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PIRMININKAVO: JERZY BUZEK
Pirmininkas

(Posėdis pradėtas 17.05 val.)

1. Sesijos atnaujinimas

Pirmininkas.   – Skelbiu, kad 2010 m. lapkričio 25 d., ketvirtadienį, atidėta Europos
Parlamento sesija atnaujinta.

2. Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)

3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas.   – Prieš prasidedant posėdžiui, norėčiau pateikti kelias preliminarias pastabas.
Norėčiau jums priminti, kad praeitą ketvirtadienį Pirmininkų sueiga nusprendė, kad rytoj,
antradienį, 16 val. vyks diskusijos dėl S. E. Jędrzejewskos ir H. Trüpel pranešimų dėl naujojo
2011 m. biudžeto projekto. Planuojama, kad balsavimas dėl pranešimų vyks trečiadienį.
Antra, rytoj taip pat vyks diskusijos dėl 16-osios klimato kaitos konvencijos šalių
konferencijos rezultatų. Tarptautinė bendruomenė Kankūne padarė tam tikrą pažangą.
Derybose taip pat dalyvavo pakankamai didelė delegacija iš Europos Parlamento, ir šie
kolegos šiandien yra čia su mumis. Su Komisijos nare C. Hedegaard apsvarstysime, kiek
mus tenkina parengtas susitarimas ir kokių tolesnių priemonių turėtų būti imtasi šiuo
klausimu prieš konferenciją Pietų Afrikos Respublikoje.

Trečia, spalio 21 d. sužinojome, kas laimėjo šių metų Europos Parlamento Sacharovo
premiją už minties laisvę. Tikriausiai prisimenate, kad laimėtojas – Kubos disidentas
Guillermo Fariñas. Deja, G. Fariñasui bus sudėtinga atvykti ir atsiimti savo premiją
asmeniškai kitą trečiadienį, nepaisant to, kad aš asmeniškai ėmiausi priemonių šiuo klausimu
nusiųsdamas laišką Kubos prezidentui Rauliui Castro. Tikimės, kad į G. Fariñaso sunkumus
atkeliauti į Strasbūrą dėmesį atkreips ledi C. Ashton, kuri į tai atsižvelgs tolesniuose
santykiuose su Kuba. Mes vis dar tikimės, kad mūsų premijos laureatui pavyks atvykti pas
mus. Jei jis išskristų iš Kubos per kelias ateinančias valandas, jam dar pavyktų tai padaryti
iki mūsų posėdžio trečiadienį.

Ketvirta, taip pat norėčiau priminti, kad prieš 30 metų, jei tiksliau, 1981 m. gruodžio 13 d.,
Lenkijoje buvo paskelbta karo padėtis – taip komunistų valdžios institucijos bandė
nuslopinti vis daugiau galios įgaunantį Solidarumo judėjimą. Buvo suimta tūkstančiai
opozicijos aktyvistų ir daugiau nei 100 žmonių žuvo. Praėjus beveik trims dešimtmečiams
po šių įvykių, prisiminkime tuos, kuriems pakako drąsos rizikuoti savo gyvybėmis, kad
išlaisvintų Europą nuo komunizmo jungo. Ir galiausiai – penkta, atsižvelgdamas į G. Bloomo
elgesį per lapkričio 24 d. plenarinę sesiją ir turint omenyje, kad jis nepasinaudojo trimis
jam skirtais raginimais atsiprašyti už savo žodžius, nusprendžiau, remdamasis Darbo
tvarkos taisyklių 9 ir 153 straipsniais, skirti jam sankciją – septynias dienas jis neteks teisės
gauti pragyvenimo lėšų. Apie savo sprendimą G. Bloomą jau informavau.

Dabar keletas skelbimų: teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas.
Šiuo skelbimu informuoju jus, kad trečiadienį aš ir Tarybos Pirmininkas pasirašysime kitus
10 teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, atsižvelgiant į darbo tvarkos
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taisyklių 74 straipsnį. Šių teisės aktų pavadinimai bus paskelbti šio posėdžio protokole.
Antra, P. Gruny raštu mane informavo, kad jos, kaip Europos Parlamento narės, mandato
galiojimas baigėsi, nes ji išrinkta į Prancūzijos nacionalinę asamblėją. Parlamentas į tai
atsižvelgia ir, remdamasis Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine
visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 2 dalimi ir Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4
dalimis, patvirtina, kad nuo 2010 m. gruodžio 14 d. bus laisva vieta. Ir galiausiai trečia:
gavau Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos prašymą paskirti J. Cornelisą van
Baaleną į Tarpparlamentinę delegaciją ryšiams su Afganistanu vietoj C. Haglundo. Ar yra
pastabų? Matau, kad nėra. Paskyrimas patvirtintas.

4. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (žr. protokolą)

5. Veiksmai įgyvendinant Parlamento rezoliucijas (žr. protokolą)

6. Parlamento sudėtis (žr. protokolą)

7. Tarpparlamentinių delegacijų sudėtis (žr. protokolą)

8. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
(žr. protokolą)

9. Anuliuoti rašytiniai pareiškimai (žr. protokolą)

10. Tarybos perduoti susitarimų tekstai (žr. protokolą)

11. Peticijos (žr. protokolą)

12. Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)

13. Pateikti dokumentai (žr. protokolą)

14. Darbų programa

Pirmininkas.   – Buvo išdalytas galutinis darbotvarkės projektas, kurį 2010 m. gruodžio
9 d., ketvirtadienio, posėdyje parengė Pirmininkų sueiga pagal Darbo tvarkos taisyklių 137
ir 138 straipsnius.

Pateikti pasiūlymai dėl šių pakeitimų:

Trečiadienis

Gavau Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos prašymą, kad į darbų
programą būtų įtrauktas J. Szájerio pranešimas, susijęs su valstybių narių vykdomos
kontrolės, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmais.

József Szájer (PPE).   – Pone pirmininke, kaip jūs teisingai pasakėte, mūsų frakcija prašo
įtraukti į darbotvarkę reglamentą dėl įgyvendinimo aktų. Taip elgdamasis jaučiuosi šiek
tiek nesmagiai, nes to prašo ne tik mano frakcija; šią idėją palaiko ir kelios kitos frakcijos.
Teisės reikalų komitete šiam pranešimui ir prie jo pridėtiems įvairiems bendriesiems
išaiškinimams ir pareiškimams buvo pritarta vienbalsiai.
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Norėčiau priminti kolegoms, kad Lisabonos sutartis įsigaliojo prieš metus. Šis reglamentas
dėl įgyvendinimo aktų parengtas po metų, kuriais vyko labai intensyvios derybos srityje,
kurioje nauji deleguotieji ir įgyvendinimo aktai šiam Parlamentui labai svarbūs. Manau,
po metų galėsime visapusiškai pasinaudoti šia teise. Būtent todėl būtų gerai aptarti ir priimti
šį naują reglamentą.

Taip pat norėčiau jus informuoti – kaip žinoma mūsų kolegoms – kad Taryboje buvo labai
sudėtinga padėtis dėl dviejų blokuojančių mažumų. Todėl tai yra labai subtilus aktas, būtent
dėl to manau, kad teisinga priimti jį kuo greičiau. Šiame pranešime atsižvelgiama į visas
Parlamento teises. Prašau visų kitų frakcijų pritarimo.

Pirmininkas.   – Ačiū, pone J. Szájeri. Ar šiam pasiūlymui pritariama?

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Pone pirmininke, mes neprieštaraujame, kad ši tema
būtų įtraukta į darbotvarkę. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad kai kurių komitetų
nariams – ir, manau, ne tik iš mūsų frakcijos – vis dar kelia susirūpinimą konkrečios
taisyklės. Iš tikrųjų reikia nustatyti galutinį pakeitimų pateikimo terminą, kad vėliausiai
ketvirtadienį galėtume balsuoti. Tačiau tik norėčiau pasakyti, kad vis dar vyksta tam tikri
svarstymai ir negaliu iš anksto pasakyti, ar mūsų frakcija balsuos už, ar ne. Diskusijos dar
vyks. Bet mes neprieštaraujame, kad ši tema būtų darbotvarkėje.

Pirmininkas.   – Siūlau, kad toliau viskas turėtų vykti taip. Surengsime diskusijas trečiadienį,
o posėdis baigsis 21.00 val. Galutinis pakeitimų pateikimo terminas bus trečiadienis,
10.00 val. Balsavimas vyks ketvirtadienį.

(Parlamentas pasiūlymui pritarė.)

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Pone pirmininke, mano frakcija iš tikrųjų nori, kad
į darbų programą būtų grąžinti du klausimai žodžiu, susiję ir su H. Van Rompuy darbo
grupės pranešimu, ir su šešiais Komisijos teisės aktų paketais dėl ekonomikos valdymo.

Pirmiausia dėl institucinių priežasčių, nes Lisabonos sutarties 9 straipsniu mums suteikiama
išimtinė teisė ir įgaliojimai taikyti horizontaliąją socialinę išlygą ir ypač atlikti tyrimą dėl
socialinio poveikio plataus masto priemonėms, plataus masto direktyvoms ir sprendimams,
kurie turi padarinių mūsų piliečiams.

Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinis sekretorius John Monks kaip tik
rašė apie savo susirūpinimą dėl to, kad griežto taupymo planai turi tiesioginį poveikį
samdomų darbuotojų pajamoms, jų algoms, taip pat jų pensijoms. Pone pirmininke,
politinė priežastis, dėl kurios savo frakcijos vardu teikiu šį prašymą, yra tokia – turime
parodyti, kad tuo metu, kai aptarinėjame rinkos reguliavimą, mes ne tik skelbiame savo
verdiktą rinkų atžvilgiu, bet taip pat balsuojame ir priimame teisės aktus savo bendrapiliečių
labui.

Norėčiau, kad šis Parlamentas pritartų šių dviejų klausimų žodžiu grąžinimui.

Pirmininkas.   – Kas norėtų pasisakyti už? Kas pasisakys už?

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, būtent dėl
santykių, kurie turi egzistuoti tarp trijų institucijų – Tarybos, Komisijos ir Parlamento –
manau, kad galima pritarti narės pasiūlymui.

Pirmininkas.   – Ar yra norinčių pasisakyti prieš pasiūlymą? Matau, kad norinčių pasisakyti
prieš nėra. Todėl pereisime prie balsavimo.
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(Parlamentas pasiūlymui pritarė.)

Pirmininkas. – Šie du klausimai žodžiu bus įtraukti į darbų programą trečiadienio popietę.
Posėdis tęsis iki maždaug 21.00 val.

(Darbų programa buvo patvirtinta)

15. Vienos minutės pasisakymai svarbiais politiniais klausimais

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – vienos minutės pasisakymai svarbiais politiniais
klausimais.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).   – (ES) Pone pirmininke, praeitą mėnesį šiame
Parlamente organizavau klausymą dėl terorizmo aukų, kuriame dalyvavo Parlamento
Pirmininkas ir Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos nariai.

Aukos kreipėsi į mus, kaip savo atstovus Europoje, kad užtikrintume jų teisę į teisingumą,
kuris tiek daug kartų buvo pamintas jų šalyse, kaip antai Ispanijoje, kur Rodríguezo Zapatero
vyriausybė ir toliau meluoja Ispanijos žmonėms apie derybų procesą su teroristų grupuote,
kuri vis dar nenuleidžia ginklų.

Būtent dėl to vis dar kruopščiai neištirti tokie grėsmingi incidentai kaip Bar Faisán įspėjimas,
kai teroristai buvo perspėti apie vykdomą jų suėmimo operaciją.

Demokratinės vyriausybės negali atsukti nugaros terorizmo aukoms; jos jau sumokėjo
didžiausią kainą kovodamos už laisvę.

Parlamentas privalo daryti spaudimą dėl Europos chartijos, kuria pripažįstami teisėti aukų
reikalavimai, kaip antai nevesti derybų su teroristais ir užtikrinti, kad jie iki galo atliktų
jiems skirtas įkalinimo bausmes.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Pone pirmininke, ponios ir ponai, paskutiniąją metų darbo
savaitę norėčiau trumpai pasidalyti patirtimi, susijusia su Europos Parlamento
administravimu. Pritardamas Europos ombudsmeno gruodžio 6 d. nuomonei, norėčiau
pasakyti, kad Europos Parlamento komanda ir darbuotojai nusipelno pagyrimo už savo
darbą siekiant pažangos lygių galimybių srityje ir ypač gerinant neįgaliųjų padėtį. Tikiuosi,
kad ateityje šiais klausimais padėtis nepablogės. Norėčiau padėkoti trims žmonėms. Pirma,
kalbant apie prisitaikymą, norėčiau padėkoti Mokymo skyriaus vadovams Ericai Landi ir
Pierre’ui Debaty. Norėčiau padėkoti Lygių galimybių ir įvairovės skyriaus vadovei Rosai
Brignone už tai, kad Europos Parlamente buvo įdarbintas 61 neįgalus asmuo. Pagal šią
programą jiems gali būti suteikiama darbo vieta ir kartu teikiama reikiama pagalba. Norėčiau
paprašyti J. Buzeko ir toliau skirti dėmesio šioms programoms Europos Sąjungos ateities
labui.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Pone pirmininke, esu patenkintas, kad Europos Komisijos
skiriamo 2010 m. Europos metų žurnalisto apdovanojimo laimėtoja yra Vengrijos tautinės
bendruomenės Rumunijoje narė. Apdovanojimo laimėtoja nusipelnė Komisijos pripažinimo
dėl savo gimtąja vengrų kalba parašyto pranešimo. Vengrų kalba nėra oficiali kalba
Rumunijoje, bet toje šalyje gyvenančiai pusantro milijono vengrų bendruomenei, tai yra
kalba, kuria jie sužino apie įvykius, vykstančius pasaulyje aplink juos. Esu dėkingas, kad
Komisija suprato, jog diskvalifikacijos priežastimi negali būti tai, jog kažkas nepateikia
konkursui leidinio, parašyto oficialia savo šalies kalba. Tačiau man taip pat atrodo, kad
kažko trūksta, kadangi tautinės bendruomenės, kurios nekalba oficialiomis ES kalbomis,
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pvz., katalonai, baskai, korsikiečiai ir t. t., neturėjo galimybės dalyvauti konkurse, nors
savo bendruomenėms informaciją teikia savo gimtąja kalba. Pats laikas visuose Komisijos
sprendimuose atsižvelgti į Europos realybę, daugiakalbiškumą ir kultūrų gyvavimą viena
šalia kitos.

