател, политиката на сближаване
е една от най-важните и успешни политики на Европейския съюз. Договорът от Лисабон
дава възможност на териториалните органи да участват по-активно в процеса на вземане
на решения, което представлява важна стъпка към истинско многостепенно управление.
Това трябва да играе важна роля не само през предстоящия програмен период, но и на всеки
етап от изработването и прилагането на стратегията „Европа 2020“.

Докладът Mănescu, който беше единодушно подкрепен в комисията по регионално развитие,
се стреми да насочи вниманието върху правомощията и ролята на регионалните и местните
органи в процеса на изпълнение на политиката на сближаване. Докладът подчертава, че
многостепенният подход следва да се прилага хоризонтално във всички политики на
Европейския съюз. Многостепенното управление е предпоставка за постигане на
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териториално сближаване и за повишаване на неговия потенциал. То следва да се основава
на подход „отдолу-нагоре“, като се отчита многообразието от административни системи,
съществуващи понастоящем в различните държавите-членки.

През текущия програмен период, а и в бъдеще, трябва да бъде поставен по-голям акцент на
интегрирания подход, което се отнася не само до подобряване на административния
капацитет, но и до използването на инструментите за финансов инженеринг. Ролята на
местните и регионалните органи трябва да бъде разширена посредством възприемането на
методология за местно развитие, основана на регионални партньорства, по-специално за
проекти относно въпроси, свързани с градските, селските и трансграничните райони. Ролята
на тези партньорства е да спомогне за постигането на балансирано развитие и те надхвърлят
националните рамки, като по този начин допринасят за повишаване на териториалното
сближаване на Съюза. В допълнение, те ще подчертаят не само общия потенциал за развитие,
но и специфични местни аспекти.

Многостепенно управление, основано на ясни, прозрачни процедури, като следствие ще
доведе до децентрализация, която все още е недостатъчна в някои държави-членки.
Разширяването на ролята на регионалните и местните органи предполага да им бъде
възложена отговорност за постигането на по-голяма ефективност на проектите, което ще
означава и възприемането на подход, който в по-голяма степен е ориентиран към резултати.

Поздравявам г-жа Mănescu и г-н Luhan за отличните доклади, представени от тях, които
ще създадат значителна добавена стойност за бъдещето на политиката на сближаване.

Евгени Кирилов,    от името на групата S&D. – (EN) Г-н председател, позволете ми да
поздравя моите колеги г-н Luhan и г-жа Mănescu за отличната им работа. Всички сме
съгласни, че политиката на сближаване има важна роля за конкурентоспособността на
европейските региони. Що се отнася до продължаване на политиката и на постиженията
й, искаме да са налице достатъчни ресурси, или поне да не бъдат съкращавани финансовите
средства, предоставяни за политиката на сближаване.

Не искаме също така и допълнителна тежест за бенефициерите. Бъдещата структура на
политиката на сближаване зависи от решенията, които ще вземем заедно. Комисията обаче
трябва да играе основна роля с предложенията, които прави, и в това отношение разчитаме
на Вас, г-н Хаан, защото считам, че някои от тези предложения – като например предлаганите
предварителни условия за това държавите-членки да получат финансова помощ от
Европейския съюз – се нуждаят от допълнително изясняване.

Политиките на сближаване за всички региони трябва да бъдат подкрепени и следва да не
позволяваме възникването на положение, при което те страдат поради неефективността на
някои национални правителства. Тук отново изказвам съгласието си, г-н член на Комисията,
че е важно да развием тези равнища. Поради тази причина е от съществено значение да не
заменим сложността с условност и да не затрудняваме за пореден път крайните бенфициери.
За да гарантираме, че политиката на сближаване ще доведе до положителни резултати,
трябва да дадем възможност на регионите да участват активно; нека им позволим да се
чувстват ангажирани в процеса, да им предоставим подходящите средства и да гарантираме,
че ги използват възможно най-ефективно.

Riikka Manner,    от името на групата ALDE. – (FI) Г-н председател, г-н член на
Комисията, първо искам да благодаря на докладчиците за отличната им работа. Тези два
доклада действително създават стабилна основа за бъдещето на политиката на сближаване.
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Жизнеспособна политика на сближаване, която е приложима в Европа като цяло, е
задължителна предпоставка за конкурентоспособността ни в световен мащаб и това е
неоспоримо. Както каза членът на Комисията, регионалната политика всъщност е
инвестиционна политика. Към това също трябва да се стремим в бъдеще. Именно чрез
политиката на сближаване можем да работим активно за постигане на целите на стратегията
„Европа 2020“. За да имаме по-добра научноизследователска и развойна дейност, както и
иновации, трябва също така да разглеждаме политиката на сближаване като неразделна
част от тези цели и трябва да ги поставим в един по-широк контекст.

Политиката на сближаване не е просто въпрос на солидарност. Разбира се, тя е отчасти и
това, но тъкмо благодарение на политиката на сближаване разполагаме с добре финансирана
научноизследователска и развойна дейност и иновации. Именно поради тази причина е
съвсем логично да осигурим същото количество финансови средства за политиката на
сближаване през следващия финансов период, каквото сме предоставяли до момента. Петият
доклад относно икономическото, социалното и териториалното сближаване отчита
безупречно тези фактори и също така е важно да инвестираме повече време и средства в
успешно начинание.

Докладът на г-жа M nescu също така посочва много добре един ключов и съществен въпрос
от политиката на сближаване, а именно как да бъде създадена политика, която е добра и
която взема под внимание всяко равнище. Например имахме някои разочароващи резултати
що се отнася до числата, свързани с изпълнението. Като участници в регионалната политика
трябва да подходим сериозно към тези проблеми на политиката на сближаване и също така
да се опитаме да намерим решения за тях. Считам, че докладът на г-жа M nescu съдържа
отлични текстове и по отношение на тези въпроси.

Jean-Paul Besset,    от името на групата Verts/ALE. – (FR) Г-н председател, изказването
ми ще бъде съсредоточено върху доклада на г-н Luhan.

Регионалните политики на сближаване играят важна роля за Европа с оглед на икономическо
развитие, което е балансирано, социално хармонично и екологично ефективно, с други
думи, развитие, което в крайна сметка е конкурентноспособно в световен мащаб.

Благодаря на г-н Luhan за това, че включи някои от нашите изменения, насочени към
установяване на нисковъглеродна икономика, която гарантира биоразнообразие. Не можем
обаче да подкрепим неговата резолюция, защото тя разглежда политиката на сближаване
като инструмент за глобална конкурентоспособност, което все още считаме за твърде
ограничено, стеснено и неадекватно.

Трябва да отбележим два проблемни аспекта. Първо, докладчикът разчита почти изцяло
на количествени измерения що се отнася до инфраструктурата като движеща сила на растежа,
приемайки за свой основен критерий нейното увеличаване. Не считаме, че това е подходящо
в настоящото положение. Той например посочва 246 оперативни програми в областта на
научноизследователската и развойната дейност и е горд с тях, но не задава въпроса каква е
тяхната цел. Научните изследвания заслужават подкрепа, но трябва да знаем каква е тяхната
цел.

Вторият проблемен аспект е свързан с това, че докладчикът не предлага достатъчно ясни
планове. Бихме искали да видим ясен избор, който да ни помогне да се справим с
предизвикателствата, посочени в доклада му, избор на „зелена икономика“, на Зелен нов
курс, който е единствено възможният избор с цел развитие на Европа и нейните региони.
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Charalampos Angourakis,    от името на групата GUE/NGL. – (EL) Г-н председател,
тези доклади са също толкова антисоциални, колкото и стратегическите планове на
монополните групи в Европейския съюз и на буржоазните правителства, които им слугуват.
Никога не е имало, нито пък някога ще има, сближаване в Европейския съюз, въпреки
усилията, които се полагат за използване на политическото сближаване с цел манипулиране
на обществеността. Политиката на Европейския съюз се характеризира с два основни
елемента: първият е дълбоко вкорененото неравенство, което е специфична черта на
капиталистическия метод на развитие, а вторият основен елемент е, че никакви средства на
Общността не се разпределят за социални нужди; средствата се харчат за дейности и
инфраструктура, които да увеличат възвращаемостта на капитала и бързите печалби на
монополните групи посредством публично-частни партньорства.

Днес, намирайки се все още в капиталистическата криза, дори този подвеждащо наименован
принцип на солидарност на Общността бива загърбен и заменен от конкурентоспособността
на капитала. Докладите и плановете на политическите представители на капитала за бъдещата
политика на сближаване служат на конюнктурните нужди на икономически групировки,
целят по-бързо преструктуриране на капитала посредством антисоциалната стратегия „ЕС
2020“ и осъществяват яростна атака срещу правата на труд, осигуровки и социални права
на работническата класа. Европейският съюз и методът на капиталистическо развитие не
могат да отговорят на неотложните потребности, като например защита от земетресения,
образование, здравеопазване и социално осигуряване. Именно поради тази причина
напускането на Европейския съюз е по-належащо от всякога, както е неотложна и
необходимостта от борба за планирана социалистическа икономика.

Trevor Colman,    от името на групата EFD. – (EN) Г-н председател, вземам думата тази
вечер, тъй като г-н Bufton, който трябваше да направи изказване, не се чувства добре. Правя
изказване от негово име. Както добре ни е известно, заедно с общата селскостопанска
политика регионалните фондове представляват най-голямата част от бюджета на Европейския
съюз. В продължение на десетилетия англичаните бяха принудени да плащат сметката за
различни проекти в целия Европейски съюз, повечето от които не носеха никакви ползи
на данъкоплатците в Обединеното кралство.

Неотдавна Бюрото за разследваща журналистика в Обединеното кралство разкри факта, че
регионалните фондове на Европейския съюз се използват за подкрепа на дружества за
търговия с оръжие в Източна Европа, като някои от проектите са получили финансиране,
възлизащо на милиони евро, въпреки че това са едни от най-богатите дружества. Нима
действително са им необходими субсидии от Европейския съюз? Предвид мащаба на
измамите и неефикасното разходване на средства в този бюджетен ред и това, че дори не се
използва за целите, посочвани от неговите поддръжници, призовавам коалицията в
Обединеното кралство да се оттегли от финансирането, тъй като тези средства са ни
необходими в собствената ни страна – още едно основание да напуснем Европейския съюз.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Г-н председател, госпожи и господа, Унгария определено е
в специална позиция, когато става въпрос за създаването и подкрепата на региони, състоящи
се от трансгранични икономически единици. Исторически факт е, че в миналото тези региони
са били част Карпатския басейн. Поради тази причина членовете на Движението за по-добра
Унгария (Jobbik) подкрепят сътрудничеството между регионите и считат, че е необходимо
то да продължи и при сегашното положение, което би могло допълнително да намали
временните пречки, поставени пред унгарския народ.
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Вместо обаче ресурсите да бъдат директно разпределяни и контролирани от Брюксел, можем
да си представим само вариант, при който финансирането е под формата на проекти,
стартирани и одобрени при съвместно сътрудничество, основано на партньорство между
заинтересованите страни. На местно и регионално равнище определянето и управлението
на проблемни въпроси може да бъде по-ефективно, като се взима под внимание
трансграничният характер на икономически свързаните региони, посочени като пример.
Това следва да бъде подкрепено дори и ако разглеждаме само икономическите съображения.
Също така следва да бъдат подкрепени и опростяването на правилата, участието на МСП в
европейски проекти и процесът на помагане на по-слабо икономически развити региони
да наваксат, в случай че тези популярни мерки не доведат до увеличаване на правомощията
и контролната роля на Брюксел и на Комисията за сметка на националния контрол.
Отдаването на приоритет на регионите и предоставянето на същите на пряка икономическа
подкрепа може дори да сложи начало на нова ера за унгарците от Карпатския басейн.

Jan Olbrycht (PPE).   – (PL) Г-н председател, малко европейски политически стратегии
предизвикват толкова много емоции и противоречия. Политиката на сближаване, считана
от едни за идеален пример за социалистическа политика, е считана от други за
капиталистическа. Трети пък считат, че е справедлива политика, а четвърти – че е
несправедлива. Някои виждат в нея начин за туширане на диспропорциите, докато други
считат, че тя укрепва конкурентоспособността.

Всъщност няма противоречия в самата политика, която най-общо е предназначена да насърчи
по-голяма степен на сближаване между различните райони на Европейския съюз не само
що се отнася до социална справедливост, но и по отношение на равни възможности в
областта на конкурентоспособността. С други думи, това е сближаване за
конкурентоспособност. И двата доклада съдържат такива аспекти и посочват определени
въпроси, които са важни не само с оглед на днешното положение, но и като предмет на
разисквания за бъдещето на политиката на сближаване. Бих искал да насоча вниманието
върху факта, че и двата доклада поставят специален акцент върху принципа на партньорство.

Призовавам г-н члена на Комисията да помисли задълбочено върху това дали да бъде
поставено изискване към държавите-членки в предлагания договор за развитие. Такова
изискване би посочвало, че преди подписване на договор, държавата-членка съгласува
всички насоки за развитие, приоритети и принципи с местните и регионалните партньори.
Това следва да бъде задължително, така че Европейската комисия да може безпристрастно
да възложи на всяка държава-членка отговорност за изпълнение на нейната част от
политиката на сближаване.

Georgios Stavrakakis (S&D).   – (EL) Г-н председател, г-н член на Комисията, бих искал
в началото да поздравя и да благодаря на докладчика, г-жа Mănescu, за отличното й
сътрудничество и за факта, че тя беше подготвена напълно да обсъди и да вземе под внимание
предложенията, направени от колегите във връзка със съдържанието на доклада. Що се
отнася до текста на доклада, който разискваме, няма съмнение, че доброто управление е от
ключово значение за успеха на всяка политика и особено на политиката на сближаване,
която е основана на съвместното управление, по-голямата част от отговорността за което е
прехвърлена на националните и регионалните органи. Има само един отговор на
предизвикателствата на тази сложна административна система: многостепенно управление.

Искам по-специално да подчертая, че ако вземем под внимание бъдещата насока на
политиката на сближаване, поне тази, която до известна степен ще е ясна в петия доклад
за сближаването, многостепенното управление както в хоризонтално, така и във вертикално
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направление, ще бъде средство за осигуряване на жизнеспособността на всяка инициатива
за развитие и за успеха на политиката. Приветствам също така призива за опростени правила
и по-голяма техническа помощ за местните органи от страна на Европейската комисия като
фактори, които ще гарантират по-активно участие в програми от страна на потенциалните
бенефициери и по-ефективно усвояване на средства. Оценките, които се изготвят в момента
от Европейската комисия, ни предоставят информация за това кои органи имат постоянни
проблеми по отношение на управленските си способности при изпълнение на програмите
за политическо сближаване. Както се отбелязва в доклада, допълнителна техническа помощ
за тези органи в съчетание с укрепване на инициативата „Обучение за обучители“ ще повиши
управленските способности дори на най-малкия орган на местно равнище. В заключение,
считам, че по-уеднаквени и хармонизирани правила за структурните фондове ще осигурят
стабилна основа за усилията, насочени към опростяване и добро финансово управление.

Филиз Хакъева Хюсменова (ALDE). -   Г-н председател, само преди дни Комисията
гласува екшън плана на Дунавската стратегия, затова ще погледна доклада на г-н Luhan
през призмата на това събитие. Още повече, че в мотивите му е посочено, че той има за цел
да стимулира дебат за зависимостта и допълняемостта на мерките на европейско и
национално равнище. Бих добавила и на регионално. Докладът очертава рамка, в която
политиката на сближаване може да играе роля за подобряване на конкурентоспособността
на Съюза. В него не се визира изрично ролята на макрорегионите в този процес, но анализът
показва, че точно такава рамка в умален модел вече представлява Дунавската стратегия,
както и предхождащата я Балтийска. Откривам припокриване на условията, посочени в
доклада с реалното им присъствие в Дунавския екшън план. Нещо повече, тезите за
повишаване на конкурентоспособността в доклада са основополагащи за стратегията.
Например, в доклада се залага на изграждането на връзки с други територии. Подчертава
се, че държавите-членки трябва да подкрепят местно ориентирания подход за формулиране
и изпълнение на политиката на сближаване. А всичко това са техниките на работа, заложени
в новата политика за Дунавския макрорегион.

Аз адмирирам и тезата в доклада, че е важно да продължи подкрепата преди всичко към
изоставащите региони. Така Дунавската стратегия се явява като частен случай на доклада
на г-н Luhan, напълно в съответствие с изводите в него. Сравнението, което правя, идва да
покаже верния път на политиката на сближаване. Считам, че тези принципи и начини на
действие следва да са основа за политиката на сближаване през следващия програмен период,
включително и ориентираната към резултати местна политика чрез макрорегионите.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Г-н председател, искам да благодаря на
докладчика относно доброто управление; по-специално, искам да изразя благодарността
си за доброто й сътрудничество и да я поздравя за отличния доклад. Той показва на
Комисията към какво трябва да се стремим в бъдеще по-специално в областта на принципа
на партньорство. Посочва как да се гарантира, че местните и регионалните равнища също
взимат участие и как икономическите и социалните партньори, а така също и представителите
на гражданското общество, трябва да участват във всички етапи – в прилагането и оценката
на структурния фонд. Това представлява ангажимент от страна на държавите-членки за
реално партньорство. Това означава, че партньорите ще могат да разговарят с
администрациите като с равни чрез инициативи за обучение и финансова подкрепа; това
означава, че партньорите ще имат реално влияние върху формата на програмите. До момента
обаче сме свидетели на слаба ангажираност от страна на Комисията. Това се отнася както
за настоящия период, така и за предложенията, направени от нея по този въпрос. Приветствам
казаното от г-н Olbrycht, че за да стане факт този договор за партньорство за развитие и
инвестиции, единствено възможният начин е да бъде налице партньорство и че партньорите
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участват на равни начала в разработването на тези планове. В противен случай съществува
риск от Европа на регионите да се превърнем в Европа на държавите-членки, а това съвсем
не е нашата цел. Целта ни е регионално развитие и участие на местните и регионалните
равнища, на икономическите и социалните партньори, и на гражданското общество.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Г-н председател, това разискване се състои в подходящ
момент, защото икономическите, социалните и териториалните различия в Европейския
съюз се изострят до тревожна степен: съществуващите неравенства между държавите и
регионите и на регионите в самите държави стават все-по-драстични. Съвсем очевидно не
успяхме да постигнем териториално сближаване.

Политиката на сближаване не съществува изолирано от други области на политиката: тя
влияе и е повлияна значително от доминиращите политически насоки и макроикономическа
рамка. Посегателствата на възнагражденията и правата на работниците, разрушаването и
влошаването на обществените услуги, посегателството над социалните функции на държавата
и съкращаването на публичните инвестиции са неразделна част от икономическите и
паричните политики, които Европейският съюз налага на държавите-членки. Има политики,
които водят до увеличаване на бедността и неравенството и които ежедневно ни пречат да
постигнем напредък в областта на сближаването.

Истината е, че политиката на сближаване не успя да противодейства на влиянието или
дисбалансите, до които доведе интегрирането на икономики с много различни равнища на
развитие в единния пазар или в Икономическия и паричен съюз. Недостигът на средства,
предназначени за сближаване, и непоследователността на макроикономическите политики,
които са насочени единствено към сближаване на хартия, но на практика правят
сближаването нежизнеспособно, са съществени причини, които трябва да бъдат коригирани,
посредством увеличаване на бюджетните средства за сближаване и коренна промяна на
макроикономическата политика.

Подкрепата за производството и развитието на производствените възможности на всяка
страна и регион, използването на пълните възможности на местния потенциал на всяка
една, посредством устойчивото използване на ресурсите й, опазването на околната среда и
създаването на работни места с права, както и укрепване на схемите за социално осигуряване
и обществените услуги, са от ключово стратегическо значение за ефективно икономическо,
социално и териториално сближаване.

Giancarlo Scottà (EFD).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, приветствам доклада
на г-жа Mănescu.

Многостепенното управление играе ключова роля в политиката на сближаване и в това
отношение многостепенният подход, който осигурява сътрудничество и споделени
отговорности между различните равнища на управление, се прилага на практика при
управлението на средствата за регионално развитие. Комисията насърчава инициативи,
благоприятстващи регионалните и местните органи. Трябва да има по-голям стимул за
подкрепа на такива предложения, за да се гарантира реална координация и ефективно
изпълнение на европейските програми.

Партньорството трябва да бъде гарантирано от култура, основана на диалог между
различните участващи страни. Сътрудничеството на регионално равнище трябва да бъде
прозрачно и трябва да гарантира справедливо представителство на всички участници.

Поради тази причина е важно да се осигури подходящо обучение на регионалните и местните
представители, посредством инициативи като „Еразъм“ за регионалните и местните
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служители, а финансирането им трябва да се осигури от Комисията. Това е полезно както
за обмена на добри практики, така и за подобряване на качеството и ефективността на
управлението на Кохезионния фонд.

Joachim Zeller (PPE).   – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, първо – може да се
съжалява, че важно разискване относно политиката на сближаване за пореден път беше
изтикано в дъното на дневния ред. Не е никак справедливо спрямо тази политика и
важността, която тя има. Искам да благодаря на докладчиците за работата им, която за
пореден път настоятелно ни подчерта област на политиката, в която Европейският съюз е
отбелязал значителни успехи – а именно политиката на сближаване – и факта, че е от
ключово значение да продължим тази политика и да го направим в политическа система с
множество равнища – с други думи, многостепенно управление.

Проектите по политиката на сближаване правят европейските действия съвсем осезаеми за
нашите граждани: в инфраструктурни, в социални проекти, при подкрепата за научни
изследвания, иновации, за запазването на конкурентоспособността и заетостта в регионите.
В настоящото разискване относно бъдещето на Европейския съюз заедно с въпросите за
валутата и финансите следва да засегнем също толкова задълбочено и въпроса за това какво
е необходимо на Европейския съюз, за да гарантира вътрешното си сближаване, така че
държави и региони да не бъдат откъснати икономически, социално или политически. В
крайна сметка, когато сме изправени пред глобални предизвикателства и появата на нови
конкуренти на световния пазар, се нуждаем от по-голяма сплотеност и уеднаквяване.
Политиката на сближаване може да допринесе много в това отношение.

За тази цел обаче трябва да насочим в по-голяма степен политиката на сближаване към
онези проекти и проектни области, които помагат на Европа като цяло да постига напредък,
които дават възможност на силните да останат силни, а на слабите осигуряват възможността
да преодолеят изоставането от силните. Считам, че за да постигнем това трябва да запазим
и да разширим целите на политиката на сближаване, които се прилагат към момента. В
същото време обаче смятам, че е необходимо да поставим повече условия за финансирането
и то да бъде съсредоточено в по-голяма степен върху инициативи в Централна Европа, било
то в транспортния сектор, в енергийния сектор, в регионалното развитие и градоустройството,
или в научни изследвания и иновации. Считам, че пътят, начертан от Комисията в изготвения
от нея Пети доклад за сближаването, е неразделна част от това – а именно, да интегрира
средствата в една обща стратегическа рамка, която да създаде партньорство за развитие и
иновации между Комисията, държавите-членки и представителите на регионите. Той обаче
предвижда и участие на местните и регионалните администрации на възможно най-ранен
етап от процес. По този начин новите форми на регионално сътрудничество могат реално
да подкрепят процеса на развитие на истинско многостепенно управление.