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Pone pirmininke, atsižvelgiant į Rodríguezo
Zapatero vyriausybės vykdytus teroristų suėmimus, nekyla abejonių, kad šiandien Ispanijos
vyriausybei mesti kaltinimai akivaizdžiai neatitinka tikrovės.

Tačiau nenukrypstant nuo temos, minimos poeto Miguelio Hernándezo, nepakeičiamos
Ispanijos pilietinio karo aukos ir tiesiai iš tautos širdies sklindančio balso, šimtosios metinės.
Jis – „ožkų ir sielvarto“ piemuo – buvo Nobelio premijos laureatų P. Nerudos ir V. Aleixandre
amžininkas.

Šiame susirinkime, kuris turėtų simbolizuoti laisvę, toleranciją, taiką ir kultūrą, skaitau:
„Esu atviras besiklausantis langas, / pro kurį matoma gyvenimo tamsa. / Bet kovoje yra
saulės spindulėlis, / kuris visuomet įveikia šešėlius.“

Šiais niūrais laikais tęskime savo veiklą dėdami viltis į poeto minimą šviesos spindulį, kuris
įveiks tamsą – to laiko ir amžiną tamsą. Perfrazuojant Miguelį Hernándezą, „Turime daug
ką aptarti“, arba kaip savo eilėse teigia C. Vallejo, kurį praeitą savaitę Stokholme citavo
Vargas Llosa, „Broliai, dar daug reikia nuveikti“, šioje Europoje …

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją.)

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, praeitą savaitę Europos Komisija
paskelbė ataskaitą apie 2007 m. strategijos dėl mitybos ir nutukimo įgyvendinimą. Šioje
ataskaitoje buvo pabrėžiama ne tik kai kurie konkretūs veiksmai, kurių buvo imtasi kovoje
su nesveika mityba ir nutukimu Europos Sąjungoje, bet ir tai, jog daugybės strategijoje
nustatytų tikslų nebuvo pasiekta. Strategijoje buvo numatyti įsipareigojimai praplėsti ir
remti švietimą mitybos srityje tarp vaikų. Tačiau ES lygmeniu buvo imtasi per mažai
priemonių, kad šie įsipareigojimai būtų įvykdyti. Pavyzdžiui, Europos vaisių vartojimo
skatinimo mokyklose programa apima švietimo elementus, bet ji skirta tik ribotam skaičiui
vaikų. Nors ji vis dėlto daro teigiamą poveikį, mums atrodo, kad ji gana ribota.

Kitas pagrindinis klausimas – vaikams skirtos maisto reklamos. 2007 m. Komisija parengė
elgesio kodeksą vaikams skirtų maisto produktų prekybai reguliuoti. Deja, net ir dabar kai
kuriose valstybėse narėse naudojama tiesioginė į vaikus orientuota nesveikų maisto
produktų reklama, taip pat itin skirtingai aiškinamos gairės, susijusios su elgesio kodeksu.

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Pone pirmininke, šiandien norėčiau, kad mes čia, šiame Europos
Parlamente, atkreiptume dėmesį į įspėjimą apie Artimųjų Rytų taikos procesą, kurį 26
buvę pagrindiniai Europos Sąjungos politiniai veikėjai išsakė visuomenei, ir tam tikra
prasme jo paisytume.

Kalbu apie asmenis, kurie kiekvienas atskirai vadovauja tarptautiniam organui ir kurie dėl
šios priežasties gali pritraukti visuomenę. Manau, kad būtų teisinga, jei mes šiame
Parlamente skirtume ypatingą dėmesį šio įspėjimo formuluotei, kuriuo esame raginami
dėti daugiau pastangų siekiant taikos šiame regione, o prireikus laikytis griežtesnės pozicijos
raginant Izraelį prisijungti prie derybų ir užtikrinant taiką ne tik regione, bet ir Izraelio
valstybės ir jos piliečių labui.
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Michail Tremopoulos (Verts/ALE).   – (EL) Pone pirmininke, Europos paramos
mechanizmas papildomai įpareigoja Komisiją ginti Europos teisinės valstybės principus.
Tačiau nustebau supratęs, kad padėtis visiškai priešinga. Turiu Komisijos nario O. Rehno
rašytinį atsakymą dėl memorandumo su Graikija. Jis asmeniškai pasirašė šį atsakymą,
kuriame teigiama, jog iniciatyva ir atsakomybė dėl sąlygų išimtinai tenka Graikijos
vyriausybei. Turiu kitą rašytinį Komisijos nario J. Almunios atsakymą, kuriame aiškiai
teigiama, kad jis nemano, jog reikia pateikti mūsų prašomą informaciją apie parlamentinės
kontrolės vykdymą.

Pasirodo, Komisija sąmoningai kuria šešėlines zonas taikant Europos teisinės valstybės
principus ir Europos politiką įvairiose šalyse. Demokratinė kontrolė lieka nuošalyje, kadangi
nacionalinės vyriausybės klausimus dėl pačių pagrindinių priemonių patiki Komisijai ir
pirmininkausiančių valstybių trejetui, o Komisija perduoda šiuos reikalus nacionalinėms
vyriausybėms. Taigi iš sutarčių sergėtojos Komisija virsta neoficialios nepaprastosios
padėties sergėtoja – ji pati tai numanomai pripažino. Susidarius tokioms sudėtingoms
aplinkybėms, negali būti nesilaikoma Europos teisinės valstybės principų taikant paramos
mechanizmą.

Georgios Toussas (GUE/NGL).   – (EL) Pone Pirmininke, Europos Sąjungos, Tarptautinio
valiutos fondo ir valstybių narių buržuazinių vyriausybių vykdoma piliečiams nepalanki
politika peraugo į karą dėl pagrindinių atlyginimo, darbo ir socialinių teisių, kuriame
darbininkų klasė ilgai ir sunkiai kovojo dėl pergalės.

Masinis nedarbas, skurdas, nacionalinių kolektyvinių sutarčių panaikinimas, drastiškas
atlyginimų ir pensijų mažinimas, didesnis pensinis amžius, sunkių ir žalingų specialybių
panaikinimas, aukštesnis PVM, piliečių pajamų sumažinimas 25 proc. privačiajame ir
viešajame sektoriuose, valstybinių įmonių išpardavimas ir autokratijos didėjimas bei
negailestingas darbininkų klasės ir piliečių judėjimo slopinimas. Tipiški pavyzdžiai yra
nepriimtinos bedarbių jūrininkų sušaukimo politikos priemonės taikymas Graikijoje,
nepaprastosios padėties paskelbimas bedarbių skrydžių vadovų sąskaita Ispanijoje, mokinių
ir studentų mušimas Anglijoje ir abejojimas pagrindinėmis piliečių laisvėmis apskritai.

Tačiau tuo pačiu metu sužinome apie subsidijų paketą ir įžeidžiančius atleidimo nuo
mokesčių atvejus…

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją.)

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Pone pirmininke, prie pabaigos artėja ir žmonijai, ir
Europai sunkūs metai – Europa patyrė išbandymą savo bendros valiutos ir sanglaudos
atžvilgiu. Buvo sukurtos ir taikomos naujos apsaugos ir pagalbos įstaigos, siekiant apsaugoti
bendrąją valiutą ir remti dvi pagrindines visiškai skirtingos ekonominės padėties šalis:
Graikiją ir Airiją. Tikiu, kad mes visi, ypač Europos vadovai, pasimokėme iš šios krizės ir
kad dabar mus sieja stipresnis solidarumo jausmas. Viliuosi, kad taip yra. Todėl tikiu, kad
bus imtasi teisingų veiksmų siekiant išsaugoti socialinę sanglaudą 2011 m., išvengiant
kraštutinumų, kuriuos lemia nenuosaikus biudžeto lėšų taupymas. Privalau pabrėžti, kad
priešinga ekonomikos politika vykdoma Jungtinėse Amerikos Valstijose. Turime suprasti,
kad euro zonoje reikia imtis priemonių, kurias taikant būtų sukurtos sąlygos sklandžiam
rinkų atsigavimui Graikijoje, Airijoje bei Portugalijoje ir būtų išvengta panašių problemų
Ispanijoje.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Pone pirmininke, ponios ir ponai, dviejų trečdalių daugumos
vyriausybė Vengrijoje per pastaruosius šešis mėnesius pradėjo vykdyti agresyvius veiksmus
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prieš demokratines institucijas. Šiame procese jie panaikino ankstesnę lygiavertiškumo
pagrindu veikiančią žiniasklaidos priežiūros įstaigą, o vietoj jos įsteigė tokią, kurią sudaro
vyriausybės partijos atstovai. Neseniai Vengrijoje priimtoje vadinamojoje žiniasklaidos
konstitucijoje vyriausybei taip pat suteikiama galimybė cenzūruoti tam tikras interneto
svetaines, jei taip nusprendžiama, netgi pagal kinišką cenzūros modelį. Žiniasklaidos
institucijos pirmininkė Annamária Szalai išdidžiai tuo gyrėsi per interviu. Kaip pavyzdį ji
paminėjo plačiausiai skaitomą dešiniųjų pažiūrų naujienų portalą www.kuruc.info, kuris,
pasinaudojant interneto teikiamomis anonimiškumo galimybėmis, atliko pagrindinį
vaidmenį atskleidžiant buvusios vyriausybės padarytus pažeidimus. Prašau Europos
Parlamento ir Komisijos paraginti Fidesz partiją kuo greičiau nutraukti šiuo metu Vengrijoje
vykstančius nedemokratiškus procesus. Viskas, kas liko Vengrijos opozicijai, yra viešumo
galia, o dabar jie nori atimti iš mūsų net ir tai.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, praėjo daugiau nei mėnuo
nuo Asios Bibi, katalikės valstietės iš Pakistano, nuteisimo už šventvagystę.

Negalime pamiršti, kaip svarbu ginti nepalaužiamas žmogaus teises, prie kurių savo Teisių
chartijoje priskiriame žodžio laisvę.

Tokiose šalyse kaip Pakistanas apkaltinti šventvagyste per pastaruosius 10 metų jau žuvo
46 žmonės, taip kurstoma vis didesnė religinė netolerancija, o dėl šios priežasties ir islamo
fundamentalizmas. Visi šie žmonės buvo nužudyti už kalėjimo ribų remiantis kaltinimais
šventvagyste arba buvo rasti negyvi kalėjime. Asios Bibi gyvybei kyla pavojus ne tik
Pakistano teisės vykdymo požiūriu, bet ir dėl fanatikų veiksmų. Taigi dėl Pakistano teisės
kurstoma ši persekiojimo ir neteisingų mirčių atmosfera.

Pabaigoje noriu paraginti visą tarptautinę bendruomenę ryžtingai reikalauti, kad iš Pakistano
baudžiamojo kodekso būtų išbrauktas įstatymas dėl šventvagystės, ir užtikrinti, kad visi,
apkaltinti nusikaltimais, ribojančiais žodžio laisvę, būtų kuo greičiau paleisti.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (BG) Pone pirmininke, ponios ir ponai, šiandien paskelbiama
deklaracija, kurią pasirašiau aš pati ir keturi kolegos, kuria raginama po 2013 m. teisingai
paskirstyti žemės ūkio subsidijas senosioms ir naujosioms valstybėms narėms. Pagal
dabartinę bendrą žemės ūkio politiką visi ūkininkai Europos Sąjungoje turi vykdyti tas
pačias prievoles, kurios reikalauja brangių investicijų. Tačiau nors jų prievolės tokios pačios,
jų teisės skirtingos. Todėl manau, kad nuo 2013 m., naudojantis tiesioginių išmokų sistema,
turi būti užtikrinama, kad su visais ūkininkais Europos Sąjungoje būtų elgiamasi sąžiningai.
Turime nebetaikyti šio istorinio modelio, nustatyti bendrus kriterijus ir apsvarstyti
konkrečius žemės ūkio sektoriaus poreikius atskiruose regionuose. Be to, reikia sukurti
sistemą, pagal kurią būtų galima perkelti lėšas iš antrojo ramsčio į pirmąjį, kad didesnė
žemės ūkio produktų gamintojų dalis naujosiose valstybėse narėse galėtų pasinaudoti
paramos priemonėmis. Jau pats laikas atsisakyti pagal BŽŪP taikyto valstybių narių
skirstymo į senąsias ir naująsias, ir aš nuoširdžiai tikiuosi, kad jūs visi tam pritarsite.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Pone pirmininke, praeitą antradienį Portugaliją
užklupęs tornadas padarė didžiulę žalą Tomaro regionui. Deja, šios rūšies stichinės nelaimės
ištinka vis dažniau. Svarbu sukurti ekstremalių padėčių valdymo mechanizmus, kurie
sudarytų sąlygas skubiai įsikišti siekiant suteikti pagalbą nukentėjusiems gyventojams.