Г-н председател, изразявам надеждата си, че ще ми позволите да направя още един коментар
по казаното от г-н Colman, който, за съжаление, вече не е в залата. Искам да му припомня,
че Европейският съюз е доброволен съюз на държави. Ако дадена държава желае да го
напусне, тя има право да го направи. Не считам обаче, че именно това желаят гражданите
на Шотландия, Уелс, Северна Ирландия и Англия.

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа,
днес полагаме основите за „Европа 2020“, като смятаме, че тя ще бъде всеобхватна, разумна
и иновативна и в хода на този процес трябва ясно да посочим предизвикателствата, пред
които сме изправени в глобален контекст.
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За да пожънем успех в областта на конкурентоспособността, трябва да успеем да създадем
еднакви равнища в самия Европейски съюз. Трите аспекта на политиката на сближаване –
социалният, икономическият и териториалният – заедно със структурните фондове, са
инструментите, върху които трябва да съсредоточим основната част от вниманието си.
Всъщност не трябва да мислим за съкращенията, необходими за преодоляване на финансовата
криза, които да наложим спрямо политиката на сближаване. Тъкмо обратното – трябва да
поемем отговорността за изпълнението й, за отстраняване на недостатъците й.

Според събраните данни и анализа на получените резултати комисията по регионално
развитие подчертава в доклада на г-н Luhan тясната връзка между конкуренция и сближаване
и предлага коригиращи действия за следващия програмен период. Няма съмнение, че Европа
може да стане конкурентоспособна единствено ако успее да преодолее регионалните
различия, съществуващи между отделните региони.

Във връзка с това искам да благодаря на г-н Luhan, че прие предложеното от мен изменение,
целящо да подчертае отново възможността за въвеждане на благоприятни данъчни
разпоредби за преходни периоди не по-дълги от пет години – възможност, която вече
съществува в резолюцията, гласувана от Парламента през февруари 2006 г. Това е ефективен
начин да избегнем част от трудностите, които се появяват при прилагането на политиката
на сближаване, като например сложните процедури, недостатъчните проверки и
необходимостта от по-ефективен мониторинг.

Във връзка с тези въпроси са внесени поредица от изменения, които да оптимизират
въздействието на политиката на сближаване и по този начин да повишат икономическата
конкурентоспособност на Съюза. Както се посочва в доклада на г-н Luhan, трябва да бъде
поставен акцент както върху хоризонталните, така върху вертикалните партньорства между
местните органи, а така също и върху съфинансирането – елементи, които трябва да бъдат
считани за основни принципи.

Важно е също така да се ускори опростяването на процедурите и достъпът до финансиране,
като също толкова важно е и да бъде възприет интегриран подход към разпределяне на
средствата и запазването на преходните режими, особено в този труден период. Процесът
на вземане на решения „отдолу-нагоре“, в който участват заинтересованите региони,
гарантира подкрепа за развитието чрез възползване от регионалните особености.

В заключение искам да заявя, че докладът подчертава две основни цели в това отношение:
иновации и инфраструктура. Считам, че докладът е важен, защото ни предоставя ясна
стратегия за изчерпателни мерки, насочени към решаване на проблема, съдържащ се в
заглавието на доклада.

Председател.   – Искам да ви кажа, че в качеството си на лицето в Бюрото на Европейския
парламент, което отговаря за устните и писмените преводи, ще помоля присъстващите в
залата да включат светлинния индикатор, който имам при себе си, указващ, че устните
преводачи не могат да ви следват на всяко място в залата, защото не им помага особено, ако
уведомяват единствено мен. Разбира се, мога и лично да ви уведомявам, но считам, че ще
бъде по-лесно, ако включим светлинния индикатор на всяко отделно място.

Nuno Teixeira (PPE).   – (PT) Г-н председател, искам в началото да поздравя г-н Luhan и
г-жа Mănescu за забележителната им работа по съответните доклади. Двамата допринесоха
значително за провежданото в момента обсъждане на новата политика на сближаване за
периода 2014-2020 г.
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Сега повече от всякога е от ключово значение да постигнем икономическо, социално и
териториално сближаване, за да укрепим конкурентоспособността на Европейския съюз в
глобален мащаб. Тази цел е постижима само при условие че сме наясно, че единственият
начин да изградим Европа, която е вътрешно съгласувана и е конкурентоспособна във външен
план, е посредством укрепването и развитието на регионалното измерение.

Искам по-специално да подчертая три аспекта, които считам за основни: първо,
децентрализация, която да гарантира, че местните и регионалните органи, особено органите
със законодателни правомощия, участват по-активно и допринасят повече за по-доброто
прилагане на политиката на сближаване; второ, настоятелното изискване към
държавите-членки да канят регионални и местни органи да участват на равни начала с
националните органи и представители в преговорите относно бъдещето на структурните
фондове; и, трето, засилването на ролята на регионалните органи при изготвянето,
управлението и изпълнението на програмите. Единствено чрез по-активното участие на
тези органи в целия процес ще бъде възможно да спазим принципа на субсидиарност.

Друг аспект, който считам за изключително важен, е стремежът към опростяване на
структурата на фондовете в периода след 2013 г. не като резултат от икономическата криза,
а по-скоро като общ принцип за бъдещата политика на сближаване с цел да се улесни
усвояването на средствата. Голямата загриженост, залегнала в Договора от Лисабон, беше
как да доближим Европа до гражданите й. Вместо просто да постигнем тази цел, нека също
така да улесним живота на тези граждани, като не допускаме излишни административни
тежести, които ги възпират от участие. Само така ще постигнем истинското териториално
сближаване. Само по този начин ще успеем да намалим драстичните различия, които
съществуват днес в Европейския съюз и съществуващата в момента пропаст между богати
и бедни региони. По-активното участие също така означава и по-голяма отговорност и
тъкмо тази отговорност следва да бъде поета и споделена между всички, което представлява
начин да постигнем повече и по-добри резултати по пътя към изграждането на по-силна и
по-конкурентоспособна Европа.

Hermann Winkler (PPE).   – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, аз искам също да
поздравя и да благодаря на двамата докладчици за успешната им работа. По-специално,
приветствам бележките на г-н Luhan относно въпроса за „Бъдещата архитектура на
политиката на сближаване след 2013 г.“. Макар заключенията относно Петия доклад за
сближаването вече да очертават първоначалните идеи на Комисията по този въпрос, докладът
на г-н Luhan представлява важен принос за определяне на становището на Парламента
спрямо Комисията. Ето защо и аз също като докладчика считам, че е напълно логично в
бъдеще политиката на сближаване да бъде в хармония с целите на стратегията „ЕС 2020“.
Все пак отделните региони трябва да имат възможност да определят сами приоритетните
си области.

Не всички региони са еднакви; дори в самите държави-членки отделните региони се
различават. Максимален брой от два или три приоритета – единият от които може вече да
е определен като задължителен – предоставя на регионите малки възможности за действие.
Регионите се нуждаят от възможности за инвестиции в инфраструктурата и хората си в
зависимост от своите собствени приоритет. При сегашните условия конкретни въпроси,
като например демографските промени може да останат на заден план. Това няма съвсем
да бъде регионална политика, адаптирана към нуждите на регионите, за която Комисията
винаги говори. Ето защо считам, че ние като Парламент трябва ясно да посочим още в самото
начало, че не трябва да се позволява регионите да бъдат поставяни в по-слаба позиция
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спрямо държавите-членки. Принципът на партньорство трябва да бъде допълнително
укрепен.

Значението на регионите на Европейския съюз е различно в зависимост от структурата на
държавата. Поради тази причина трябва да бъде отделено особено внимание на принципа
на субсидиарност. Той трябва да бъде взет под внимание в идеята на Комисията за създаване
в бъдеще на партньорства за иновации и развитие между Комисията и държавите-членки.

Без да навлизам в твърде много подробности, се надявам да мога за кратко да поговоря за
важността на цел 3. Напълно съм съгласен с докладчика, когато говори за трудностите на
граничните територии на Европейския съюз – както по вътрешните, така и по външните
граници. На тази цел трябва да бъде поставен по-силен акцент в бъдеще. Считам, че цел 3
не получи достатъчно внимание в хода на настоящото разискване относно бъдещето на
политиката на сближаване. По-специално, сътрудничеството между регионите, намиращи
се на бившите външни граници на Европейския съюз – тук имам предвид моя роден регион
Саксония – трябва да бъде развито в далеч по-голяма степен.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, данните, предоставени
от Европейската сметна палата в годишните доклади през 2006 г. и 2008 г. относно
системите за контрол по отношение на политиката на сближаване, определено будят тревога.

Тези системи не бяха толкова ефективни, колкото се очакваше; с 12% грешки при
възстановяването на разходите за 2006 г. и 11% за 2008 г. За да бъде намален този процент
грешки, Европейската комисия трябва да засили контролната си роля по отношение на
местните и регионалните политики.

Разработването на насоки за държавните и частните организации и създаването на схема за
обучение и мобилност относно начина за практическо прилагане на политиките за
многостепенно управление ще представляват ефективни мерки за подобряване на
регионалната политика.

Също така държавите-членки трябва да укрепят ролята на регионалните и местните органи
по-специално след влизането в сила на Договора от Лисабон.

Също толкова наложително е и да бъде улеснено трансграничното регионално
сътрудничество; всъщност в много райони на Европейския съюз съществува огромен
потенциал за сътрудничество между региони и местни общности на граничещи
държави-членки по-специално в сектори като туризъм, селско стопанство, промишленост
и околна среда.

Ще се възползвам от факта, че завърших изказването си в рамките на определеното време,
за да благодаря на устните преводачи, които винаги проявяват разбиране.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Г-н председател, г-н член на Комисията, в началото искам
да подчертая, че считам доклада за особено важен и да поздравя докладчика, г-н Luhan, за
отличната работа. Смятам, че политиката на сближаване следва да бъде водещата политика
на Европейския съюз и че в бъдеще значимостта й трябва да нараства. Като хоризонтална
политика тя следва да задава направленията, в които да се насочат секторните политики, и
да допринася за повишаване на конкурентоспособността на европейските региони и
укрепване на позицията на Европейския съюз на световните пазари. Системата за изпълнение
на политиката на сближаване трябва да бъде съвременна и гъвкава, основана на модела за
многостепенно управление, както беше посочено многократно. Тя също така следва да
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насърчава координацията на структурните фондове с други европейски инструменти и с
национални фондове.

Ръководех регион с 2 200 000 жители в продължение на два мандата и отговарях за
прилагането на инструментите на политиката на сближаване въз основа както на
централизиран модел – между 2004 г. и 2006 г. – така и на децентрализиран модел –
регионалната оперативна програма – между 2007 г. и 2013 г. Този опит ми дава право да
заявя напълно отговорно, че децентрализираният модел дава възможност за по-добро
използване на местния потенциал за изпълнение на стратегически решения и постигането
на положителни промени, което ми дава основание да считам, че целите следва да се
съгласуват на европейско равнище, но начините за постигането им следва да бъдат определени
съгласно принципа на субсидиарността на най-подходящото равнище, което в случая на
политиката на сближаване означава регионално и местно равнище. В същото време е
изключително важно да обвържем усвояването на средствата с постигането на измерими
цели и резултати: икономически растеж и по-високо равнище на заетост, както и социално
приобщаване.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Г-н председател, аз също искам да поздравя моя колега, г-н
Luhan, за усилията му по съставянето на доклада, който е особено важен и за Румъния.
Считам, че стратегията „Европа 2020“ трябва да насърчава план за устойчиво развитие. В
това отношение, е необходимо както по-активно външно представителство, така и
по-ефективна вътрешна координация.

Докладът е важен, защото в него се посочват постиженията на политиката на сближаване.
Всъщност основно място се отделя на насърчаване на глобалната конкурентоспособност
на регионите. Разпределянето на средства за проекти за инвестиции и развитие определено
ще донесе огромна полза на нашата страна. Следва да се посочи, че Румъния може да отговаря
на изискванията за значителни средства както в момента, така и в периода след 2013 г.

Във връзка с това на национално равнище имаше…

(Председателят отнема думата на оратора)

Luís Paulo Alves (S&D).   – (PT) Г-н председател, г-н член на Комисията, вярно е, че
политиката на сближаване е от важно значение като фактор за повишаване на растежа и
просперитета, а също и за насърчаване на балансирано развитие на регионите. Вярно е, че
балансираното развитие на регионите е от ключово значение за функционирането на
вътрешния пазар и на самия Съюз и че политиката на сближаване е от основно значение за
постигане на целите на стратегията „Европа 2020“. Също така е вярно, че политиката на
сближаване е от полза за околната среда, за създаването на работни места и за развитието
и изграждането на съвременна транспортна мрежа. Предвид казаното, г-н председател, г-н
член на Комисията, е неприемлив фактът, че Комисията в момента се възползва от успехите
на тези региони и желае да ги използва като заплаха срещу държави-членки, които не
отговарят на макроикономическите критерии. Това е в сила особено предвид факта, че при
тези ситуации регионите дори не са участвали и нямат преки отговорности, а също и като
се има предвид, че именно те ще бъдат най-засегнати от ограниченията за използването на
структурните фондове. Това е погрешно, г-н член на Комисията, и бих искал да чуя Вашия
отговор.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Г-н председател, искам да насоча вниманието на
Парламента към социалното сближаване. Считам, че е трудно, когато разговарям с
гласоподавателите, да обяснявам, че тук взимаме решенията след задълбочени и целенасочени
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разисквания, а в същото време стандартът им на живот се е влошил след присъединяването
към Европейския съюз. Имам предвид Латвия. Тридесет и четири процента от населението
на Латвия в момента преживява с минимални средства за съществуване и е ръба на бедността.
Минималната пенсия е 64 латвийски лата, което е доходът на 12% от населението. Чутото
и видяното от мен в тази зала, онова, което прочетох в докладите, са неща, които аз поне
не мога да подкрепя, защото не считам, че на социалните въпроси е отделено съществено
внимание. Повтарям – тук ни се предлага още по-голяма либерализация на пазара,
конкурентоспособност...

(Председателят отнема думата на оратора)

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Г-н председател, искам да направя четири бележки по тези доклади.

Първият е, че съществуването на Европейския съюз придобива смисъл за хората единствено
ако се опитва да намали икономическите, социалните и териториалните различия.

Вторият е, че европейската политика на сближаване е инструментът от решаващо значение
на финансовата политика за постигане на тази цел.

Третата ми бележка е свързана с това, че онези, които отправят критики, следва все пак да
предложат алтернатива. Ако нямат такава, нека просто да си мълчат.

На четвърто място, искам да кажа, че родният ми район – родом съм от Източна Германия
– е област, в който тази политика допринесе за икономическото развитие. Вървим по
правилния път, но ни предстои още много. Ето защо ще продължим да се нуждаем от
допълнителна подкрепа след 2013 г., за да запазим темповете на напредък.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Г-н председател, Тип О’Нийл, великият американски политик
с ирландски корени, беше казал, че всяка политика е местна. Същото може да се каже и за
Европейския съюз по отношение на развитието. Всяко развитие е регионално.

Конкретен отличен пример за това е успехът на моята страна по проектите от политиката
на сближаване, след като се присъединихме към Европейския съюз. Имахме БВП малко над
половината от средния, когато се присъединихме през 1973 г., а в момента имаме един път
и половина средния БВП, независимо от финансовите трудности, които има страната в
момента.

Второ, в хода на процеса един от основните аспекти за нас ще бъде да опростим процедурата
и да поставим акцент върху резултатите и добавената стойност и също така да се опитаме
да намалим бюрокрацията и регулацията. Човек може да си попълва формуляри от тук до
вратата на Парламента, но ако няма добавена стойност – полза никаква. Ако съумеем да
постигнем това, ще можем да продължим с напредъка и определено очаквам с нетърпение
да видя регионалната политика...

(Председателят отнема думата на оратора)

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Г-н председател, ефективното прилагане на политиката
на сближаване, която в момента е доста децентрализирана, изисква отговорностите на
органите от регионално и местно равнище да бъдат допълнително засилени, тъй като тези
органи най-добре разбират нуждите на даден район и на неговите жители.

Изразявам твърдото си убеждение, че създаването на реално партньорство с регионалните
и местните органи изисква по-ясно определение на така наречения принцип на партньорство,
както и активното участие на местните и регионалните органи в консултациите относно
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регионалната политика на Европейския съюз. Искам да подчертая, че осигуряването на
по-добра координация между отделните равнища на контрол, по-голямата гъвкавост,
по-прозрачните и ясни процедури са характеристики не само на добро управление на
обществените дейности, но преди всичко следва да улеснят усвояването на средства и да
увеличат участието на потенциални партньори в проекти.

Йоханес Хаан,    член на Комисията. – (DE) Г-н председател, искам да изкажа
благодарността си за оживеното разискване и да използвам възможността да кажа още
няколко думи относно средствата за финансов контрол. Както винаги подчертавам, когато
ми се отдаде възможност, трябва действително да се захванем с този въпрос и да опростим
нещата, по-специално с оглед на факта, че трябва да положим повече усилия, за да
гарантираме, че малките и средните предприятия също могат да се възползват от
възможностите, които желаем да осигурим посредством европейско финансиране, а така
също револвиращите фондове например, които искаме да предоставяме по-активно в бъдеще;
също така трябва действително да намерим начин как да сведем до минимум бюрокрацията.

От друга страна, постоянно ми се налага да подчертавам, че голяма част от бюрократичната
тежест се появява на национално равнище. С други думи, не цялата бюрократична тежест,
която е свързана с европейските проекти, произтича от Брюксел; по-скоро това е съчетан
резултат от процеси на национално и европейско равнище. Трябва да работим заедно по
въпроса. Г-жо Mănescu, съгласен съм Вас, че трябва да положим усилия за разработването
на стандарти в тази област – макар, разбира се, да не мога да пренебрегна напълно
националното законодателство и условия. По-принцип обаче съм напълно съгласен с Вас.

Темата за условността изисква задълбочено обсъждане, за което в момента нямаме време.
Несъмнено тук става въпрос, че всяка отделна страна и всеки отделен регион, когато е
необходимо, трябва да намери причините за забавянето на изпълнението на проекти; те
вече са ни известни като цяло. В повечето случи не става въпрос за пари – или поне това не
е основната причина – а по-скоро за други недостатъци. Логиката, залегнала в условността,
е тези причини да бъдат отстранени предварително, за да се гарантира по-бърза обработка
на следващите етапи, което е в интерес на всички засегнати страни.

Благодаря също така и на ораторите, които споменаха договора за развитие и партньорство
и факта, че това представлява възможност, както посочи г-н Olbrycht, да насърчим
по-нататъшното участие на регионалните и местните органи. Ще е необходимо известно
преосмисляне в тази насока що се отнася до това как можем на практика да го приложим
по един институционализиран начин и нека не забравяме, че този начин трябва да е приемлив
за държавите-членки. По този въпрос разчитам и се опирам на подкрепата и съдействието
на Европейския парламент, тъй като той, Комисията и Комитетът на регионите споделят
едно и също становище. Има обаче и още един участник – държавите-членки. Трябва да ги
убедим, че и те ще имат полза от добавена стойност, ако привлекат за участие повече хора
при планирането на програмите и по този начин самите хора ще бъдат много по-съпричастни
към тях.

Благодаря и за бележките – струва ми се бяха от страна на групата на Зелените/Европейски
свободен алианс – свързани с растежа. Подкрепям качествен и количествен растеж. Нуждаем
се и от двата. Да вземем например научните изследвания: те всъщност попадат в групата на
качествения растеж. Ако една от основните ни цели е увеличаване на дяла от възобновяема
енергия например, но като цяло искаме и да бъдем по-енергийно ефективни, важна тема на
научно изследване би бил въпросът „Как мога да съхранявам електричество, да ми бъде под
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ръка и да го използвам, когато ми е необходимо?“, за да можем да направим производството
на електроенергия дори по-ефективно.

Общо взето едно нещо е ясно: можем да постигнем целите си единствено при условие че
успеем на практика да създадем регионална политика, която достига до всички региони на
Европа. Както беше посочено днес, прилагането на стратегията „ЕС 2020“ е възможно
единствено ако успеем да пренесем и изпълним тази политика във всички региони, но като
взимаме под внимание местните нужди и изисквания.

Отново изказвам голямата си благодарност по-специално на двамата докладчици за отлично
свършената работа.

Petru Constantin Luhan,    докладчик. – (RO) Г-н председател, искам в началото да
благодаря на колегите, които участваха в изготвянето на доклада и в крайна сметка
допринасят за политиката на сближаване и нейното бъдеще. Искам също така да благодаря
на докладчиците в сянка, които внесоха изменения и направиха предложения, които бяха
не по-малко важни, а също и защото успяхме толкова безпроблемно да постигнем съгласие.

Няма подробно да се спирам на казаното дотук. Искам също така да ви благодаря за
любезните бележки, отправени към мен. Искам обаче да подчертая по-специално казаното
от г-н члена на Комисията, чиито коментари заслужават да бъдат подкрепени. Той каза, че
политиката на сближаване е политика на инвестиране в региони и хора, което е предпоставка
за подобряване на стандарта на живот в регионите на Европейския съюз. Напълно съм
съгласен с този възглед.

Също така съм съгласен, че имаме подкрепата Ви – за което сме Ви благодарни – за
увеличаване на инвестиции във всички видове инфраструктура, което е основна предпоставка
за отстраняване на различията в Европейския съюз.

Що се отнася до становището, изразено от г-н Besset, искам само да заявя, че ако беше
прочел внимателно доклада, щеше да разбере, че в него също така се посочва икономически
растеж, основан на екологична икономика. В него също така правя директна препратка към
стратегията „ЕС 2020“, в която също се посочва екологична икономика. Именно поради
тази причина докладът получава в момента тази широка подкрепа.

Благодаря на всички още веднъж и се надявам, че бъдещата политика на сближаване ще
отбелязва напредък в правилната посока.

Ramona Nicole Mănescu,    докладчик. – (RO) Г-н председател, искам да благодаря на
колегите за значителния им принос към този доклад, и по-специално за неговия окончателен
текст, както и на докладчиците в сянка, и на останалите ми колеги, които внесоха изменения,
а да не забравяме и ораторите, които се изказаха по време на разискването, въпреки късния
час.

Предвид факта, че при гласуването в комисията по регионално развитие беше постигнат
широк консенсус сред политическите групи относно необходимостта от прилагане на
принципите и мерките, предложени в доклада, мога само да изразя задоволството си, че
днешното разискване се увенча със същия успех.

Работният документ беше изготвен след консултации с Европейската комисия, Комитета
на регионите и представители на бенефициерите, на които също искам да благодаря отново
за техните предложения. Както вече споменах в предишното си изказване, изразявам твърдото
си убеждение, че Европейската комисия ще покаже необходимата възприемчивост и
решимост, за да гарантира, че решенията, посочени и предложени от нас в комисията по
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регионално развитие, няма просто да останат на етап предложения. Г-н член на Комисията,
дадохме конкретни предложения. От Вас се иска единствено да ги обсъдите задълбочено.
Казвам това по-специално предвид факта, че в следващите месеци Европейският съюз ще
трябва да определи и да адаптира своята бъдеща политика на сближаване и стратегията
„2020“, както и условията за успешното им изпълнение.