ES vaidmuo yra gyvybiškai svarbus, nes ji turi mechanizmų ir priemonių, kaip antai
Solidarumo fondas, kurie skirti reaguoti į tokio tipo problemas. Tačiau neabejotinai labai
svarbu, kad šie mechanizmai veiktų ir būtų taikomi greitai, lanksčiai ir paprastai. Todėl
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raginu Komisiją ir Tarybą suteikti Solidarumo fondui daugiau lankstumo, kad juo būtų
galima pasinaudoti kuo skubiau šiuo atveju ir kitais panašiais atvejais.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, iki Rumunijos įstojimo į Europos
Sąjungą Europos Komisija atidžiai stebėjo padėtį, susijusią su tarptautinio įvaikinimo
procesais, ir rekomendavo sustabdyti šią veiklą, kai buvo atskleisti piktnaudžiavimo
įvaikinimu atvejai. Tačiau 2009 m., vykstant Europos Komisijos ir Europos Tarybos
organizuotai konferencijai įvaikinimo procedūrų sunkumų Europoje tema, nusiunčiau
Jacques’ui Barrot laišką, kuriuo norėjau atkreipti dėmesį į tarptautinės įvaikinimo rinkos
veikimo atnaujinimo atgarsius. Taip pat raginau Europos Komisiją elgtis nuosekliai.

Vienam Rumunijos laikraščiui atlikus tyrimą, turime žinių apie galimą Europos Komisijos
piktnaudžiavimą valdžia – tai rodo jos primesta konferencijos oficialios ataskaitos išvada,
kurioje rekomenduojama sukurti Europos įvaikinimo agentūrą. Manau, kad dėl Europos,
kaip sutarčių sergėtojos, įsitraukimo į oficialaus dokumento klastojimą nukentės Europos
Sąjungos įvaizdis. Štai dėl to laukiu aiškaus, pagrįsto Europos Komisijos atsakymo, kuris
panaikintų šį klaustuką, kybantį virš jos vertikalios struktūros.

Gianni Pittella (S&D).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, daugiau nei mėnesį
prekiautojai žmonėmis Sinajaus dykumoje Egipte įkaitais laiko 250 žmonių, įskaitant 80
Eritrėjos piliečių. Dalis šios grupės anksčiau buvo deportuoti iš kai kurių Europos šalių
pakrančių. Už jų išlaisvinimą pagrobėjai reikalauja 8 000 USD išpirkos ir naudoja prieš
juos žiauriausius smurto ir laisvės apribojimo būdus. Šeši žmonės jau žuvo ir sklinda gandai
apie organų išėmimą pardavimui juodojoje rinkoje.

Pats laikas tarptautinei bendruomenei ir Europos Sąjungai pasakyti „Gana!“; pats laikas
pradėti atvirai kalbėti apie teisės į prieglobstį užtikrinimą visur; ir pats laikas kai kurioms
vyriausybėms iš naujo apsvarstyti savo realybės neatitinkančias grąžinimo politikos
strategijas. To paprašė popiežius, taip pat fondai, asociacijos ir politiniai veikėjai.

Pone pirmininke, raginame jus kartu su Komisijos nare C. Ashton nedelsiant imtis veiksmų
ir nutraukti šią sunkią padėtį.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Pone pirmininke, nuo sausio mėn. Vengrija taps
trečiąja naująja valstybe nare, perimsiančia besikeičiantį pirmininkavimą ES. Vengrijai tai
bus didžiulis išbandymas ir iššūkis. Pirmininkavimas sutaps su ES ekonomikos valdymo
pradžia, pirmuoju finansiniu semestru, ir su Lisabonos sutarties keitimu, siekiant sukurti
nuolatinį krizių valdymo mechanizmą. Tikimės, kad bus užbaigtos stojimo derybos su
Kroatija, o Rumunija ir Bulgarija taps Šengeno erdvės dalimi. Vengrijos demokratinės
partijos, išskyrus kraštutinius dešiniuosius, sutaria ir bendradarbiauja, siekdamos užtikrinti
Vengrijos pirmininkavimo sėkmę. Tačiau šis Parlamentas taip pat turi atkreipti dėmesį į
prieštaringą padėtį – nors pirmininkaujanti valstybė narė Vengrija turėtų sergėti, kad ES
būtų laikomasi pagrindinių laisvių, dabartinė Vengrijos vyriausybė griežtai riboja
demokratiją, žodžio laisvę ir profesinių sąjungų teises. Tikiuosi, kad Vengrijos vyriausybė
Europoje elgsis kitaip nei savo šalyje.

Kristiina Ojuland (ALDE).   – Pone pirmininke, vienas iš klausimų, nagrinėtų praeitą
savaitę Briuselyje vykusiame ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikime, buvo teisinės
valstybės principai Rusijos Federacijoje.

Norėčiau priminti, kad gruodžio 15 d. ryte bus skelbiamas nuosprendis antrojoje Michailo
Chodorkovskio ir Platono Lebedevo byloje.
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Tarptautinės bendruomenės nariai, įskaitant ES, labai atidžiai stebėjo teismo procesą, ir
esu įsitikinusi, kad teismo proceso rezultatai suteiks mums galimybę daryti tam tikras
konkrečias išvadas apie teisinės valstybės principus Rusijoje. Kadangi kitas ES ir Rusijos
parlamentinio bendradarbiavimo komiteto susitikimas vyks šią savaitę Strasbūre, labai
tikiuosi, kad iškelsiu šį klausimą su kolegomis iš Rusijos Valstybės Dūmos ir Federacijos
Tarybos, ir norėčiau paskatinti čia, Parlamente, esančius kolegas padaryti tą patį.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (GA) Pone pirmininke, Europos Sąjungai teko svarbus
vaidmuo skatinant taikos ir susitaikymo procesą Šiaurės Airijoje ir šalies pasienio
regionuose. Nuo 1994 m. Europos Sąjunga į tris PEACE programas iš viso investavo
1,3 mln. EUR. Nuo 1989 m. į Tarptautinį fondą Airijai Europos Sąjunga investavo 349 mln.
EUR. Iš Tarptautinio fondo Airija buvo paremta daugiau kaip 6 000 projektų.

Dėl ES paramos Šiaurės Airijos ir pasienio regiono bendruomenės galėjo pasinaudoti taikos
proceso sudarytomis galimybėmis. Taikos ir susitaikymo kūrimas yra ilgalaikis procesas
ir esu įsitikinęs, kad vis dar reikia tęsti paramą pagal Peace III ir iš Tarptautinio fondo Airijai.
Palankiai vertinu pastaruosius JAV veiksmus, kuriuos parėmė JK ir Airijos valdžios
institucijos ir kurių buvo imtasi siekiant išnagrinėti galimybę ribotai ir tikslingai tęsti TFA
programą po 2010 m. Pabaigoje pasakysiu, kad labai svarbu tęsti paramą taikos programai.

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).   – (ES) Pone pirmininke, 1989 m. „Televizijos be
sienų“ direktyvoje nustatyta, kad valstybės narės neturi sudaryti kliūčių garso ir vaizdo
transliacijoms iš kitų valstybių narių.

Peržiūrint šią direktyvą 2007 m., šis tikslas buvo sustiprintas ir pritaikytas prie naujų
technologijų ir garso ir vaizdo rinkos struktūros pokyčių. Tačiau Šiaurės Katalonijos sienos
atveju ir toliau kuriama kultūrinė ir kalbinė siena, ir taip pažeidžiamos šios direktyvos.
Konkrečiau, reikalaudami apsaugos techninių kriterijų požiūriu Katalonijos radijas ir
televizija sistemiškai neįtraukiami į reguliuojamo transliavimo vykdymo sritį.

Todėl Europos institucijos turėtų vykdyti savo direktyvas, o transliuotojams, vykdantiems
tarpvalstybinę veiklą, turėtų būti suteikta galimybė teikti paslaugas visai savo kalbinei ir
kultūrinei bendruomenei, kai ji, kaip Katalonijos atveju, išsidėsčiusi daugiau nei vienoje
valstybėje.

Labai jums ačiū.

Bairbre de Brún (GUE/NGL).   – (GA) Pone pirmininke, palankiai vertinu tai, dėl ko buvo
susitarta Kankūne vykusioje ŠK 16. Tačiau neturėtume puoselėti iliuzijų, kad esame ten,
kur turime būti. Dabar reikia nustatyti tikslus, kurie būtų griežtesni, aiškesni ir labiau
įpareigojantys.

Vyriausybės turi remtis Kankūne atliktu darbu, kad kitais metais būtų pasiektas plačių
užmojų, įpareigojantis susitarimas su Pietų Afrika. Mes taip pat turime imtis veiksmų vietos
lygmeniu.

Nedelsiant turi būti sudarytas susitarimas dėl išmetamo CO2 kiekio sumažinimo Europoje
mažiausiai 30 proc. – ne tik dėl tarptautinio susitarimo, bet ir mūsų pačių labui – kad nuo
šiol būtume konkurencingi.

Europa turi užtikrinti, kad energijos vartojimas būtų kur kas efektyvesnis. Mums nepavyko
to pasiekti, kai nustatytas 20 proc. energijos vartojimo efektyvumo tikslas nebuvo teisiškai
įpareigojantis. Dabar tai turi būti pakeista.
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Slavi Binev (NI).   – (BG) Pone pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį
į problemas, su kuriomis susiduria Bulgarijos vežėjai, kurie turės rimtų finansinių sunkumų,
jei mes leisime įvesti papildomus oro taršos, triukšmo skleidimo ir kitus mokesčius.
Sektorius patiria krizę ir kyla grėsmė, jog padidinus šiuos mokesčius ne tik sustiprės krizė,
bet ir nebeliks galimybės šiai pramonės šakai atnaujinti transporto priemonių parką.
Būdamas Bulgarijos pilietis, prieštarauju Komisijos atliktiems skaičiavimams, kuriuose
neatsižvelgta į atskirų valstybių narių teritorinio išsidėstymo skirtumus. Bulgarija yra
Europos Sąjungos pakraštyje ir Bulgarijos vežėjams šie papildomi mokesčiai turės didžiausią
neigiamą poveikį. Jei pažiūrėtume į tyrimą, pamatytume, kad Bulgarijos ekonomikai visi
šie scenarijai nepalankūs.

Kolegos, tikiuosi, kad Europos Parlamentas gali parodyti politinę valią siekiant išvengti
dar didesnių problemų su Europos Sąjungos pasienyje esančiomis šalimis.

Nadezhda Neynsky (PPE).   – (BG) Pone pirmininke, prieš kelias dienas Pirmininkas
J. M. Barroso įspėjo, kad Europoje kyla populizmo ir nacionalizmo banga. Jis kreipėsi į
politinius lyderius ragindamas kovoti su manipuliacija, pagrįsta žmonių baimėmis ir
nelogiškais argumentais, kurie, jo manymu, sudarė sąlygas klestėti populizmui daugelyje
šalių. Jo pareiškimas suteikė man pagrindą atkreipti dėmesį į grėsmę demokratijai buvusiose
komunistinėse šalyse. Būtent ten, kaip niekur kitur, Europos vadovai turi imtis
bekompromisių priemonių bet kokių bandymų pažeisti teisę į privačią nuosavybę požiūriu.
Vienas to pavyzdžių yra dalinis asmeninių įnašų į profesionalius pensijų fondus
nacionalizavimas ir jų perkėlimas į valstybinės socialinės apsaugos sistemą. Taip pat Europa
turi ir toliau išlikti budri kalbant apie laivo pasirinkimo teisę ir visiškai užkirsti kelią bet
kokiam jos pažeidimui. Svarbiausia, Europos vadovai turi imtis bekompromisių priemonių
dėl bandymų manipuliuoti viešąja nuomone ir daryti spaudimą žmonėms bei pažeisti
žmogaus teises plačiai naudojant specialią stebėjimo įrangą ir oficialiai atskleidžiant slaptą
informaciją.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Pone pirmininke, šis klausimas labai svarbus. Akivaizdu, kad
yra didelis skirtumas tarp ūkininkų gaunamo pelno ir prekybos centrų tinklų gaunamo
pelno.

Mano paties šalyje pieno sektoriuje dirba apie 22 000 žmonių. Vien tik Airijoje iš pieno
rinkos kasmet gaunamas 1 mlrd. EUR pelnas. Nemanau, kad Europos Sąjunga imasi
pakankamai priemonių, kad padėtų ūkininkams; ir aš nekalbu apie subsidijas – su
subsidijomis viskas gerai.

Šioje rinkoje yra daug netinkamų dalykų. Pvz., ūkininkams už jų produkciją turėtų būti
sumokama per 30 dienų. Taip nėra. Be to, prekybos centre pienas parduodamas su nuolaida,
bet pinigus praranda ūkininkas.

Esu nusivylęs, kad šių problemų neketinama spręsti. Mes turime padaryti daug daugiau,
kad apgintume ūkininkus nuo prekybos centrų galios.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, remiantis pagrindinėmis teisėmis formuojami
pagrindiniai Europos Sąjungos principai. Visų Europos institucijų pagrindinė pareiga –
stebėti, kad šių teisių būtų laikomasi.

Rumunijoje, Europos Sąjungos valstybėje narėje, vyksta rimti pagrindinių teisių pažeidimai.
Privedusi šalį prie ekonominio ir socialinio bankroto, dabartinė Rumunijos vyriausybė
dabar įgyvendina absurdiškas priemones, dėl kurių smarkiai pažeidžiamos Europos
Sąjungoje pripažįstamos pagrindinės teisės – teisė į pensiją, profesinių sąjungų sudarymo
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teisė, teisė į atlyginimą ir jaunų motinų teisės. Be to, noriu atkreipti dėmesį, kad Rumunijoje
taip pat rengiamasi iš dalies keisti įstatymą dėl neįgalių žmonių teisių apsaugos ir skatinimo.
Pritarus Rumunijos vyriausybės pateiktam įstatymo projektui bus tik apsunkintas neįgaliųjų
gyvenimas, padarant juos priklausomus nuo valstybės, užuot padidinus jų apsaugą ir
skatinus socialinę įtrauktį. Tai turės ilgalaikį žalingą poveikį neįgaliųjų interesams ir orumui.