Стремим се към нов подход на многостепенно управление, който ще бъде насочен към
постигането на жизненоважните цели на Европейския съюз, както и към Европа на
гражданите, която се характеризира с икономически растеж, социален напредък и устойчиво
развитие.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре в 12,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

Слави Бинев (NI),    в писмена форма.  – Колеги, за да се постигне действително социално
и икономическо сближаване на държавите от Съюза, първо трябва да се вземат предвид
разликите между страните-членки не само по отношение на икономическия растеж и
напредъка, но и разликите в териториалното положение. Да се говори за общи мерки на
този етап, според мен е неуместно. Мерките за всяка държава-членка на Съюза трябва да са
различни, защото необходимостта е различна. А що се касае до ролята на Комисията при
процедурите за оказване на съдействие и контрол за доброто управление на регионалната
политика, съм на мнение, че първо Комисията трябва ясно да очертае и заяви своите
ангажименти. В досегашния си опит, при подаване на сигнал до Комисията по даден въпрос,
единственият отговор, който съм получавал е или уклончив или просто ми се отговаря, че
това не е в компетенцията ѝ. Колеги, идвам от страна, в която дълги години прехвърлянето
на топката беше начин на работа, и желанието ми е ясно да се определят правомощията на
Комисията, за да може при дадени обстоятелства да получаваме ясни отговори и точни
действия.

Alain Cadec (PPE),    в писмена форма. – (FR) Към момента са налице много ясно изразени
различия между регионите, които се допускат за финансиране съгласно цел „Сближаване“
и тези, които не са допуснати. Това има изключително отрицателно въздействие върху
региони, които може и да не са бедни, но определено не са богати. Би било много полезно,
ако тези драстични разлики бъдат смекчени посредством създаването на междинна група
региони, която е между целта „Сближаване“ и целта „Регионална конкурентоспособност и
заетост“. Изразявам задоволството си, че това е едно от предложенията, съдържащи се в
заключенията на Петия доклад за сближаването. Тази междинна група може да е насочена
към региони, чиито БВП на глава от населението е между 75% и 90% от средната стойност
за Европейския съюз. Иска ми се също така тази система да замени преходния механизъм
и да обхване региони, които са различни от тези в целта „Сближаване“. В контекста на
преговорите относно следващата многогодишна финансова рамка бюджетът за тази
реформирана политика на сближаване следва да се запази непроменен. Струва си да се
отбележи обаче, че от целта „Сближаване“ следва да бъдат извадени малко над 20 региона,
което ще доведе до спестяване на средства в размер от 10 млрд. евро годишно. Несъмнено
тези средства могат да се пренасочат към нова междинна група региони.

Tamás Deutsch (PPE),    в писмена форма. – (HU) Поздравявам г-н Luhan за работата му
по доклада. Във връзка с доклада искам да насоча вниманието върху два аспекта. Що се
отнася до връзката между изпълнението на стратегията „ЕС 2020“ и подобряване на
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конкурентоспособността, важно е да се подчертае, че сближаването и повишената
конкурентоспособност са процеси, които се обуславят взаимно и дори взаимно се укрепват.
Не можем да се съсредоточим върху подкрепата на най-добре развитите региони с оглед да
постигнем максимална конкурентоспособност на Европейския съюз, тъй като това би създало
риска по-слабо развитите региони да изостанат дори още повече, което от своя страна ще
доведе до значителни социални напрежения и нестабилност на целия Европейски съюз.
Освен това е важно да гарантираме, че макар политиката на сближаване да има съществен
принос за осъществяване на стратегията „ЕС 2020“, сама по себе си тя не може да бъде
натоварена с отговорността за постигането на целите на стратегията. Следователно трябва
да постигнем последователност между осъществяването на целите на стратегията „ЕС 2020“
и тези на политиката на сближаване, а останалите области на политиката също трябва да
допринесат за подходяща степен на постигане на целите на стратегията. Във втората ми
бележка искам да подчертая, че съм напълно съгласен с докладчика, че БВП следва да остане
критерият за определяне на правото на държава-членка да получи средства, тъй като БВП
е най-надеждният показател за равнището на развитие, който е известен до момента. На
равнище държава-членка националните органи могат да използват други показатели при
разпределяне на ресурсите, но на равнище на Европейския съюз БВП трябва да остане
единственият критерий за право на получаване на помощ.

Robert Dušek (S&D),    в писмена форма. – (CS) Докладът относно правилното управление
на регионалната политика ще укрепи правомощията на регионалните и местните органи
при изпълнението на политиките на Европейския съюз. Парламентът отдавна подкрепя
по-активното участие на публичните органи, освен тези на национално равнище, при
планиране на политиките на Общността. Принципът на партньорство, както е заложен в
Бялата книга на Комитета на регионите за многостепенното управление, трябва да бъде
укрепен още в началния етап на преговорите в рамките на разискванията в Европейския
съюз. Докладът подкрепя допълнително опростяване както на законодателните, така и на
незаконодателните правила. Трябва да обаче да се подчертае, че някои държави-членки, и
по-специално техните публични органи, често допринасят за административна тежест,
която не се изисква съгласно правилата на Общността. В това отношение, е необходима
допълнителна корекция. Правилата на програмите за субсидии следва да бъдат опростени,
за да може отделните процеси да бъдат по-разбираеми и с цел да се избегне възпирането на
потенциални бенефициери да участват в проекти. Отчетен е голям процент грешки от (12%)
по отношение на средства, платени при изпълнението и финансирането на програми.
Най-високият процент на грешки винаги се отчита в областта на обществените поръчки и
така наречените недопустими разходи. Има недостатъчен контрол от страна на Европейската
комисия и е очевидно, че Комисията не може да създаде система за контрол на всички
национални равнища. От основно значение е контролната роля на Комисията да се запази
и да се подкрепя в началото на програмите, но на държавите-членки и на местните органи
могат да се прехвърлят повече отговорности в хода на програмите.

Sandra Kalniete (PPE)  , в писмена форма. – (LV) С оглед разширяване на влиянието на
политиката на сближаване, от основно значение е да бъдат извършени определени решителни
реформи. Подкрепата, която осигурява политиката на сближаване, трябва да бъде
концентрирана в три основни направления. На първо място, е географската концентрация;
второ, концентрацията в обхвата на подкрепа; и трето – административната концентрация.
Това означава, че степента на финансова подкрепа трябва да бъде насочена към онези
държави-членки на Европейския съюз, към онези региони, които най-много се нуждаят от
това. С други думи, не може да има подобряване на социално-икономическото положение,
без да е налице категоричната подкрепа на политиката на сближаване на Европейския съюз.
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Това означава, че всеки регион трябва да направи оценка на секторите, които най-спешно
се нуждаят от подкрепа, вместо да посочва всички възможни сектори, без да е извършен
задълбочен анализ. Всеки регион трябва да избере три до пет от 10-те сектора, предложени
от Комисията, в които да концентрира 100% от наличната подкрепа. Това означава, че
трябва да продължим да намаляваме административната тежест. Трябва да повишим степента
на доверие от участващите институции, така че броят на функциите, извършвани от тези
институции, да бъде оптимизиран. Искам да подчертая, че използваният в момента критерий
за разпределение на подкрепата съгласно политиката на сближаване на Европейския съюз
– БВП по еквивалентност на покупателната способност на глава от населението (до 75% от
средната стойност за Европейския съюз) – е подходящ, изпитан и сигурен критерий за
определяне на набора от региони, които отговарят на изискванията за получаване на
подкрепа съгласно рамката на сближаване, защото отразява реалните различия между
държавите-членки на Европейския съюз и регионите.

Siiri Oviir (ALDE),    в писмена форма. – (ET) Споделям становището на докладчика, че
политиката на сближаване на Европейския съюз е една от най-важните политики, която
спомага за увеличаването на конкурентоспособността на региона и за гарантирането на
устойчиво развитие. Тъй като международната финансовата криза имаше малко или повече
отрицателно въздействие върху всички региони на Европа, политиката на сближаване, която
осигурява добавена стойност, определено има важна роля, за да се гарантира, че регионите
ще бъдат по-силни след края на кризата. Тъжното в случая е, че правителствата на много
държави-членки на Европейския съюз не разбират достатъчно добре ролята и важността
на регионите – на местните органи – тъй като се опасяват, че ще загубят властта си над
регионите. Например правителството на моята родина, Република Естония, често приема
важни закони, отнасящи се до местните органи, без да взема под внимание процесите на
вземане на решения на органа. С цел да не бъдат дискриминирани различните региони,
следва да се обръща по-голямо внимание на регулаторните действия на правителствата на
държавите-членки, за да се гарантира, че тези действия не противоречат на собственото
законодателство на държавите-членки и на европейските ценности. Вярно е, че в момента
има много региони на Европа, които получават широка политическа подкрепа чрез
европейския Комитет на регионите, Съда на Европейския съюз и Комисията в случаи, при
които правителствата на държавите-членки са пренебрегнали правата на местните органи.
Считам, че една ефективна европейска политика на сближаване и изпълнението на целите,
заложени в директивата, ще спомогне за гарантиране на жизнеспособността на регионите,
а жизнеспособни региони ще повишат жизнеспособността на Европейския съюз като цяло
и същевременно ще предотврати маргинализацията на граничните райони.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    в писмена форма. – (FR) Докладите Luhan и
Mănescu напълно правилно посочват принципите, на които трябва да се основава политиката
ни на сближаване. Искам обаче да подчертая три области, в които трябва да бъдем
по-амбициозни. Първата е териториалното сближаване. Тази концепция често се споменава,
но рядко се прилага в конкретни измерения. Следва например да обърнем специално
внимание на граничните региони. Затрудненията и проблемите, които изпитват тези региони,
отразяват ограниченията на европейската интеграция. Областите, при които връзката се
къса, трябва да се превърнат в области, които подпомагат създаването на връзки. Следващата
област е неравнопоставеното третиране на региони, които попадат между цел 1 и цел 2.
Разликата в размера на помощта, отпусната на региони с един и същ БВП, може да бъде
десетократна. Време е да създадем преходен механизъм, който осигурява равно третиране
на всички региони с БВП между 75% и 90% от средната стойност за Европейския съюз. На
последно място, искам да кажа, че трябва да работим по нови показатели за измерване на
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резултатите. Предизвикателствата, свързани с развитието, пред които са изправени регионите,
са обвързани с техните местни ограничения. Трябва да усъвършенстваме критериите си на
всички равнища на управление, така че да можем прецизно да определим нуждите и целите
на регионалното развитие.

Richard Seeber (PPE),    в писмена форма. – (DE) Специално внимание трябва да бъде
обърнато на политиката на сближаване на Европейския съюз в интерес на по-устойчив
растеж и повишена конкурентоспособност. В Европа на регионите БВП следва да се запази
като основен показател за определяне на правото на регионите да получават финансиране.
Европейската регионална политика обаче трябва да обхваща всички региони, като в същото
време да е достатъчно гъвкава и да взема под внимание регионалните и териториалните
различия. За да се възползваме от пълния потенциал за растеж на регионите и да постигнем
икономическо, социално и териториално сближаване в Европейския съюз, от ключово
значение е да бъде обърнато специално внимание на конкурентоспособността. В хода на
този процес трябва също така да вземем под внимание малките проблеми в богатите
държави-членки. По-специално, научните изследвания и иновациите трябва да играят
важна роля във всички региони като начин за повишаване на конкурентоспособността на
Европейския съюз, което е причината да продължим да насърчаваме тези области и в бъдеще.
Макар че целите на стратегията „ЕС 2020“ са определени на общностно равнище, от
жизненоважно значение е местните и регионалните органи да участват по-активно в тяхното
изпълнение; подходът „отдолу-нагоре“ е от основно значение, за да изпълним ефективно
икономическите цели на стратегията „ЕС 2020“.

Monika Smolková (S&D),    в писмена форма. – (SK) Политиката на сближаване трябва
да остане основна за Европейския съюз в периода след 2013 г., като бъде осигурено
подходящото й финансиране и при следните условия: опростяване на процедурите за
отпускане на средства от структурните фондове, създаване на рамка за публично-частно
партньорство, инфраструктурата да бъде поставена като основна предпоставка за повишаване
на глобалната конкурентоспособност, партньорството да бъде условие за развитие на реални
партньорства с регионалните и местните органи, както и с гражданското общество, и като
средство за ефективност, законност и прозрачност на етапа на изготвянето на програмите
и използването на структурните фондове, както и прилагането на многостепенно управление
както на вертикално, така и на хоризонтално равнище. Има и някои други условия, но за
да изпълним целите на стратегията за 2020 г., считам, че е от основно значение да спазим
вече посочените условия.

Zbigniew Ziobro (ECR),    в писмена форма. – (PL) Европа в момента преминава през
труден период. Финансовата криза през 2008-2009 г. все още се усеща силно в икономиката,
което води до разширяване на пропастта между богатите региони от Западна Европа и
по-бедните региони от Централна и Южна Европа. Това положение налага укрепването на
механизмите, чрез които кризата може да бъде ефективно преодоляна. Най-важният от тях
на равнище на Съюза са политиката на сближаване и регионалните фондове. В резултат от
съфинансирането на инвестициите на местно равнище те се превърнаха в реален символ на
европейско сътрудничество, което надхвърля националните интереси. Те също така
допринесоха значително за разширяване на зоната, която се радваше на икономически
растеж между 2004 г. и 2007 г., а и за стесняване на пропастта между държавите от старата
и новата Европа.

Ето защо е толкова важно във финансовата рамка за периода 2013-2020 г. да увеличим
средствата, които Съюзът предоставя за политиката на сближаване, да запазим сближаването
като основна цел и да запазим настоящия механизъм за избор на бенефициери, който се
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основава на равнищата на БВП в различните региони. Считам, че също така е важна
възможността да повишим равнището на съфинансирането за инвестиции от 75% на 80%,
като в същото време намалим на финансирането за отдалечените региони. От гледна точка
на страните от Западна Европа считам, че е важно също така да продължим да предоставяме
средства за инвестиции в инфраструктура, по-специално по вертикалното направление,
което свързва северната и южната част на Европа.

21. Въздействие на рекламите върху поведението на потребителите (кратко
представяне)

Председател.   – Следващата точка от дневния ред е докладът на г-н Juvin, от името на
комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите, относно въздействието на
рекламите върху поведението на потребителите (2010/2052(INI)) (A7-0338/2010).

Philippe Juvin,    докладчик. – (FR) Г-н председател, госпожи и господа, защо е необходим
доклад относно рекламите? Защото рекламите могат да бъдат нещо добро и нещо пагубно.

Могат да бъдат нещо пагубно, ако са подвеждащи, ако са натрапчиви, ако са измамни, ако
не отговарят на правилата, ако в крайна сметка не предоставят онова, което потребителите
очакват от тях, а именно информация. Могат да бъдат нещо добро, защото рекламата
представлява невероятно средство за икономическо развитие. Рекламата е движещата сила
на икономиката и, както някои казват, рекламата, ако е направена добре, дава на
потребителите средство за правене на сравнения и в някои отношения тя стимулира
конкуренцията.

Следователно рекламата не е нещо ново, така че защо е необходим нов текст, когато вече
има съществуващи такива? Поради няколко причини. Първо, защото рекламата в днешно
време не е това, което е била в миналото. Неотдавна в един американски доклад прочетох,
но положението е доста сходно в Европа, че на 29 ноември миналата година за един ден
онлайн търговията е достигнала оборот от над 1 млрд. щатски долара. Това е значително
увеличение на онлайн търговията и рекламните средства в интернет. Един от мотивите на
този доклад е, че текстовете, регламентиращи рекламата, понякога са напълно неподходящи
за средствата, появили се през последните години.

Рекламата може да бъде натрапчива и това все по-често е така – тя навлиза в личния живот.
Има и нещо доста ново в рекламата, което не попада в обхвата на текстовете. Рекламата
може да е скрита. Рекламата може да не се обявява открито. Има един известен пример във
„Фейсбук“, една от социалните мрежи – нов инструмент, който не попада в обхвата на
законодателството – където група хора съобщават за един или друг предполагаем дефект на
даден продукт. Всичко това може буквално да унищожи една марка за няколко дни или
няколко седмици.

Ето защо е ясно, че вчерашната реклама по нищо не прилича на днешната, която използва
инструменти, които не са съществували досега. Тук имам предвид поведенческата реклама,
целевата реклама и достъпа до частните ви електронни писма. Има ли някой тук който иска
или приема личните им писма да бъдат четени от другиго? Е, именно това се случва днес с
рекламна цел.

В основни линии, госпожи и господа, смятам, че трябва да помислим за някои много прости
ценности: зачитане на личната неприкосновеност, защита на най-уязвимите хора, защото
много добре знаем, че децата са сред най-уязвимите групи, към които е насочена така
наречената „поведенческа реклама“, чиято цел са техните навици. Тези деца не разбират, че
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тази реклама не им е изпратена случайно. Това е реклама, която е насочена към личния им
избор. Един възрастен може да разбере това, но не и дете.

Е, новите технологии водят със себе си нови предизвикателства – значителни икономически
предизвикателства. Виждаме, че в общи линии това всъщност представлява един политически
дебат. Въпросът е решен според някои специалисти, които преди всичко не искат светът на
рекламата да бъде засегнат. Също така е вярно, че чуваме някои специалисти да ни обясняват,
че в крайна сметка потребителите са предупредени от дълги и много подробни политики
за поверителност на уебсайтовете. В действителност знаем, че никой не чете тези дълги и
неразбираеми политики за поверителност, а когато ги прочетат, то никой не ги разбира,
защото всъщност не е възможно да се прочетат. Виждаме че в крайна сметка продължаваме
да се връщаме към същия въпрос. Рекламата трябва да бъде честна, трябва да зачита другите
хора и трябва да зачита личната неприкосновеност. Потребителите не трябва да бъдат
шпионирани и не трябва да бъдат мишени без тяхното знание. Потребителите, гражданите,
трябва да бъдат зачитани.

Следователно, г-н председател, и ще приключа тук, трябва да имаме две цели. Първо,
рекламата трябва да бъде честна: по-честна, по-ненатрапчива, по-ефикасна и следователно
зачитаща повече личния живот, но също така потребителите, т.е. гражданите, които са
потребители, трябва бъдат по-осведомени, да не бъдат манипулирани, да бъдат
по-информирани и по-проницателни. Това е общата цел на този доклад.

Г-н председател, госпожи и господа, надявам се, че ще приемете този доклад и аз ще гласувам
за него като цяло в Парламента.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Г-н председател, приветствам доклада относно
въздействието на рекламите върху поведението на потребителите. Тъй като докладът не
разглежда регулирането на хазартните реклами, бих искала да споделя, че интернет лотариите
и рекламите, свързани с тях, по-конкретно не признават граници и са лесно достъпни за
младите хора. Седем държави-членки забраняват онлайн хазарта, но той все още е достъпен
в тези държави. Изразявам твърдо убеждение, че е налице необходимост от опит за
предотвратяване на отрицателните последици от зависимостта от хазарта. В цяла Европа
трябва да се насърчи забрана на рекламите за хазарт, които са насочени към деца и млади
хора, защото излагането на деца на влиянието на реклами за виртуални лотарии означава
излагането на бъдещето им на риск по същия начин като излагането им на неограничени
реклами за алкохол, цигари, и други пристрастяващи вещества. Освен това казината и
рекламите за хазарт понякога не са подложени на ограничения, дори извън контекста на
интернет, така че казина и реклами често се откриват в непосредствена близост до училища.
Надявам се, че днешното разискване ще даде нов тласък на Комисията да предложи забрана
на рекламите за хазарт с оглед на безспорния обществен интерес.

Antigoni Papadopoulou, (S&D).   – (EL) Г-н председател, поздравления на докладчика,
Philippe Juvin, за доклада му относно въздействието на рекламите върху поведението на
потребителите.

Докладът оценява действащото законодателство, подчертава проблемите при прилагането
му и нелоялните търговски практики и изтъква значението на саморегулацията, защитата
на уязвимите потребители, като например деца, юноши и възрастни хора, както и
необходимостта да се използва рекламата като мощен катализатор в борбата срещу
стереотипите и предразсъдъците.
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Аз подготвих становището на комисията по правата на жените и равенството между половете
и се радвам и благодаря на докладчика, че включи всичките ни предложения за опазването
на равенството между половете и човешкото достойнство. Призовавам всички страни за
тясно сътрудничество в борбата срещу пейоративните и заблуждаващи реклами, които
подценяват образа на жените, както и за насърчаване на здравословни стандарти, така че
рекламите да оказват положително влияние върху социалните възприятия при зачитане на
човешкото достойнство и ролите на половете.

Christian Engström (Verts/ALE).   – (EN) Г-н председател, бих искал да се спра на
последното тире от параграф 25, което ще се гласува отделно и което се надявам, че ще
можем да премахнем от доклада. В него се казва, че търсачките показват реклами във връзка
с определена ключова дума – тоест някой въвежда ключова дума и тази дума е наименование
на марка – това следва да изисква разрешението на собственика на марката.

Това може да звучи разумно на пръв поглед, но то напълно противоречи на закона на
търговските марки в настоящия му вид. На първо място, търговските марки се регистрират
в 45 различни класове стоки и услуги в същия регистър. Това например би означавало, че
ако някой иска рекламата му да се показва във връзка с думата „голф“, то „Фолксваген“ ще
трябва да предостави разрешение на всички.

Вторият проблем е самият брой на търговските марки. Съществуват милиони търговски
марки в Европа. Само във Ведомството за регистрация на търговски марки и дизайни на
Европейския съюз (OHIM) в Аликанте има над 600 000 и много други, така че ако някой
иска да рекламира нещо, свързано с думата „сребро“, ще трябва да се търси разрешение от
хиляди собственици на търговски марки. Това просто не е практично. Ако влезе в действие
– което се надявам да не стане – това би унищожило бизнеса на търсачките в Европа и би
унищожило законните реклами и конкуренция. Затова искам от колегите да гласуват …

(Председателят отнема думата на оратора)

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Г-н председател, бих искал да започна, като заявя, че е хубаво,
че Европейският парламент започва разискване на нелоялните практики в рекламата, особено
във връзка с развитието на нови рекламни методи и технологии.

Новите методи за цифрова комуникация разкриват най-различни възможности пред
рекламните агенции. Наред с новите възможности за реклами обаче се появяват и нови
проблеми с натрапчивите реклами, заблуждаващите реклами и експлоатацията на наивни
деца и млади хора посредством манипулация на чувствата им. Регулирането на рекламите
в интернет трябва да отговори на изобретателността на авторите на рекламни текстове и е
от съществено значение да се ограничат методите и техниките, които нарушават защитата
на личната неприкосновеност или етичните рамки или които влияят на спецификата на
детското развитие. Ето защо трябва да се съсредоточим върху задълбочен анализ и изследване
на текущите тенденции, с акцент върху използването на нови правила за ограничаване на
онези технологии и възможности, които нарушават личната неприкосновеност на семействата
и личния живот на децата и които вредят на здравословното развитие на семейството, като
трябва да приложим тези правила последователно.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Г-н председател, госпожи и господа, на първо място, бих
искал да изразя благодарността си към докладчика. От гледна точка на ценностите, към
които се придържам, ние обсъждахме една от най-важните теми от последния период.
Съжалявам единствено, че това разискване се проведе в толкова късен час. Както подчертава
докладът, лицата, които са най-уязвими към рекламите, са децата и юношите, чиято свободна
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воля все още не е достатъчно силна и които се влияят лесно. Това не се отнася само за
незаконните, фалшиви и агресивни реклами, но и за рекламите като цяло, защото живеем
в един свят, в който хората са изправени пред все по-голям натиск да се впишат в
потребителското общество още в ранна възраст. Всички видове реклами трябва да бъдат
изрично забранени в детските предавания.