Alexander Mirsky (S&D).   – (LV) Pone pirmininke, norėčiau jūsų paklausti, ką reiškia
pasakymas „bandomasis pilotas“? Tai – pilotas, kuris išbando orlaivį skrydyje. Kas yra
„bandomasis keleivis“? Šią sąvoką neseniai sukūrė Latvijos oro linijos airBaltic. Tačiau
apmaudu, kad airBaltic neinformavo keleivių, kad jie dalyvauja bandymuose. Pvz., airBaltic
susodina keleivius į orlaivį ir vėliau, kai jie skrenda, išaiškėja, kad lėktuve iškyla techninių
problemų, dėl kurių lėktuvas nusileidžia avariniu būdu. Mano nuomone, orlaivis turėtų
būti paruoštas prieš skrydį, o ne per jį, ypač kai jame yra keleivių.

Pastaruoju metu airBaltic užregistravo labai daug avarinių atvejų. Norėčiau atkreipti narių
ir Europos Komisijos dėmesį į skrydžių saugos problemą. Paviršutiniškas požiūris gali
turėti tragiškų padarinių. Ačiū.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Pone pirmininke, jau du kartus girdėjau, kad klausimas
žodžiu, susijęs su referendumu dėl Pietų Sudano ateities, nebus iš naujo įtrauktas į darbų
programą.

Norėčiau jums priminti, kad pagal 2005 m. bendrąjį taikos susitarimą Pietų Sudanas turi
galimybę penkerių metų laikotarpio pabaigoje balsuoti, ar likti Sudano valstybės dalimi,
ar ne.

Referendumą suplanuota rengti sausio 9 d. Tačiau šiame Parlamente būtume turėję aptarti
daug neišspręstų klausimų, būtent rinkėjų sąrašų sudarymą, su siena tarp Šiaurės ir Pietų
susijusių ginčų išsprendimą, jau nekalbant apie saugumo priemones, kurių prireikus būtų
imtasi.

Jei mes ir toliau be galo atidėliosime diskusijas, atimsime iš savęs teisę kurti politinę aplinką.
Tokia mano nuomonė. Aš ar toliau manau, kad būtų protingiau pasistengti ir išvengti
konfliktinių situacijų, nei nesikišti ir laukti, kol įvyks tragedija.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Pone pirmininke, iš pastarųjų Eurostato duomenų
matyti, kad Portugalija yra viena iš šalių, kuriose didžiausias darbo neužtikrintumo lygis:
22 proc. darbuotojų užima nepakankamai garantijų teikiančias darbo vietas, o Europos
Sąjungos vidurkis yra 13,5 proc.

Blogiausia moterų ir jaunimo padėtis. Daugiau kaip 23 proc. jaunesnių nei 25 metų žmonių
Portugalijoje yra bedarbiai, o skurdas pasiekė 18 proc.; šiuo požiūriu taip pat vis labiau
atkreipiamas dėmesys į skurstančius darbininkus, kurie neuždirba pakankamai, kad išvengtų
skurdo.

Taigi kaip įmanoma suprasti nepriimtiną Europos Komisijos Portugalijos vyriausybei
daromą spaudimą pakeisti darbo teisės aktus ir netgi palengvinti žmonių atleidimo iš darbo
sąlygas. Reikia būtinai padidinti paramą darbo vietų kūrimui, užtikrinant teises ir tinkamus
atlyginimus.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Pone pirmininke, nepaisant griežtai taupomų biudžetų
lėšų, nepaisant Tarptautinio valiutos fondo, nepaisant stabilizavimo fondo ir sankcijomis
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pagrįsto ekonomikos koordinavimo mechanizmo, ir toliau kenkiama eurui spekuliatyviai
kritikuojant kelių šalių valstybės skolas.

Turi būti pripažinta, kad klaidos reikia ieškoti tik priimtuose politiniuose sprendimuose.
Kiekvieną kartą, kai kanclerė A. Merkel ir prezidentas N. Sarkozy spekuliuoja viešai,
spekuliuotojai nedelsdami jiems padėkoja ir atitinkamai spekuliuoja. Aišku, kad kiekvieną
kartą, kai jie pasako „ne“ konkrečiai dėl euroobligacijų, spekuliuotojai dėkoja jiems, nes
yra dėkingi už kainą; šių spekuliacijų kaina – Europos susiskaldymas.

Tokioje Europoje nėra solidarumo ir tokioje Europoje atokios šalys vis labiau tolsta. Pone
pirmininke, tai turi pasikeisti.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Pone pirmininke, ilgai buvau euro šalininkas, bet dabar
jo ateitis pavojuje. Europos vyriausybių vadovai nesiryžta pagaliau užkirsti kelio
papildomam lėšų švaistymui. Pats laikas liautis kartojus „Atidėkime problemos sprendimą
porai metų“. Vietoj to mes pagaliau turime imtis drąsių ir pakankamai atsakingų veiksmų,
kad sumažintume skolas. Tik tuomet bankai galės būti laikomi atskaitingais. Tai taip pat
turės neigiamų padarinių tokiems žmonėms kaip mes – mūsų pensijų fondų ir gyvybės
draudimo požiūriu. Tačiau šiuo klausimu turime kantriai vykdyti veiklą, užuot toliau
kankinęsi. Čia ir slypi didžioji problema. Atsižvelgdamas į tai, norėčiau paraginti visus
kolegas dalyvauti Ekonomikos ir pinigų komiteto iniciatyvose, ypač kalbant apie
financewatch.org, kad ateityje iš tikrųjų galėtume rasti būdų imtis veiksmų prieš bankus,
prieš lobistus, kurie, deja, čia viską reguliuoja, ir gauti nepriklausomos informacijos

Cătălin Sorin Ivan (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimas
prie Šengeno erdvės yra itin svarbus ES rytinės sienos stabilumui. Antra, ne mažiau svarbu,
jog tai suprantamas žingsnis po to, kai 2007 m. abi šalys tapo visavertėmis Europos
Sąjungos narėmis.

Tačiau šis sprendimas turi būti pagrįstas techninėmis priemonėmis, o ne sentimentais ar
užsidegimu. Europos Sąjungoje yra tam tikrų valdančiųjų partijų, kurios mano, jog gali
būti pranašesnės tam tikrose rinkiminėse diskusijose, jei prieštaraus šiam sprendimui ir
suvers kaltę Rumunijai ir Bulgarijai už tai, kad ES lygmeniu kyla romų įtraukties problemų.

Kita vertus, jei ataskaitoje bus padaryta palanki išvada ir neseniai abiejose valstybėse narėse
atliktas patikrinimas parodys, kad abi šalys yra pasirengusios prisijungti prie Šengeno
erdvės, manyčiau, būtų labai svarbu, kad mes ir toliau jas remtume, ypač atsižvelgiant į tai,
jog nelabai seniai jas įvertinome teigiamai.

Marisa Matias (GUE/NGL).   – (PT) Pone pirmininke, įvykus dar vienai klimato kaitos
konferencijai, mano manymu, jei būtume sąžiningi patys sau, daugiausia, ką galime pasakyti,
yra tai, jog ši konferencija buvo geresnė nei Kopenhagos konferencija, nes buvo pasiekta
tam tikrų rezultatų ir buvo padaryta šiokia tokia pažanga. Ji buvo geresnė, nes buvo pasiekta
kompromiso, vėlgi atsižvelgiant į Jungtinių Tautų sąlygas. Ji buvo geresnė, nes Europos
Sąjunga po Kankūno konferencijos įgijo daugiau patirties ir procesas buvo daug skaidresnis
nei anksčiau. Tačiau negalima guostis vien tuo ir visgi turime pripažinti, kad ta paguoda
vis dar labai menka.

Pagrindas tęsti darbą yra, tačiau taip pat turime pripažinti, kad nors šis pagrindas vertinamas
teigiamai, jis vis dar grindžiamas pažadais. Vyriausybės turi imtis kur kas rimtesnių
priemonių, siekdamos patenkinti visuomenės poreikius ir padengti dėl realios krizės,
pareikalavusios realių aukų, patirtus nuostolius. Džiaugiuosi, kad rytoj čia tai aptarsime
nuodugniau. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos minėjimas turės mažai naudos, jei ir
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toliau nepaisysime tų teisių. Jau turėtume žinoti, kad rinka nepadės išspręsti visų problemų
ir kad pats laikas teikti pirmenybę žmonėms.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (PT) Pone pirmininke, prieš kelias dienas JAV kongrese
atstovas Ron Paul pateikė labai svarbų klausimą: kai karas pradedamas meluojant, kas
svarbiau – išlaikyti paslaptį ar leisti visuomenei sužinoti tiesą? Man, kaip ir mūsų kolegai
kitapus Atlanto, kelia nerimą WikiLeaks atvejis. Yra pateisinamų ir būtinų paslapčių.
Problema iškyla tada, kai paslaptys tampa veikiau taisykle, o ne išimtimi, ir pastaraisiais
metais matėme, kaip vystėsi slaptumo kultūra, kuri tik stiprėja, apeina demokratinę kontrolę
ir kuri dabar įnirtingai gina savo privilegijas, kaip matėme iš kai kurių vyriausybių ir įmonių
reakcijų dėl WikiLeaks atvejo.

Prasidėjus politiniam spaudimui, Amazon, Visa, MasterCard ir netgi Šveicarijos bankas,
anksčiau turėjęs reikalų su WikiLeaks, atsiribojo nuo jų. Prancūzijos ministras pareikalavo,
kad Prancūzija neturėtų leisti, jog ši svetainė veiktų Prancūzijos teritorijoje. Ponios ir ponai,
tokiam spaudimui nėra jokio teisinio pagrindo. Pasitikėjimas yra abipusis dalykas ir valdžia
gali reikalauti visuomenės pasitikėjimo tik kai yra pasirengusi pasitikėti visuomene.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Pone pirmininke, šiandien yra praėję lygiai šeši mėnesiai nuo
rinkimų į federalinį parlamentą Belgijoje. Noriu atkreipti į tai dėmesį, nes dar nėra buvę
tokios padėties, kai ES pirmininkaujančiai valstybei visus šešis mėnesius atstovauja laikinoji
vyriausybė.

Šiandien čia nėra Tarybos politinių atstovų. Dėl to truputį gaila, nes šią keistą padėtį verta
aptarti. Ta dirbtinė struktūra, kuri yra Belgija, šiandien vis dar neturi valdžios kaip ir prieš
šešis mėnesius, ir to neįmanoma pakeisti, nes Flandrija ir Valonija išsivystė į dvi skirtingas
šalis, kuriose egzistuoja visiškai skirtinga politinė ir socioekonominė kultūra.

Pone pirmininke, padėtis Belgijoje pasiekė visišką aklavietę, tokią, kad Europos Sąjunga
derėtų pasiruošti dviejų naujų valstybių narių – Flandrijos ir Valonijos – atsiradimui.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, dėl Rumunijoje neseniai atliktų darbo
kodekso pakeitimų toliau bus bloginama darbuotojų, jau patyrusių didelių sunkumų dėl
nuosmukio, padėtis. Ketinama pratęsti pranešimo apie darbuotojo išėjimą iš darbo laikotarpį
ir bandomąjį laikotarpį, o tai reiškia, kad darbo sutartys galės būti nutraukiamos be įspėjimo
per šį laikotarpį ar jo pabaigoje, o jo metu į tą pačią poziciją paeiliui bus galima įdarbinti
daugiau nei tris žmones. Tačiau šiurkščiausia priemone, kuria įžūliai pažeidžiamos
pagrindinės žmogaus teisės, siekiama teisiškai nutraukti darbuotojo darbo sutartį, jei jis
dalyvauja streike.

Aš tiesiog noriu išreikšti protestą dėl šio bandymo paversti darbuotojus vadovo vergais.
Taip pat norėčiau paraginti Europos politines jėgas ir institucijas įsikišti ir užkirsti kelią
darbuotojų padėties bloginimui Rumunijoje.

Pirmininkas.   – Tuo šis klausimas ir baigtas.

PIRMININKAVO: LIBOR ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

16. Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo –
Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų
readmisijos – Vizų liberalizavimo schemos taikymas Serbijai ir Buvusiajai
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Jugoslavijos Respublikai Makedonijai – Europos Sąjungos ir Rusijos susitarimo dėl
vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo įgyvendinimas (diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas yra bendra diskusija dėl

– Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendacijos dėl Tarybos
sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos
supaprastinimo sudarymo projekto (11324/2010 – C7-0391/2010 – 2010/0106(NLE))
(Pranešėja: Nathalie Griesbeck) (A7-0345/2010),

– Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendacijos dėl Tarybos
sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų
readmisijos sudarymo projekto (15507/2010 – C7-0392/2010 – 2010/0108(NLE))
(Pranešėja: Nathalie Griesbeck) (A7-0346/2010),

– klausimo Komisijai dėl Europos Sąjungos ir Rusijos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos
supaprastinimo įgyvendinimo, kurį Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos
vardu žodžiu pateikė Kristiina Ojuland (O-0140/2010 – B7-0568/2010),

– klausimo Komisijai dėl Europos Sąjungos ir Rusijos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos
supaprastinimo įgyvendinimo, kurį Europos liaudies partijos frakcijos vardu žodžiu pateikė
Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok, Alojz Peterle (O-0172/2010 – B7-0656/2010),

– klausimo Komisijai dėl susirūpinimo dėl tinkamo Europos Sąjungos vizų liberalizavimo
schemos taikymo Serbijoje ir Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, kurį
Europos liaudies partijos frakcijos vardu žodžiu pateikė Simon Busuttil, Manfred Weber,
Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier (O-0181/2010 – B7-0654/2010).

Nathalie Griesbeck,    pranešėja. – (FR) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir
ponai, džiaugiuosi galėdama šį vakarą pristatyti šiuos du pranešimus, kuriuos pristatysiu
bendrai, dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimų. Pirmasis susijęs su vizų išdavimo
tvarkos supaprastinimu, o antrasis – su neteisėtai gyvenančių asmenų readmisija.