Освен това аз трябва изрично да подчертая факта, че има вероятност дори традиционните
медии като телевизията и радиото да не са най-голямата заплаха за младите хора, а светът
на интернет. Там рекламите са най-агресивни и именно там те могат да донесат най-големи
вреди на целевия потребител. Най-безскрупулните дружества показват незачитане дори на
личните данни и навлизат в личния живот на хората чрез използването на социални мрежи.
Това определено трябва да бъде забранено и санкционирано. Във връзка с това всички ние
трябва да внесем предложение за предприемане на действия в рамките на Европейския съюз.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, напълно подкрепям
предложението за резолюция относно въздействието на рекламите върху поведението на
потребителите, внесено от г-н Juvin. Като се има предвид значението на рекламата не само
за икономиката, но и за вътрешния пазар и потребителите, считам, че е от съществено
значение да се предприемат действия за премахване на отрицателното въздействие, което
някои рекламни практики могат да имат върху тях.

По-специално, аз високо ценя оценката на докладчика на съществуващата законодателна
и незаконодателна рамка и констатираните недостатъци в нейното тълкуване и прилагане,
което не позволява желаното ниво на хармонизация.

Трябва да съсредоточим усилията си върху борбата срещу нелоялните търговски практики
в рекламния сектор, като разширим обхвата на съществуващите правила.

Предложението предвижда подходящо решение на съществуващия проблем с постигането
на точния баланс между съперничещи си приоритети като свободата на изразяване и
защитата на потребителите.

В заключение, отново поздравявам докладчика и докладчиците в сянка.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Г-н председател, различните видове реклами, които се
разпространяват посредством новите комуникационни медии през последните години, се
превърнаха в социален феномен, с което възникна рискът от експлоатация на доверието на
обикновения потребител.

Според мен защитата на потребителите в тази област изисква най-малкото минимална
правна основа и аз съм съгласен с докладчика и го поздравявам за доклада и разглеждането
на този въпрос по един толкова конструктивен начин в полза на уязвимите групи като децата
и младите хора по-конкретно, както вече споменаха някои от ораторите. Като лекар аз
твърдо подкрепям това. Трябва да предотвратим случаите на умишлено въвеждане в
заблуждение, при които потребителите вземат решения въз основа на информация, за която
смятат, че се състои от обективни факти или доказани изследвания, когато в действителност
информацията има единствено рекламен и търговски характер. Обезпокоен съм от развитието
на рекламните практики, които са пряко насочени към частните потребители, като
прочитането на електронно писмо от трети страни, които експлоатират съдържанието му
с рекламни цели. Рекламните практики, използвани от дружествата, трябва без изключение
да зачитат поверителността на личната кореспонденция и да спазват законодателството за
защита на личната неприкосновеност.
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Seán Kelly (PPE).   – (GA) Г-н председател, трудно е да бъдем сигурни в това отношение,
особено като се има предвид влиянието на рекламите върху поведението на гражданите.
Всеки ден се появяват нови и нови изследвания, които съдържат различни резултати.

(EN) Въпреки това рекламата си струва; частните дружества харчат милиони за радио,
телевизионни и печатни реклами, както и за скрита реклама като спонсорство. В същото
време е налице дилема при оценяването им. От една страна, някои казват, че един от лековете
на алкохолизма е да се забранят рекламите. Въпреки това през последните десетилетия
станахме свидетели на експоненциално нарастване на употребата на наркотични вещества
и понеже те са незаконни, те не само не се рекламират, но не могат да се купят от магазина.

Ето защо смятам, че е налице необходимост от независим анализ и подходящо проучване
на равнището на Европейския съюз без намесата на нечии интереси, за да се установи
действително кое е добре и кое не е, кое е полезно и кое не е, и едва тогава можем съответно
да регулираме. Без това смятам, че всеки ден ще имаме различни проучвания, която водят
до такива резултати, които са удобни на онези, които са ги поръчали.

Йоханес Хаан,    член на Комисията. – (EN) Г-н председател, от името на Комисията, и
по-специално на нейния заместник-председател Рединг, бих искал да благодаря на
докладчика за този ценен доклад, който анализира няколко ключови аспекта по отношение
на въздействието на съвременните реклами и поведението на потребителите. С цел да разбере
как най-добре да подходи към предизвикателствата, произтичащи от развитието на интернет
и новите технологии, Комисията пристъпи към широки консултации относно съществуващата
правна рамка за защита на данните през 2009 г. и 2010 г.

Консултациите потвърдиха, че основните принципи на настоящото законодателство на
Европейския съюз за защита на данните са все още валидни в голяма степен. Също така
стана ясно обаче, че Европейският съюз се нуждае от един по-цялостен и по-последователен
подход в политиката за защита на личните данни за Европейския съюз и извън него. В
резултат на това на 4 ноември Комисията прие съобщение за един цялостен подход към
защитата на личните данни в Европейския съюз.

Онлайн рекламата предлага много предимства на европейските граждани, по-специално,
като им предоставя свободен достъп до услуги. Много от техниките на насочване на
рекламите – банери, контекстни и определени свързани с търсенето реклами и така нататък
– не включват проследяване и не са предмет на голяма загриженост. Колегата ми, заместник
председателят Нели Крус, призова индустрията да създаде рамка за саморегулация за онлайн
поведенческите реклами, която се основава на правната рамка на Европейския съюз и
четирите принципа на ефективна прозрачност, подходяща форма на декларация или съгласие,
удобство на потребителя и ефективно прилагане. Комисията ще наблюдава усилията на
индустрията, за да се прецени дали са необходими повече регулаторни действия.

По отношение на рекламните електронни писма и поверителността на съобщенията,
телекомуникационната реформа, приета преди една година, укрепи и изясни правилата за
лична неприкосновеност в Европейския съюз. Тя създаде и ясно задължение за
държавите-членки да приемат възпиращи санкции и да гарантират, че компетентните органи
разполагат не само с необходимите правомощия за прилагането им, но и разполагат с
подходящите средства за това. Държавите-членки трябва да транспонират тези разпоредби
в националното законодателство най-късно до май 2011 г.

Комисията признава, че има някои разлики при транспонирането на Директивата за
нелоялните търговски практики при отделните държави-членки. Комисията счита, че тези
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различия, някои от които Комисията решава чрез сътрудничество с държавите-членки, са
незначителни, както и че желаното ниво на хармонизация, изглежда, е било постигнато.

Използването на общи клаузи дава известна свобода на държавите-членки, но същевременно
гарантира, че директивата ще е ефективна и в бъдеще. В тази връзка насоките за прилагането
на Директивата за нелоялните търговски практики са част от инициативите, предприети от
Комисията, за да се гарантира постигането на цялостна хармонизация; с други думи, да се
гарантира, че същите правила се тълкуват и прилагат по един и същи начин в
държавите-членки. Както се предлага в проекта на доклада, ние със сигурност ще продължим
работата си по насоките и ще актуализираме този документ с цел да се вземат предвид новите
проблеми и развития. Също така Комисията изготвя правна база данни за законодателството,
съдебната практика и научната работа, която ще подпомогне единното прилагане на
директивата в държавите-членки.

По отношение на изявленията във връзка с рекламата под формата на коментари,
публикувани в социални мрежи, форуми и блогове, важно е да се отбележи, че случаите, в
които потребители, които действат от името на търговец и/или са финансирани по някакъв
начин от търговец за правене на определени постъпки, без това да е упоменато в мнението
или становището, в действителност попадат в обхвата на Директивата за нелоялни търговски
практики като форма на скрита реклама. Що се отнася само до мненията, те, разбира се, не
се считат за реклама.

Във връзка с това Комисията счита, че законодателството в областта на маркетинга не е
най-подходящият инструмент, защото става въпрос за свобода на изразяване. Въпреки това
директивата съдържа определени защитни мерки по отношение на уязвимите потребители.
Възрастта е фактор, който националните органи трябва да имат предвид при оценката на
добросъвестността на дадена практика. Докладът относно прилагането на Директивата за
нелоялните търговски практики, който се очаква през 2011 г., ще се основава на опита на
държавите-членки, включително в областта на рекламите за деца и юноши, до степен, в
която данните по този въпрос ще бъдат на разположение.

Председател.   – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в сряда, в 12,30 ч.

Писмени изявления (член 149)

Tiziano Motti (PPE),    в писмена форма. – (IT) Споделям много от възгледите на г-н Juvin
относно въздействието на рекламите върху поведението на потребителите. Считам обаче,
че предотвратяването на разпространението на коментари в социалните мрежи, форумите
и блоговете – които сами по себе си има опасност да станат съвременна форма на „скрита
реклама“ – може да се постигне, като се определят новите форми на престъпления,
облагодетелствани от интернет, и като се разширят правилата за съхраняване на данни от
страна на доставчиците на интернет съдържание, вместо да се стига до форми на цензура,
защото за мен е приоритет да се зачита правото на всеки да изрази мнението си и в интернет,
освен ако не се докаже, че представлява нарушение на закона. Изумен съм, че някои хора
обмислят цензуриране на коментар във форум, за който смятат, че може да повлияе на
решенията за покупка на потребителите, и въпреки това считат за нарушение на личната
неприкосновеност, ако разширят настоящата Директива 2006/24/ЕО относно съхранението
на данни, която дава възможност да се идентифицират педофили, които се сприятеляват с
деца чрез социалните форуми. Не става ли тук въпрос за двойни стандарти? Потребителите,
особено най-младите потребители, трябва да бъдат защитени от скритата реклама. Въпреки
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това е също толкова важно да се защити свободата на изразяване, която стои в основата на
нашите демокрации. Ето защо се надявам, че съответните органи ще получат необходимите
инструменти за идентифициране на извършителите на интернет престъпления чрез
разширяването на Директива 2006/24/ЕО за включване на доставчиците на съдържание,
както се призовава в декларацията на Парламента P7_DCL(2010)0029 от 23 юни 2010 г.

22. Регулиране на търговията с финансови инструменти – платформи за анонимна
търговия с финансови инструменти („dark pools“) и други (кратко представяне)

Председател.   – Следващата точка е докладът на г-жа Swinburne – от името на комисията
по икономически и парични въпроси, относно регулирането на търговията с финансови
инструменти – платформи за анонимна търговия с финансови инструменти („dark pools“)
и други (2010/2075(INI)) (A7-0314/2010).

Kay Swinburne,    докладчик. – (EN) Г-н председател, затруднявам се да обясня на онези,
които не са посветени във финансовия жаргон, за какво точно се отнася моят доклад за
платформи за анонимна търговия с финансови инструменти („dark pools“). Докладът
официално се отнася за търгуването с финансови инструменти, включително платформи за
анонимна търговия с финансови инструменти („dark pools“), които са финансови транзакции
и акции, извършени без прозрачност, с други думи тези, които наричаме скрита търговия.
По-общо казано докладът е оценка на прилагането на Директивата за пазарите на финансови
инструменти (ДПФИ) от 2007 г. по отношение на акциите и има за цел да разгледа
структурни проблеми, които в момента се наблюдават на пазарите на акции.

Въпреки че това е строго технически доклад, аз съм обнадеждена от високото равнище на
разискване, което се проведе в рамките на комисията. Радвам се, че усилената работа на
моите колеги допринесе за постигане на широка подкрепа сред политическите групи, като
194 изменения бяха превърнати в 26 компромиса, които повечето групи успяха да подпишат.