Priminsiu, kad pirmajame susitarime dėl įsipareigojimų, susijusių su readmisija, numatomas
visiškas abipusiškumo principo taikymas valstybių narių piliečiams ir trečiųjų šalių
piliečiams. Jame nustatytos readmisijos procedūros – readmisijos prašymai, informacija,
dokumentai, įrodymai, įrodinėjimo priemonės, galutiniai terminai, perkėlimo priemonės,
transportas, tranzitas, ir kt., skirtingai nuo Europos Sąjungos ir Pakistano susitarimo, kurį
jūs tikriausiai pamenate ir kuriam prieš keletą mėnesių smarkiai priešinausi. Šiuo atveju
norėčiau pasakyti, jog šiuo susitarimu esu visiškai patenkinta dėl to, kad jame iš tikrųjų
gerbiamos žmogaus teisės, ir kad turėtų būti įmanoma užtikrinti jo taikymą, nes Gruzija
yra pasirašiusi Ženevos konvenciją dėl pabėgėlių ir Europos žmogaus teisių konvenciją.
Tai yra dvi išankstinės sąlygos, kurios, mano nuomone, yra būtinos, kad būtų patvirtintas
toks susitarimas.

Antrasis susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo leidžia Gruzijos piliečiams,
visų pirma tiems, kurie keliauja, pvz., studentams, žurnalistams ir panašiai, lengviau gauti
trumpalaikes vizas vykti į Europos Sąjungą, ir tokiu būdu gerokai supaprastinami visi
dokumentams, kuriuos reikia pateikti, kad būtų paremtas toks prašymas, taikomi
reikalavimai.
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Norėčiau jums priminti, kad šie du susitarimai, žinoma, labai susiję, nes, laikantis bendro
požiūrio, iš esmės susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos palengvinimo gali būti sudarytas
tik sudarius readmisijos susitarimą.

Todėl reikia iškelti du svarbius dalykus. Tai yra svarbus etapas stiprinant Europos Sąjungos
ir Gruzijos, kuri pastaraisiais metais aiškiai parodė norą palaikyti su mumis artimesnius
ryšius, santykius. Šie susitarimai yra pirmas žingsnis privilegijuotų santykių link, reikšmingas
Europos Sąjungos signalas Gruzijai.

Žinoma, šie susitarimai kelia susidomėjimą ir regioniniu lygmeniu. Jie prisidės prie Europos
Sąjungos pastangų stiprinti bendradarbiavimą su kitomis Pietų Kaukazo šalimis. Be abejo,
manau, kaip ir mes visi, kad tai yra būdas paskatinti Gruziją įgyvendinti visas reikalingas
reformas, kurios, kaip prezidentas mums vos prieš kelias dienas priminė, būtinos laisvės,
saugumo ir teisingumo srityse. Tai mums tikriausiai leis dar veiksmingiau kovoti su neteisėta
imigracija ir, trumpai kalbant, paskatinti demokratijos plėtrą.

Dėl šios priežasties raginu jus, ponios ir ponai, patvirtinti šiuos du su Gruzija sudarytus
susitarimus. Vis dėlto baigdama norėčiau jums priminti, ponia Komisijos nare, kad nors
ir labai gerai tarpusavyje bendradarbiaujame, prieš keletą mėnesių, kai diskutavome apie
readmisijos su Pakistanu susitarimą, jūs padarėte rimtą pareiškimą, kad įsipareigosite atlikti
esamų readmisijos susitarimų vertinimą ir taip pat reguliariai Parlamentui pateiksite
ataskaitas apie šiuos susitarimus – tiek jau sudarytus, tiek tuos, dėl kurių vyksta derybos.
Norėčiau jums dar kartą iškilmingai ar kaip kitaip šio parlamento akivaizdoje patvirtinti,
kad dėl to mes neturėtume būti laikomi nuošalėje arba per mažai įsitraukti ar būti menkai
informuoti apie derybų dėl susitarimų pradžią ir pažangą nuo jūsų pareiškimo. Manau,
kad tai svarbu, jeigu remiantis savo vertybėmis mums reikia veiksmingai judėti į priekį.

Kristiina Ojuland,    autorė. – Pone pirmininke, turiu pasakyti, jog labai džiaugiuosi, kad
ši diskusija dėl ES ir Rusijos vizų atsisakymo susitarimo šiame Parlamente vyksta šiandien,
nes šis klausimas jau taip ilgai buvo bendroje ES ir Rusijos Federacijos politinėje
darbotvarkėje.

Palankiai vertinu bet kokią šioje srityje padarytą politinę pažangą praėjusią savaitę
vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime. Vis dėlto budriai stebėsiu, kaip tai bus įgyvendinta
praktiškai.

Kalbėdama apie klausimą dėl ES ir Rusijos susitarimo dėl vizų išdavimo supaprastinimo,
kurį Komisijai pateikiau Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos vardu, norėjau
sužinoti, kokia pažanga iki šiol buvo padaryta ir ar šiuo metu galime tikėtis persilaužimo
sprendžiant techninius klausimus, tokius kaip reikalavimas ES piliečiams, jei jie apsistoja
privačiuose namuose Rusijoje, per tris dienas užsiregistruoti valdžios institucijose.

Visiškai palaikau numatytą vizų atsisakymo susitarimą kaip priemonę, suteikiančią Rusijos
piliečiams galimybę keliauti į ES taikant minimalius formalumus, tačiau tikėčiausi, kad
Rusija tokios pačios pozicijos laikysis ir Europos Sąjungos piliečių atveju.

Kitas susirūpinimą keliantis klausimas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra Rusijos Federacijos
išorės sienų saugumas, ypač turint omenyje neteisėtos imigracijos srautus iš pietinės dalies
ir kitur. Rusija turi užtikrinti visišką savo sienų kontrolę, lygiai taip, kaip Europos Sąjunga
privalo atlikti pasienio patikrinimus. Būsimu vizų atsisakymo susitarimu turi būti pašalintos
bet kokios papildomos grėsmės Europos Sąjungai.

Ponia Komisijos nare, labai laukiu jūsų atsakymo.
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Manfred Weber,    autorius. – (DE) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir ponai,
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos vardu taip pat norėčiau
pasinaudoti šios dienos diskusija, kad galėčiau bendrai apžvelgti Europos Sąjungos vizų
politiką.

Pirma, svarbu pabrėžti, kad suprastume, didžiulę šios vizų politikos reikšmę Europos
Sąjungai. Kadangi mus vienija Europa, bendra erdvė žmonėms, galime sukurti bendrą vizų
politiką. Dėl to mūsų vizų politika taip pat yra Europos vienybės ženklas – labai sėkmingas
Europos vienybės ženklas – ir svarbu į tai atkreipti dėmesį, ypač krizės laikotarpiu.

Antra, kai kalbama apie vizų išdavimo tvarkos supaprastinimą, reikalaujame aiškių žaidimo
taisyklių. Techniniai standartai, kurių reikia laikytis prie išorės sienų ir išduodant pasus ir
tapatybės dokumentus, yra aiškiai išdėstyti. Negalime daryti jokių politinių nuolaidų dėl
šių standartų laikymosi. 2010 m. supratome, kad Balkanuose iš pradžių dėmesys buvo
skiriamas techniniams standartams, tačiau paskui politiniai argumentai buvo teikiami vis
energingiau. Kalbant apie vizų išdavimo tvarkos supaprastinimą, vis dėlto negalima sustoti
vienoje šalyje; privalome žvelgti į visą regioną kaip į visumą. Taip, mums visada sunku
viską įvertinti konkrečiu atveju. Vis dėlto šio klausimo pagrindas yra tai, kad reikia laikytis
techninių standartų; turi išlikti kriterijai. Todėl taip pat palaikau Komisijos narę, kai ji sako,
kad šie standartai, kurių reikalaujame, taip pat turi būti įgyvendinti tikrovėje. Tai svarbi
Komisijos užduotis, nes tik tada mūsų piliečiai priims mūsų vizų politiką.

Trečia, norėčiau paminėti, kad palankiai vertiname faktą, jog per paskutinį Europos
teisingumo ir vidaus reikalų tarybos susitikimą buvo aptarta galimybė nedelsiant panaikinti
arba atšaukti vizų išdavimo supaprastinimo procedūrą tam tikrose šalyse, jei jos nesugeba
laikytis standartų. Serbijos pavyzdys mums parodė, kad viso to rezultatas buvo didžiulis
prieglobsčio prašytojų antplūdis.

Pereidamas prie paskutinio dalyko pasakysiu, kad kol kas, kai kalbame apie Ukrainą ir
Rusiją, mūsų frakcija labai skeptiškai nusiteikusi dėl greito kelių atvėrimo, nes ką tik matėme,
kad Serbijos atveju taip pat bus neigiamų padarinių. Todėl, kai kalbama apie vizų politiką,
turime būti labai atsargūs.

Cecilia Malmström,    Komisijos narė. – Pone pirmininke, gerbiamieji nariai, atsakysiu į
visus klausimus. Dėkoju, kad į darbotvarkę įtraukėte šią labai svarbią diskusiją.

Leiskite man pradėti nuo padėkos N. Griesbeck už jos palaikymą ir darbą Piliečių laisvių,
teisingumo ir vidaus reikalų komitete dėl ES ir Gruzijos susitarimo dėl palankios nuomonės
priėmimo. Po Gruzijos 2008 m. vasaros krizės neeiliniame Europos Tarybos susitikime
buvo nuspręsta pagerinti santykius su Gruzija, įskaitant vizų išdavimo tvarkos
supaprastinimo priemones.

Kaip minėjote, ponia N. Griesbeck, tai yra įprasta ES politika, kad vizų išdavimo tvarkos
supaprastinimo susitarimas negali būti pasiūlytas trečiajai šaliai be readmisijos susitarimo,
todėl Europos Tarybos sprendimas reiškė, kad šiuos du sprendimus reikia aptarti ir sudaryti
lygiagrečiai.

Esu dėkinga N. Griesbeck, taip pat atkreipusiai dėmesį į labai svarbų Gruzijos ir ES santykių
žingsnį į priekį, kurį rodo šie du susitarimai. Šis susitarimas yra labai panašus į įprastą ES
readmisijos susitarimą, kuris taikomas tiek valstybių narių piliečiams, tiek trečiųjų šalių
piliečiams, ir, kaip minėta, „neveiksmingomis“ sąlygomis, ir jo straipsnyje dėl duomenų
apsaugos užtikrinama pagarba žmogaus teisėms.
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Šiame susitarime taip pat numatytas bendro readmisijos komiteto, kurio užduotis yra
stebėti susitarimo įgyvendinimą, steigimas. Tai svarbus žingsnis siekiant sklandesnio
Gruzijos ir Europos Sąjungos žmonių judumo.

Gruzija jau atsisakė vizų reikalavimo ES piliečiams, ir šis susitarimas pagerins Gruzijos
piliečių judumą. Dėl šio susitarimo Gruzijos piliečiams – daugiau negu 60 tūkst. asmenų
per metus – bus tikrai lengviau, pigiau ir greičiau gauti Šengeno vizą.

Jis duos kitą konkrečią naudą: prašymams nagrinėti bus nustatytas 10 dienų terminas, o
vizos mokestis bus sumažintas nuo 60 iki 35 EUR. Tam tikroms prašymų teikėjų
kategorijoms šis mokestis nebus taikomas: studentams, žurnalistams, vaikams,
pensininkams, neįgaliesiems ir kt. Jei jiems reikia keliauti, jie taip pat gali pasinaudoti
supaprastintu patvirtinamųjų dokumentų reikalavimu ir daugkartine viza. Be to,
diplomatinių pasų turėtojai bus visiškai atleisti nuo vizų režimo, o tai toliau stiprins oficialius
ES ir Gruzijos ryšius.

N. Griesbeck minėjo vertinimą. Jis buvo kiek atidėtas, tačiau aš jį pristatysiu iki kitų metų
pradžios – tikiuosi, kad ne vėliau negu vasario mėnesį. Džiaugsiuosi galėdama jį aptarti su
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetu ir Parlamentu. Jūs taip pat rėmėtės
Pakistano programa. Ši programa veikia tik 13 dienų, todėl dar anksti ją vertinti, bet,
žinoma, džiaugsimės galėdami jus informuoti.

Kalbant apie K. Ojuland iškeltą ES ir Rusijos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos
supaprastinimo klausimą, šis susitarimas galiojo nuo 2007 m. sausio 1 d. Tai vienas iš
aštuonių sudarytų vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo susitarimų. Ypač svarbu tai, kad
jis ES piliečiams taip pat taikomas laikantis abipusiškumo principo, nes keliaujant į Rusiją
šiuo metu jiems taikomas vizų režimas.

Šis susitarimas taip pat svarbus kiekybiniu požiūriu. Remiantis Rusijos pateiktais statistiniais
duomenimis, 2008 m. ES piliečiams buvo išduota daugiau negu 1,5 mln. vizų ir tais pačiais
metais valstybių narių konsulatai išdavė 3,5 mln. vizų Rusijos piliečiams. Tai daugiau negu
ketvirtadalis visų pasaulyje išduotų Šengeno vizų.

Šis bendras supaprastinimo susitarime nustatytas tvarkos supaprastinimas duoda naudos,
pvz., sumažintas 35 EUR mokestis, visiems ES ir Rusijos piliečiams. Tam tikros asmenų
kategorijos taip pat atleistos remiantis konkrečiu tvarkos supaprastinimu; taikomas bevizis
režimas, taip pat daugkartinė viza.

Komisija įvertino šį supaprastinimą ir nustatė, kad jis duoda gana neblogų rezultatų. Vis
dėlto, kaip buvo minėta, yra tam tikrų trūkumų. Siekdami juos spręsti, prieš mėnesį
priėmėme rekomendaciją dėl nuostatų, skirtų pakartotinėms deryboms su Rusija vizų
išdavimo tvarkos supaprastinimo klausimais. Tai susiję tiktai su tolesniu supaprastinimu,
atsižvelgiant į patvirtinančius dokumentus ir prašymo išduoti vizą procedūros trukmę,
daugkartinių vizų išdavimo ir bevizio režimo suteikimo aiškiai nustatytų prašymų teikėjų
kategorijų nuostatų pratęsimu.

Kalbant apie konkretų susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo 10 straipsnio
klausimą, kuriame nustatytas registracijos procedūros supaprastinimas, savo vertinime
nurodėme, kad Rusija priėmė tam tikrą supaprastinimą; pvz., dabar galima registruotis
paštu. Registracijos mokestis bus panaikintas iki kitų metų, tačiau kelios kitos priemonės,
pvz., registracijos dokumentų vertimas į anglų kalbą ir galimybė registruotis internetu, dar
nebuvo įgyvendintos. Šį klausimą keliame su savo partneriais Rusijoje ir skirtinguose
forumuose ir tikimės, kad tai bus greitai įgyvendinta.
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Kalbant apie kitas Rytų partnerystės šalis, taip pat imtasi kitų priemonių. Tai taip pat buvo
jūsų klausimo dalis. Nuo 2008 m. sausio 1 d. vizų išdavimo supaprastinimas įsigaliojo
Moldavijai ir Ukrainai, tačiau taip pat pakartotinai deramės dėl šių susitarimų.

Kalbant apie Baltarusiją, prieš mėnesį Komisija priėmė derybų dėl vizų išdavimo tvarkos
supaprastinimo nurodymų projektą, ir mes rekomenduosime daugkartines ilgalaikio
galiojimo vizas bona fide keliautojams bei nustatysime prašymų išduoti vizą nagrinėjimo
terminus, taip pat galimus vizų režimo netaikymo diplomatinių pasų turėtojams atvejus.

Taip pat kitais metais priimsime derybų dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo
susitarimo su Azerbaidžanu ir Armėnija nurodymų projektą.

Kalbant apie tinkamą vizų liberalizavimo schemos taikymą, kurį minėjo M. Weber, būtent
tos, kuri taikoma Serbijai ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, 2009 m.
Taryba nusprendė, kaip jau taip buvo minėta, Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai
Makedonijai, Juodkalnijai ir Serbijai suteikti bevizį kelionių režimą. Sprendimas buvo
priimtas po intensyvaus dialogo ir didelės šių šalių padarytos pažangos pagrindinių
klausimų, aptartų per vizų liberalizavimo dialogus, srityje. Dialogai pasirodė esą veiksmingi
įgyvendinant daug svarbių reformų, taip pat buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad bevizis
režimas reikalauja atsakomybės, ir minėtos šalys turi imtis atitinkamų priemonių užtikrinti,
kad nebūtų piktnaudžiaujama beviziu režimu.

Kai kurios valstybės narės susidūrė su padidėjusiu prieglobsčio prašymų iš šių šalių, ypač
Serbijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, skaičiumi. Šie prašymai turi
būti vertinami atskirai, remiantis mūsų teisės aktais. Mes ėmėmės priemonių šiai padėčiai
spręsti: surengėme aukšto lygio susitikimus su vidaus reikalų ministrais dviem klausimais,
o Tarybai pirmininkaujanti Belgija ir Komisija surengė aukšto lygio vizitą dviejose sostinėse.

Šių dviejų šalių institucijos ėmėsi tam tikrų priemonių. Siekiant informuoti piliečius buvo
suorganizuotos naujos informacinės kampanijos. Pasienio policijai buvo duoti nurodymai
atlikti ir sugriežtinti iš šalies išvykstančių asmenų kontrolę bei informuoti keliautojus apie
nepagrįstų prieglobsčio prašymų riziką.

Kai anksčiau šį rudenį siūlėme panaikinti vizų reikalavimą Albanijos ir Bosnijos ir
Hercegovinos piliečiams, abi šalys įsipareigojo rengti informacines kampanijas savo
piliečiams dėl teisių ir įsipareigojimų, kylančių dėl bevizio režimo, ir tai buvo padaryta.
Tai labai didelių užmojų kampanijos. Be to, po Europos Parlamento ir Tarybos patvirtinimo
Komisija įsipareigojo stiprinti visų Vakarų Balkanų šalių vizų liberalizavimo stebėjimą.

Tam įgyvendinti bus skirtos dvi dalys. Viena vertus, toliau vertinsime darnų minėtų šalių
atliekamų reformų įgyvendinimą remiantis stabilizavimo ir asociacijos procesu – visų
pirma teisingumo, laisvės ir saugumo srityje. Kita vertus, taip pat veiksime kaip prevencijos
mechanizmas prieš naujus didelius asmenų iš šio regiono srautus. Reikalingi operatyviniai
duomenys, kurie galėtų padėti išvengti šių situacijų, buvo surinkti anksti šiais metais, o
dabar aktyviai dalyvaus FRONTEX, Europos policijos biuras, imigracijos ryšių palaikymo
pareigūnai, Vakarų Balkanų policijos ryšių palaikymo pareigūnai ir Pietryčių Europos
policijos korporacijos konvencijos sekretoriatas, palaikomi pirmininkavimą perimančių
valstybių – Vengrijos ir Lenkijos.

Visą apsikeistą ir surinktą informaciją pasidalins ES valstybės narės, žinoma, kai ji bus
tinkama, – ir su Vakarų Balkanų šalimis. Tokia informacija taip pat bus įtraukta į Komisijos
vertinimą dėl vizų liberalizavimo stebėjimo, kuris bus atliktas pirmąjį kitų metų pusmetį.
Manau, kad šios priemonės turi prisidėti prie to, kad būtų išvengta bevizio kelionių režimo
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pažeidimų, ir esu įsitikinusi, kad artimas kilmės šalių ir ES kelionės tikslo šalių
bendradarbiavimas, palaikomas Komisijos, duos veiksmingą atsaką. Savaime suprantama,
ir toliau reguliariai teiksime šio stebėjimo mechanizmo rezultatų ataskaitas Europos
Parlamentui, pirmą kartą tai bus padaryta 2011 m. birželio mėnesį.

Krzysztof Lisek,    Užsienio reikalų komiteto nuomonės referentas. – (PL) Pone pirmininke,
kaip nuolatinis Europos Parlamento pranešėjas dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo
su Gruzija, taip pat kaip Užsienio reikalų komiteto nuomonės dėl N. Griesbeck pranešimų
pranešėjas norėčiau pasakyti keletą žodžių apie šiuos susitarimus – susitarimą dėl
readmisijos ir Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimą dėl vizų išdavimo tvarkos
supaprastinimo. Jaučiuosi įpareigotas pasakyti, kad šiuos susitarimus Užsienio reikalų
komitetas priėmė didele balsų dauguma.

Norėčiau pridurti, kad per ankstesnę Europos Parlamento sesiją čia, Strasbūre, išklausėme
prezidento M. Saakashvili kalbos; kalbos, kuri net tų, kurie nėra jo gerbėjai, supratimu
buvo apibūdinta kaip dalykiška, subalansuota ir racionali. Prezidentas M. Saakashvili
kalbėdamas ne tik pareiškė apie savo atsisakymą panaudoti jėgą ir ryžtą palaikyti derybas
sunkiais klausimais su Rusija, tačiau taip pat pareiškė, kad pagrindinis Gruzijos užsienio
politikos tikslas, žinoma, yra Europos integracija ir narystė NATO.

Mano nuomone, turime prisiminti, kad Gruzija ir gruzinai šiandien yra pati
proeuropietiškiausia šalis ir tauta iš tų šalių, kurias apima Rytų partnerystės programa,
nors, savaime suprantama, neturime kalbėti apie jokius terminus, nes kalbėjimas apie
terminus šiandien būtų tikra beprotybė. Europos Sąjunga Gruzijos siekiams turi duoti
teigiamą ir dalykišką atsaką. Turime būti atviri bendradarbiavimui su Gruzija.

Šie susitarimai, apie kuriuos šiandien kalbame, aišku, nesukelia revoliucijos, tačiau visi
juos laikome žingsniu teisinga kryptimi. Pagrindinis dalykas yra kuo greičiau juos
įgyvendinti, nes, mano nuomone, būtų neteisinga, jeigu Abchazijoje arba Pietų Osetijoje,
nuo Gruzijos atsiskyrusiuose regionuose, gyvenantiems ir Rusijos pasus turintiems žmonės
vizų atžvilgiu šiandien būtų lengviau negu Gruzijoje gyvenantiems žmonėms.

Monica Luisa Macovei,    PPE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, PPE frakcija pasisako už
šiuos du ES ir Gruzijos susitarimų pasiūlymus: readmisijos susitarimą ir vizų išdavimo
tvarkos supaprastinimo susitarimą. Norėčiau remtis paskutiniu, vizų išdavimo tvarkos
supaprastinimo susitarimu.

Juo gruzinams supaprastinama prašymo išduoti vizą procedūra. Valstybės narės taikys
vienodas ir supaprastintas procedūras. Viza kainuos 35 EUR, mažiau negu dabar, ir per
šešis mėnesius bus leidžiama pasilikti iki 90 dienų. Prašymai išduoti vizas bus išnagrinėti
per 10 dienų arba tam tikroms asmenų kategorijoms – per tris dienas, arba būtiniausiais
atvejais – per dar trumpesnį laiką. Iš turinčių diplomatinius pasus asmenų vizų nebus
reikalaujama.

Laisvas judėjimas yra vienas iš būdų mokytis demokratijos ir matyti, kaip ji reiškiasi
praktiškai. Tiesioginis žmonių tarpusavio ryšys reiškia dalinimąsi vertybėmis ir realijomis.
Jis kuria pasitikėjimą. Būtent todėl tikiuosi, kad daugiau ES piliečių keliaus į Gruziją ir
daugiau gruzinų atvyks į Europos Sąjungą.

Kinga Göncz,    S&D frakcijos vardu. – (HU) Pone pirmininke, norėtume padėkoti Komisijos
narei C. Malmström už suteiktą informaciją. Vizų politika yra labai svarbi priemonė mūsų
rankose dėl to, kad ji mums gali padėti palengvinti žmonių tarpusavio ryšius, o minėtoms
šalims – būti arčiau Europos Sąjungos. Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas yra labai
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svarbus šiuo požiūriu. Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie vizų liberalizavimą Vakarų
Balkanų šalyse, ypač apie problemas, iškilusias dėl Serbijos ir Makedonijos. Šį susitarimą
Parlamente palaikėme didžiule balsų dauguma ir manome, kad dėl pirmiau minėtų
priežasčių jis yra labai svarbus.

Šios šalys dėjo daug pastangų siekdamos patenkinti lūkesčius, nors dažnai matome, kad
jų politiniai gyvenimai yra pasidaliję. Šiose šalyse buvo bendradarbiaujama šioje srityje.
Džiugu matyti, kad į Europos Sąjungą keliaujančių žmonių padaugėjo. Mums susidarė
įspūdis, kad Serbijos ir Makedonijos problemos daugiausia kyla dėl prekybos žmonėmis
ir kad tai neabejotinai veikia mažiau žmonių, net jeigu tai sukelia rimtų problemų. Manau,
kad tai mūsų bendra atsakomybė. Esame bendrai atsakingi už tai, jog užtikrintume, kad
šios šalys taip pat darytų viską, ką gali, tiek informuodamos savo piliečius, tiek imdamosi
sprendžiamąją galią turinčių veiksmų. Beje, Serbija tai padarė labai greitai ir veiksmingai.

Vis dėlto manau, kad mūsų atsakomybė šioje srityje taip pat yra gana didelė. Būtent
Komisijos atsakomybė yra ne tik padėti šioms šalims kovoti su prekyba žmonėmis, bet ir
teikti informaciją, stebėti šios srities įvykius ir iš tikrųjų didinti šios kitais atžvilgiais labai
svarbios priemonės, kurią ir toliau ketiname naudoti tiek su Vakarų Balkanų, tiek su kitomis
šalimis, veiksmingumą. Be to, leiskite man keliais žodžiais pasakyti, jog labai džiaugiamės,
kad, nors ir šiek tiek vėliau ir uždelsus vienus metus, šiais metais Albanija ir Bosnija ir
Hercegovina taip pat prisijungs prie bevizio režimo šalių grupės.

Sarah Ludford,    ALDE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, sutinku su M. Weberiu,
priklausančiu Europos liaudies partijai, kad ES vizų politika yra labai naudinga ir kad reikia
laikytis techninių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo ir bevizio režimo standartų ir
sąlygų.

Vis dėlto nemanau, kad Balkanų bevizio režimo atveju politiniai sumetimai viršijo techninius
standartus. Komisija labai sunkiai dirbo, kad iki reikiamo lygio būtų užtikrintas dokumentų
vientisumas, teisės aktų įgyvendinimas ir sienų kontrolė. Nuvertintume savo pačių padėtį,
jei manytume, kad techniniai standartai nebuvo įvykdyti, nes balsavome siekdami palaikyti
bevizį režimą.

Be abejo, susirūpinimą kelia tai, jeigu tokiomis nuolaidomis piktnaudžiaujama, tačiau
atsakymai turi būti apgalvoti ir suderinti. Minėtos šalys – kaip sakė Komisijos narė
C. Malmström – turi įsipareigojimų ir reikia joms juos priminti. Komisijos narė mums
paaiškino, kad vyko gana intensyvus darbas rengiant aukščiausiojo lygio susitikimus su
vidaus reikalų ministrais, vizitus į sostines, skatinant vykdyti informacines kampanijas –
ir Bosnija ir Hercegovina, ir Albanija turi konkretų įsipareigojimą informuoti savo piliečius.
Žinoma, jei kyla problemų dėl vieno bevizio režimo susitarimo, tai kenkia ir kitiems, todėl
atsiranda tam tikra atsakomybės ir solidarumo našta ir visi piliečiai turi žinoti, kad jie gali
pakenkti kitų žmonių galimybėms laisvai keliauti.