Предвид момента, в който се изготви този доклад по собствена инициатива, и кулминацията
му при гласуването на пленарното заседание през тази седмица, аз също така считам, че
Европейският парламент допринесе съществено за проведената наскоро от Комисията
консултация относно преразглеждането на Директивата за пазарите на финансови
инструменти II (ДПФИ II). Чрез доклада Европейският парламент поиска да бъдат проведени
редица разследвания на различни места за търговия и се опита да направи анализ по-отблизо,
за да гарантира, че местата за търговия, предлагащи подобни услуги, се регулират в еднаква
степен.

Считам, че в своя консултативен документ Комисията можеше да стигне по-далеч при
разширяване на дефиницията си за организирани системи за търговия, за да включи всички
места, обединяващи купувачи и продавачи. Това означава, че може да се отстрани огромен
пропуск. Все пак това решение гарантира, че може да се поддържа пропорционалност,
когато се позволяват значителни различия между категориите за регулираните пазари, МТС,
ШИС, пресичащите се брокерски мрежи и платформите за деривати.

Новото равнище на контрол, което се предлага за операторите на платформи за анонимна
търговия с финансови инструменти („dark pools“), вероятно ще се приеме добре от
инвеститорите, тъй като докато те в момента осигуряват защита от по-широкия пазар, поне
имат потенциал за злоупотреби. Предоставянето на регулаторите на пълен достъп до бизнес
моделите следва да гарантира, че те могат да продължат като място за дискреционна размяна
на нареждания на клиенти, без да им позволява да разширяват пропорциите, които ще се
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отразят на процеса на определяне на цените или ще осигури гаранция срещу пазарни
злоупотреби.

Наред с това, по отношение на предвиденото в ДПФИ различни видове освобождаване,
Европейският парламент и Комисията са съгласни, че трябва да им се даде ново определение
и прилагането им да се стандартизира в целия ЕС. Възможността в момента да се прави
арбитраж в държавите-членки на ЕС с цел намиране на възможно най-доброто тълкуване
на едно и също правило, трябва да се премахне. При съставянето на доклада и неговото
изменение беше ясно, че най-големият недостатък при прилагането на Директивата относно
пазарите на финансови инструменти (ДПФИ) е липсата на пазарна концепция за европейска
консолидирана система за борсова информация. Инвеститорите в САЩ не могат да разберат
как ние в ЕС функционираме без подобен инструмент. Като цяло индустрията и най-вече
инвеститорските групи са съгласни, че е необходимо да има такъв инструмент, през трите
години, в които се прилага ДПФИ, участниците на пазара не успяват да се обединят и да
предоставят европейска консолидирана система за борсова информация. Както Комисията,
така и комисията по икономически и парични въпроси се въздържа от това да предприеме
допълнителни действия извън спазване на „одобрените правила за публикуване“, но ако не
се намери пазарно решение, тогава законодателството трябва да бъде подкрепено.

Микроструктурните въпроси, които в момента засягат пазарите на акции, са тема за
разгорещени разисквания в комисията. Имаше съгласие, че практики като светкавичните
поръчки („flash orders“), измамите и пингинг услугите са проява на нелоялност или дори
злоупотреба. Комисията обаче успя много по-трудно да стигне до споразумение относно
ролята на някои участници на пазара, по-специално ползите или стратегиите за
високочестотна търговия. При липсата на ясни данни е трудно да се направят категорични
заключения относно тяхната роля – положителна или отрицателна – и така преди да
предложим законодателни действия, трябва да се уверим, че разполагаме с данни, за да не
наложим законодателство, което може да има пагубни последици за ефективното
функциониране на европейските пазари.

Като цяло трябва да гарантираме интегритета на нашите финансови пазари. Те не са
предназначени за осъществяване на взаимодействие между посредници и търговци,
нарушаващи монополното право, а за предоставяне на пазар за инвеститорите, които да
вливат капитал в предприятията и корпорациите, функциониращи в нашата реална
икономика. Тази основна функция на пазарите трябва да заема централно място в съзнанието
на всички ни, когато преминаваме през законодателния процес на ДПФИ II.

Philippe Juvin (PPE).   – (FR) Г-н председател, госпожи и господа, г-жа Swinburne, разбира
се, този текст е изключително сложен, но за какво е той като цяло? Отново ще кажа, че
става въпрос за това, да се извлекат поуки от кризата. Не, ние не трябва да постъпваме както
преди, да, трябва да променим правилата на играта и трябва да въведем ред в системата.

Има хора в различни държави от Съюза, които сега се възползват от кризата и от
безпокойството на хората, за да хвърлят цялата вина върху Европа. Навсякъде чувате хора
да казват, че нещата не вървят заради Европа, за това е виновно еврото, но има решение,
трябва да напуснем Европа, трябва да сложим край на еврото… На всички тези хора, които
повтарят това, ще кажа: да, ние наистина имаме нужда от общи правила, ние трябва да
продължим да твърдим, че ако държавите в Европа не бяха обединени, ако бяха изолирани,
сега те щяха да са загинали. Да, нуждаем се от регулиране, обща политика, общи правила
и щателен преглед на нашите правила и от по-добро функциониране на системата.
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Госпожи и господа, в крайна сметка проблемът е много ясен: заедно сме силни, в изолация
загиваме!

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Г-н председател, бих желал да благодаря на всички за
изключително интересното разискване. Отсега нататък ще обръщам особено внимание на
заседанията, които се водят от Вас, и ще се опитам да присъствам на всичките. Докладът на
г-жа Swinburne е много важен, защото най-накрая обсъждаме регулирането на търговията
с финансови инструменти. Първата и най-сериозна грешка във връзка с доклада е, че той,
както и призивът за допълнителни регулации, са закъснели стъпки. Второ, ако регулаторната
рамка досега е била неясна, ние трябва да проучим със задна дата и задълбочено всичко,
което се случи. Считам, че изключването на големите инвестиции от приложното поле на
по-строгия надзор е безсмислена и в крайна сметка погрешна стъпка. Трябва да се проучи
не само естеството на търговията, но също така и емитираните деривати, а новите емисии
трябва да се регулират по-строго.

Инфлацията всъщност се стимулира чрез продукти от пазара на финансови деривати.
Тежестта от това се поема от населението, а печалбите се осребряват от различни
международни юридически лица, чието минало не винаги е ясно. Освен това не би било
благоприятно печалбата, реализирана по този начин, да се пренасочва към реалната
икономика, тъй като в резултат от това цялата планета може да се озове в джобовете на
най-богатите.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Г-н председател, докладът на г-жа Swinburne се концентрира
върху това да се гарантира равнопоставеност между многостранните системи за търговия.
Считам, че е също толкова важно и към тях да се прилага еднаква степен на надзор. Бих
искала да подчертая необходимостта от по-подходящо законодателство с цел да се намали
системният риск и да се гарантира лоялна конкуренция на пазара.

В момента има тревожна липса на достъпна информация за стратегиите за търговия.
Единственият начин, по който наистина можем да разберем дали пазарът функционира
правилно, е регулаторните органи да разполагат с достатъчно информация. Европейският
орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) трябва да изготви общи стандарти за разкриване
на информация и формати за отчитането на всички данни както от регулираните места за
търговия, така и от извънборсова търговия.

Считам, че би било полезно да проведем проучване за ефектите от установяването на
минимален размер на поръчките за всички анонимни сделки. Следователно може да се
установи дали се поддържа подходящ търговски поток.

Йоханес Хан   , член на Комисията. – (EN) Г-н председател, от името на Комисията, и
по-специално на члена на Комисията, г-н Барние, ще отговоря, като кажа, че повишаването
на прозрачността на финансовите пазари и осигуряването на гаранции, че всички
заинтересовани агенти на пазара са подложени на подходящо ниво на регулиране, са основни
цели на Комисията и Г-20.

Бих искал да поздравя д-р Swinburne и комисията по икономически и парични въпроси
за доклада относно търговията с финансови инструменти – платформи за анонимна търговия
с финансови инструменти („dark pools“) и други. Докладът бележи важна стъпка в контекста
на настоящия преглед на Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ).
Препоръките на директивата са неразривна част от начина на мислене на Комисията, докато
изготвяме предложението за изменение на съществуващата директива през 2011 г. Прегледът
на ДПФИ е важна част от дневния ред на Комисията за по-стабилна и по-прозрачна
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финансова система, която да работи в полза на обществото и икономиката като цяло. Много
от нещата вече са въведени, като не на последно място е и стартирането на новия надзорен
орган на ЕС от другия месец.

Комисията е решена да представи предложения за останалите области до лятото на 2011 г.
Разчитаме на подкрепата на Европейския парламент, за да можем бързо да преминем към
приемане на необходимите реформи с цел да се гарантира, че след това те ще бъдат
приложени възможно най-бързо.

Както знаете, ДПФИ е крайъгълен камък на регулаторната рамка на ЕС за финансовите
пазари. Тя датира от преди финансовата криза, но като цяло е доказала, че функционира
добре дори в трудните времена на сътресения, наблюдавани през последните години.

Разбира се, появиха се и някои недостатъци. Технологичният прогрес и бързото развитие
на финансовите пазари също допринасят за това регулаторните похвати, които бяха последна
дума преди няколко години, днес да не са актуални.

На 8 декември Комисията публикува проекти на предложения за консултации.
Възнамеряваме да бъдем амбициозни и задълбочени при справянето с всички
предизвикателства. Въпреки че признаваме, че първоначалните цели на ДПФИ все още са
валидни, актуалните въпроси са критичните аспекти за това как функционират нашите
финансови пазари, доколко открити и прозрачни трябва да бъдат и как инвеститорите могат
да получат достъп до финансови инструменти и възможности за инвестиции.

Както е посочено и в проектодоклада на комисията по икономически въпроси, ние разбираме
необходимостта от подобряване на регулациите за новите видове платформи и методи за
търговия. Те трябва правилно да отчитат естеството на търговията с оглед на това да се
осигурят равни условия за всички участници и подходяща защита за инвеститорите, както
и срещу деструктивни пазарни практики.

Съгласни сме също така и с необходимостта да се подобрят правилата за прозрачност, които
се прилагат при търговия с акции, и да се въведат нови изисквания за търговия с други
инструменти. Друга важна област, която д-р Swinburne разглежда в доклада си, е
подобряване на функционирането и регулирането на пазарите на стокови деривати в
съответствие с принципите на Г-20.

Освен това целта ни е да въведем целеви подобрения в съществуващите правила за защита
на инвеститорите. Осигуряването на достатъчно добри и еднакви правила за всички продукти
и търговски практики е изключително важен компонент за възстановяване на доверието
на инвеститорите.

И накрая, този преглед ще засили надзора и прилагането на правилата на финансовите
пазари, като се предвижда Европейският орган за ценни книжа и пазари да играе ключова
роля. За напредъка по работата службите на Комисията работят в тясно сътрудничество с
международните ни партньори, предимно с отговорните регулаторни органи в САЩ, които
се занимават със същите въпроси, за да гарантират международно сближаване и да избегнат
риска от регулаторен арбитраж.

Докладът на г-жа Swinburne идва във важен момент от процеса на провеждане на
регулаторна реформа. Ние сме обнадеждени от решителността, която показаха членовете
на ЕП, и от факта, че вашите анализи и препоръки са много близки до нашите. Този доклад
дава една по-добра основа за по-нататъшната ни работа.

Председател.   – Разискването приключи.
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Гласуването ще се проведе утре от 12,00 ч.

Следващото заседание ще се състои утре, 14 декември 2010 г., четвъртък, от 09,00 ч. до
13,00 ч., от 15,00 ч. до 20,30 ч. и от 21,00 ч. до 24,00 ч.

Дневният ред е публикуван и е достъпен на уебсайта на Европейския парламент.

Разискването приключи.

23. Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола

24. Закриване на заседанието

(Заседанието се закрива в 23,15 ч)
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