Asmeniškai aš esu tikra – ir, manau, taip pat ir mano frakcija, – kad Komisija sustiprins
susitarimo sąlygų stebėjimą ir aktyviai bendradarbiaudama su kitais partneriais turės
mechanizmą problemoms iškelti. Tikiuosi, kad visoms frakcijoms tai atrodys patikima ir
pakankama. Kaip mano kaimynė M. L. Macovei, priklausanti PPE frakcijai, pasakė,
tiesioginiai žmonių tarpusavio ryšiai sukurs pasitikėjimą. Tai yra apatinė riba. Tai yra
priežastis, kodėl remiame visų išdavimo tvarkos supaprastinimą ir bevizį režimą.

Įvairios partijos šiam pasiūlymui Parlamente parodė didelę paramą, nes jis pagrįstas mūsų
ES patirtimi ir vertybėmis. Taigi nereikia pernelyg jautriai reaguoti. Kilo problemų, tačiau
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Komisija daro viską, kas reikalinga. Įsitikinkime, kad nekenkiame teisės į prieglobstį arba
bevizio režimo susitarimams.

Tatjana Ždanoka,    Verts/ALE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, mūsų frakcija palaiko
Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimą dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

Tačiau turime abejonių dėl readmisijos susitarimo. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus
reikalų komitete balsavome prieš jį ir mažumos nuomonę pateikėme raštu, nes susitarime
yra daug dviprasmybių, kurios gali būti išaiškintos Jungtiniame readmisijos komitete.
Susitarime neapimamos griežtos apsaugos priemonės dėl pagrindinių teisių pažeidimo ir
neužtikrinami aukšti priėmimo standartai, kurie Gruzijoje nepakankami. Juo siekiama
grąžinti žmones į šalį, kur seksualinis ir lyčių smurtas yra įprastas ir netinkamai toleruojamas
policijos. Tai taip pat taikytina ir buvusiems Abchazijos ir Pietų Osetijos gyventojams,
kurie neturi jokių de facto ryšių su Gruzija.

Ir dabar keletas žodžių apie susitarimą su Rusija dėl vizų. Prieš trejus metus buvo priimtas
pranešimas dėl vizų Rusijos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo, kurį aš pati
keičiau teigdama, kad privalomas registracijos procedūros reikalavimas yra rimta kliūtis
keliaujant Rusijoje ir ES. Deja, nuo to laiko niekas nepasikeitė, ir tai yra ypač svarbu mano
rinkėjams, kurie į Rusiją keliauja privačiai.

Paweł Robert Kowal,    ECR frakcijos vardu. – (PL) Pone pirmininke, šiandien Gruzija yra
šalis, kuri, nepaisant to, kad susiduria su daugeliu problemų, išgyvena labai dinamiškus
socialinius ir ekonominius pokyčius. Turime nedviprasmiškai ir su džiaugsmu pritarti bet
kokiam būdui parodyti Gruzijos visuomenei, kad tokių pokyčių jėga atspindi mūsų, kaip
Europos Sąjungos institucijų, reakciją. Kai taip pat kalbama apie Rusiją, turime apsvarstyti
aplinkybes, kuriomis būtų taikomas vizų režimas su Rusija. Mano supratimu, nereikia
laikyti valdžios institucijų prestižo reikalu to, kad jei panaikinsime vizų reikalavimą, tada
Rusijos valdžios institucijos gerai derėsis su Europos Sąjunga. Turime žvelgti į tai kitaip,
turėdami omenyje modernizavimo užtikrinimą ir mūsų santykius su paprastais rusais.

Dėl šios priežasties turi būti aiškiai pasakyta, kad vizų panaikinimo, sienų atvėrimo procesas
laikantis nustatytų sąlygų yra labai teigiamas, darantis labai teigiamą poveikį mūsų
santykiams su Rytų bendruomenėmis. Mitas, kad vizos iš dalies yra svarbus mūsų saugumo
elementas, turi būti sugriautas, ir reikia pasakyti, tikriausiai ypač aiškiai Europos Parlamente,
ir kiekviena proga pakartoti: vizos stato sienas, nereikalingas sienas. ES ir Ukrainos
parlamentinio bendradarbiavimo komitete, kuriam pirmininkauju, kartu su
nevyriausybinėmis organizacijomis peržiūrėjome specialią ataskaitą, kurioje nagrinėjome
šį klausimą. Ataskaitoje aiškiai matyti, kad vizos iš esmės nėra svarbi saugumo priemonė;
vizos yra būdas atskirti Europos Sąjungos bendruomenes nuo Rytų bendruomenių, tuo
tarpu mes visada privalome būti atviri. Tai yra mūsų. kaip Parlamento nariu, pareiga.

Alfreds Rubiks,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (LV) Pone pirmininke, savo frakcijos vardu
galiu pasakyti, kad mes palaikome vizų išdavimo tvarkos supaprastinimą, tačiau tuo pačiu
metu viskas turi būti padaryta siekiant užtikrinti nuostatose išdėstytų techninių reikalavimų
laikymąsi. Savo rinkėjų Latvijoje vardu taip pat palaikau tuos su kelionėmis iš Rusijos į
Europos Sąjungą susijusius supaprastinimus, nes tai labai svarbu tokiomis aplinkybėmis
kaip šeimos gebėjimas susirinkti drauge, nes Latvijoje yra labai daug mišrių šeimų ir giminių,
kurių vieni gyvena vienoje šalyje, o kiti – kitoje. Tai taip pat labai svarbu turizmui, kuris
pastaruoju metu labai smarkiai plėtojasi. Be to, tai, kas jau pasiekta supaprastinus vizų
išdavimo tvarką, jau sulaukė teigiamo vertinimo. Tai taip pat labai svarbu verslui. Jei
pažvelgsime į Latvijos verslo santykius su Rusija, jie septynis kartus stipresni, kai kalbama
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apie importą, ir aštuonis kartus stipresni, kai kalbama apie eksportą. Visa tai yra labai
teigiama. Linkiu Komisijai sėkmės tai įgyvendinant.

Nikolaos Salavrakos,    EFD frakcijos vardu. – (EL) Pone pirmininke, kaip visi žinome,
atleidimas nuo vizų buvo taikomas elektroninių pasų turėtojams iš Buvusiosios Jugoslavijos
Respublikos Makedonijos, Serbijos ir Juodkalnijos nuo 2009 m. gruodžio 19 d. Vis dėlto
Europos Sąjungos valstybės narės reiškia – ir šiandien Komisijos narė C. Malmström išreiškė
– susirūpinimą dėl Serbijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečių
prieglobsčio prašymų skaičiaus didėjimo ir susidarančios padėties, kuri gali pakenkti vizų
išdavimo tvarkai ir priemonės esmei.

Mano šalis Graikija palaikė ketinimą panaikinti vizų reikalavimus piliečiams iš visų Vakarų
Balkanų šalių kaip tikrą jų perspektyvų Europoje įrodymą. Pirmiausia tai buvo suformuluota
2003 m. birželio mėn. Salonikų darbotvarkėje ir Graikijos iniciatyvoje rengiant 2014 m.
darbotvarkę. Nepaisant to, turiu išreikšti savo susirūpinimą dėl to, ar šios šalys taiko veiksmų
plane nustatytus kriterijus, ir dėl to, ar kontroliuojami imigracijos srautai iš šių šalių į
Europos Sąjungos valstybes nares, ypač dabar, kai Europos šeimą krečia finansų krizė ir ji
negali pakelti didesnio imigrantų skaičiaus. Turime suprasti, kad daugiau vizų išdavimo
tvarkos supaprastinimo susitarimų sudaroma tam, kad būtų galima supaprastinti keliones
Europos Sąjungoje, o ne imigraciją arba neteisėtą veiklą, pvz., prekybą žmonėmis.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Pone pirmininke, praėjusį mėnesį Europos Komisija
teisėtai nusiuntė Serbijos ir Makedonijos valdžios institucijoms įspėjamąjį raštą dėl nerimą
keliančio prieglobsčio prašymų skaičiaus didėjimo iš šių dviejų šalių. Pone pirmininke, tai
palieka ypač rūgštų skonį burnoje, kad tą patį mėnesį šis Parlamentas nusprendė suteikti
bevizį režimą Albanijai ir Bosnijai. Akivaizdu, kad šios dvi šalys taip pat nedelsdamos
pradėjo elgtis panašiai kaip tos valstybės, kurių elgesys paskatino tą pirmąjį įspėjamąjį
raštą.

Pone pirmininke, tam niekada neturėjo būti leista atsitikti, tačiau dar ne vėlu. Vizų
reikalavimo panaikinimas susijęs su tam tikra atsakomybe ir, jei ši atsakomybė nėra
prisiimama, tada turime veikti. Komisija turi pakviesti Serbijos ir Makedonijos ambasadorius
ir pareikalauti, kad jie imtųsi veiksmų. Jei tai priklausytų nuo manęs, šiandien panaikintume
tą bevizį režimą, tačiau Komisija to tikriausiai nepalaikys, todėl viskas, ko noriu, kad
Komisija pasakytų, yra tai, kad ji turės drąsos bausti už bet kokį pakartotinį šių Balkanų
šalių netinkamą elgesį.

Serbija ir Makedonija yra Bosnijos ir Albanijos pirmtakės. Jau pats laikas mums išsiųsti
aiškų signalą šioms dviem Balkanų šalims, ir būtų labai gerai tai padaryti.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).   – (ES) Pone pirmininke, Serbijos ir
Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečių prieglobsčio prašymų skaičiaus
augimas reikalauja priemonių, apsaugančių Reglamento (EB) Nr. 539/2001 dalinį pakeitimą.

Vizos yra priemonė, įtraukta į imigracijos politiką; jų tikslas yra įteisinti atvykimą ir laikiną
buvimą šalyje, kur prašytojas nėra nei pilietis, nei gyventojas.

Reglamente (EB) Nr. 539/2001 nustatomas vizų pratęsimo vertinimo mechanizmas, šiuo
tikslu reikia įgyvendinti tam tikrus reikalavimus, susijusius su nelegalia imigracija, viešąja
tvarka ir saugumu, Europos Sąjungos išorės santykiais, teritorine sanglauda ir abipusiškumo
principu. Šis mechanizmas taip pat galėtų veikti priešinga kryptimi.
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Kita vertus, prieglobstis yra apsaugos priemonė, kuria negali būti piktnaudžiaujama. Reikia
atkreipti dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos bendros politikos šioje srityje tikslas yra išlaikyti
prieglobsčio, kaip persekiojamų asmenų apsaugos priemonės, vientisumą, prioritetus
teikiant Ženevos konvencijos ir Niujorko protokolo principams, taikant bendruosius
kriterijus žmonėms, kuriems tikrai reikia tarptautinės apsaugos ir garantuoto bendro
minimalaus išmokų lygio visose valstybėse narėse jų pačių labui, nustatyti.

Taigi prieglobstis yra humanizmo ir solidarumo priemonė ir, vadinasi, išskirtinė savo tikslu
ir esme. Būtent todėl yra svarbu, kad Europos Sąjunga reaguotų ir padėtų Serbijos ir
Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijoms patvirtinti
pakankamas priemones, susijusias su reikalavimais, kuriuos reikia įvykdyti, siekiant iš
pabėgėlių arba papildomos apsaugos statuso turėti naudos, tokiu būdu išvengiant netinkamo
arba nesąžiningo jų naudojimo.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, dėkoju jums, pone Komisijos nary, už
informaciją, kurią mums suteikėte apie vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo nuostatus,
ypač Gruzijos, Moldovos Respublikos ir buvusiosios Jugoslavijos šalims. Mūsų diskusijai
pasirinktas laikas iš tikrųjų sutampa su bevizio režimo įvedimu piliečiams iš Bosnijos ir
Hercegovinos ir Albanijos, įskaitant galimybę skubiai nutraukti susitarimą, jei kils problemų,
tokių kaip prieglobsčio prašymų antplūdis.

Manau, kad bet koks bandymas atsukti laikrodį atgal dėl Europos Sąjungos politikos Vakarų
Balkanų atžvilgiu būtų klaida. Kliūčių, trukdančių laisvam judėjimui, panaikinimas būtų
svarbus indėlis gydant praeities žaizdas. Kartu manau, kad Europos Sąjungai ir šioms šalims
reikia artimiau bendradarbiauti siekiant užkirsti kelią prieglobsčio prašymų antplūdžiui,
sugriežtinti pasienio kontrolę, teikti teisingą informaciją vietos gyventojams ir kovoti su
organizuoto nusikalstamumo tinklais, veikiančiais prekybos žmonėmis ir nusikalstamumo
bei prostitucijos eksporto srityse. Visos šios priemonės gali padėti sumažinti šių veiklų
paplitimą.

Marije Cornelissen (Verts/ALE).   – (NL) Pone pirmininke, tiesa, kad įvedus bevizį režimą,
nemaža dalis suklaidintų serbų ir makedonų kreipėsi dėl prieglobsčio Belgijoje, Švedijoje
ir Vokietijoje. Pritariu Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcijos raginimui
užtikrinti, kad Balkanų gyventojai būtų geriau informuojami, tačiau yra dar kai kas svarbaus,
ką reikia turėti omenyje.

Pirma, tikrai yra daugiau žmonių, kurie nesupranta, ką iš tikrųjų reiškia bevizis režimas.
Girdėjau šio Parlamento narius iš Olandijos labai rimtai sakant, kad dabar turėsime minias
prieglobsčio prašytojų, atvykstančių užimti mūsų darbo vietų, kaip tai padarė lenkai, ir aš
netgi nekalbu apie Olandijos Laisvės partiją. Ta užuomina yra ne tik visiškai absurdiška,
bet ir gali būti žalinga. Jie žaidžia mūsų piliečių baime ir nežinojimu.

Antra, tie prieglobsčio prašytojai buvo beveik tik etninių mažumų nariai. Jei yra kokių nors
klausimų, kuriuos spręsti turėtume raginti Serbiją ir Makedoniją, tai yra tai, kad jos turi
kur kas labiau stengtis užtikrinti šių etninių mažumų padėtį. Taigi taip, užtikrinkime, kad
Balkanų gyventojai būtų geriau informuojami, bet taip pat užtikrinkime, kad šio Parlamento
nariai, piliečiai ir ES ministrai būtų geriau informuojami apie tai, ką iš tikrųjų reiškia bevizis
režimas.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Pone pirmininke, svarstome, ar dabartinis Rusijos ir Europos
Sąjungos susitarimas tenkina mūsų lūkesčius ir ar dvipusis asmenų judėjimas atitinka jų
interesą keliauti.
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Ponia Komisijos nare, nė kiek nedvejodamas galiu jums pasakyti, kad dabartinis vizų
režimas yra netinkamas ir ypač kenkia ES. Rusija nepaprastai pasikeitė nuo buvusiosios
Tarybų Sąjungos laikų. Vidurinė klasė yra moki ir ją domina pasaulio pažinimas, kelionės,
poilsis ir apsipirkimas. Kai mano šalis prisijungė prie Šengeno erdvės, pagal ES taisykles
turėjome nustatyti apribojimus Rusijos piliečiams, keliaujantiems į Slovakiją. Tai sukėlė
didelį ekonominį poveikį, nes kelionių organizatoriai ir parduotuvės neteko daug gerų
klientų. Europos vizų režimas atbaido nemažai rusų nuo kelionių į Slovakiją, tačiau nė
kiek neapsaugo nuo migracijos. Dėl šios priežasties tvirtai manau, kad, jei mums apskritai
rūpi didelė rusų dalis, pasistengsime, kad mūsų erdvė būtų atvira, ir pasinaudosime Rusijos
galimybėmis, siekdami gerinti ir stiprinti bendradarbiavimą su mūsų šalimis.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE).   – Pone pirmininke, aš taip džiaugiuosi, kad po dviejų
dienų Albanijos ir Bosnijos ir Hercegovinos žmonės pagaliau galės švęsti bevizio režimo
į ES Šengeno erdvę suteikimą – kaip tik prieš Kalėdas. Jų laimė yra ir mano laimė. Buvau
visiškai įsipareigojusi palaikyti ir paspartinti vizų liberalizavimo procesą visoms Vakarų
Balkanų šalims, ir pagaliau beveik visos iš jų tris mėnesius galės džiaugtis galimybe lankytis
ir mokytis mūsų šalyse.

Mūsų Komisijai žodžiu pateiktas klausimas turi būti vertinamas teigiamai. Juo siekiama
įsitikinti, ar šiai naujai laisvei nekilo pavojus. Bevizis režimas nesusijęs su prieglobsčiu dėl
politinių ar ekonominių priežasčių. Jis nesusijęs su nuolatiniu gyvenimu. Jis nesusijęs su
darbo leidimu.

Norėčiau palankiai įvertinti veiksmus, kurių jau ėmėsi Komisijos narė C. Malmström – visų
pirma su Serbijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios
institucijomis – parodydama Komisijos pasiryžimą stebėti procesą ir užtikrinti tinkamą
režimo taikymą. Dėkoju jums už atsakymą.

Dabar turime tęsti darbą kartu, siekdami užkirsti kelią bet kokiam klaidingam aiškinimui,
neteisingam supratimui arba piktnaudžiavimui ir atkreipti į tai dėmesį. Atsakomybė ir
toliau tenka regiono valdžios institucijoms. Mes palankiai vertiname faktą, kad Albanija
ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija jau sėkmingai pradėjo informavimo
kampaniją, ir skatiname visas Vakarų Balkanų regiono šalis daryti tą patį ir paspartinti
priemonių, skirtų užkirsti kelią piktnaudžiavimui, įgyvendinimą.

Prašome Komisijos ir toliau tęsti stebėjimą, ką ji jau ir daro, ir teikti mums ataskaitas.
Tiesioginio ir ne tokio oficialaus bendravimo su žmonėmis skatinimas, kaip jau minėjote,
yra svarbus regiono demokratijai ir stabilumui. Neleiskime, kad tam iškiltų pavojus,
atsižvelgdami į Europos perspektyvą. Aš ir toliau būsiu labai nuoširdžiai įsipareigojusi.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, viena esminė visiško Rusijos Federacijos
ir Europos Sąjungos vizų panaikinimo sąlyga yra įsipareigojimų pagal 2007 m. susitarimą
įvykdymas. Rusijos valdžios institucijos keletą kartų prašė, kad būtų panaikintas
trumpalaikių vizų reikalavimas. Kita vertus, ES pirmenybę teikė laipsniškam metodui, kurį
atspindėjo bendrų priemonių sąrašas. Manau, jog svarbu, kad, prieš įgyvendinant sprendimą
dėl vizų liberalizavimo, būtų įvykdytos visos techninės sąlygos, pvz., sienų valdymo
standartų gerinimas, dokumentų apsauga arba kova su korupcija.

Rusija taip pat privalo veiksmais patvirtinti savo ketinimą siekti apčiuopiamų rezultatų
sprendžiant neišspręstus regiono konfliktus. Šiuo požiūriu jai tenka didelė atsakomybė.
Konflikto Padnestrėje sprendimas yra mano šalies politinis prioritetas. Mes palaikome
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oficialių diskusijų kaip 5 + 2 derybų tęsimą siekiant rasti ilgalaikį sprendimą. Šiuo sprendimu
turi būti visiškai paisoma tarptautinių teisės aktų ir Moldovos Respublikos suverenumo.

Taip pat norėčiau paminėti Rytų partnerystės, apimančios Gruziją ir Moldovos Respubliką,
šalių padėtį. Jos ilgą laiką laukė vizų liberalizavimo ir, turėdamos tai omenyje, įgyvendino
daugybę reformų. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Moldovos Respublika yra didžiulė
šios priemonės šalininkė plėtojant Rytų partnerystę. Noriu pabrėžti, kad, jei pavyktų
sušvelninti vizų režimą Rusijai pirmiau negu artimoms ES kaimynėms, pastarosioms tai
atrodytų kaip tvarkos griovimas. Tai patvirtintų, kad partnerystės šalių padėtis nėra labai
svarbi, kai kyla grėsmė Europos Sąjungos teikiamoms strateginėms nuolaidoms.

Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Pone pirmininke, privalome kalbėti apie vizas; privalome
kalbėti apie vizas remdamiesi statistiniais duomenimis ir apie tai, ką padarė Europos Sąjunga.
Šiuose rūmuose jaučiamas didelis pasitenkinimas. Norėčiau, kad visi, kurie šiandien kalbėjo
su tokiu pasitenkinimu, pabandytų ir įsivaizduotų save stovinčius 10 arba daugiau valandų
eilėje, išgyvenančius pažeminimą ir nepatogumą bei siaubingomis sąlygomis stovinčius
lietuje, kad gautų vizą. Žmonės turi stovėti ir sumokėti trečdalį savo darbo užmokesčio,
kad gautų vizą. Jie taip pat turi girdėti, kad diplomatams jų šalyse vizų nereikia, ir galiausiai,
pabandę gauti daugkartinę vizą, nes jiems jos reikia, jie gauna vienkartinę vizą, nepaisant
to, kad nori Šengeno vizos, tačiau jie bent jau gavo konkrečios šalies vizą.

Vizų procedūra turi slėgti mūsų sąžinę. Vizų išdavimo tvarka yra milijonų žmonių
pažeminimas – žmonių, kurie stovi tose eilėse. Prisiminkime tai reikšdami pasitenkinimą,
kuris šiandien šiuose rūmuose toks didelis. Suprantu, kad vizų procedūrą naudojame kaip
rimbą ir pažadus, tačiau tai turi būti taikoma valdžios institucijoms ir turime užjausti
žmones, kurie stovi eilėse.

Ponia Komisijos nare, esate iš Švedijos. Kaip žinote, 1970 m. jūsų šalis su Austrija buvo
viena iš dviejų šalių, kur komunistinėms šalims galiojo bevizis režimas. Kaip Lenkijos
pilietis jūsų šalyje lankiausi 1976 m. Kodėl? Todėl, kad kelionėms į Švediją vizų nereikėjo.
Žinoma, man patinka jūsų karalius, Švedijos laisvė ir ekonomika, bet prašyčiau nepamiršti,
jog tol, kol turime vizų režimą, neturėtume jaustis patogiai.

Simon Busuttil (PPE).   – Pone pirmininke, kalbėdamas PPE frakcijos vardu norėčiau
pasakyti, kad labai teigiamai vertiname vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo ir vizų
liberalizavimo politiką, nes manome, kad tai yra labai teigiama priemonė, taikoma
susiduriant su trečiosiomis šalimis, ypač šalimis, kurios yra artimos mūsų kaimynės. Taigi
mūsų pradinis požiūris yra neabejotinai teigiamas.

Vizų tvarkos išdavimo supaprastinimas yra pirmasis žingsnis, ir šią savaitę tokią galimybę
suteikiame Gruzijai. Tai pirmasis žingsnis, tačiau tai svarbus žingsnis, ką mano kolegė
Anna Maria Corazza Bildt pavadino tiesioginiu ir ne tokiu oficialiu bendravimu. Vizų
išdavimo tvarkos supaprastinimas paprastai yra susijęs su readmisijos susitarimais. Ponia
Komisijos nare, mes taip pat daug svarbos teikiame readmisijos susitarimams, nes norime
būti tikri, kad žmonės, neteisėtai esantys ES teritorijoje, bus paprašyti išvykti. Tai vienintelis
būdas, kuriuo galime pelnyti visuomenės pasitikėjimą dėl vizų išdavimo tvarkos
supaprastinimo ir galimo vizų liberalizavimo. Abu šie dalykai yra glaudžiai susiję, todėl
prašome jūsų aktyviau dirbti plečiant readmisijos susitarimų, kuriuos esame sudarę su
trečiosiomis šalimis, tinklą.

Kalbant apie vizų liberalizavimą, praėjusiais metais tai įgyvendinome Serbijai, Makedonijai
ir Juodkalnijai. Gera matyti, kad mūsų kolegos iš Albanijos ir Bosnijos ir Hercegovinos
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dabar taip pat turės iš to naudos. Mes visiškai tam pritariame ir manome, kad tai yra labai
geras žingsnis Europos integracijos link ir neabejotinai padės dar labiau priartinti šių šalių
piliečius prie mūsų.

Kai sprendžiame dėl šių dokumentų, visada esame labai atsargūs priimti sprendimą, kuris
nėra politinis, bet visų pirma priimtas dėl techninių priežasčių, t. y. prieš gaudamos teigiamą
mūsų sprendimą, šalys pirmiausia privalo įvykdyti techninius reikalavimus. Sprendimas
taip pat, žinoma, būtų politinis, tačiau pirmiausia jis turi būti pagrįstas techniniais
vertinimais.

Tai pabrėžiu todėl, kad ateiti pas mus ir pranešti, kad tam tikra šalis atitiko techninius
reikalavimus, dažniausiai yra Komisijos reikalas. Taigi, kai susiduriame su žmonių,
atvykstančių iš šalies, kurioje vizos liberalizuotos, pvz., Serbijos arba Makedonijos,
piktnaudžiavimo atvejais ir prieglobsčio ES valstybėse prašymais, turime klausti, ar buvo
atliktas išsamus ir tinkamas techninis vertinimas, nes kieno nors atvykimas į Europos
Sąjungą ir prieglobsčio prašymas yra neabejotinai nesuderinamas su vizų liberalizavimu.
Tai mums rodo, kad kažkas kažkur nepasisekė. Teisėtai galime klausti, kas nepasisekė, ir
gauti atsakymą.

Pagaliau turime pasinaudoti šia proga perduoti aiškią žinią susijusioms šalims – ypač
tokioms kaip Serbija ir Makedonija, kurios susijusios su piktnaudžiavimo atvejais, – kad
jos turi aiškiai pasakyti savo piliečiams, ką reiškia vizų liberalizavimas. Jis nesusijęs su
vykimu į ES valstybes siekiant įsikurti arba rasti darbą, tačiau tai yra paprastas bevizis
režimas, taikomas ribotam laikotarpiui – tik apsilankymui. Tai taip pat taikoma Europos
Komisijai. Svarbu, kad Komisija dirbtų kartu su šiomis šalimis siekdama įsitikinti, kad ši
žinia jas pasieks.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, palaikau savo kolegų Parlamento
narių Komisijai pateiktą prašymą imtis vertinimo, susijusio su ES ir Rusijos susitarimo dėl
vizų išdavimo supaprastinamo įgyvendinimu.

Tai rodo bendrą šalių norą dėti visas pastangas, kad ateityje būtų visiškai panaikinti vizų
reikalavimai, atsižvelgiant į galimą atitinkamą vizų išdavimo procedūrų supaprastinamo
įgyvendinimo poveikį tiek asmenims, tiek ekonomikos ir prekybos santykių plėtrai.

Dėl šios priežasties manau, kad svarbu stebėti šio susitarimo įgyvendinimą; tai leistų plačiai
plėtoti konkrečius asmeninius, kultūrinius, mokslinius ir ekonominius ryšius tarp Europos
Sąjungos ir jos pagrindinio derybų partnerio Vakarų Europoje.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Pone pirmininke, Komisijos narės C. Malmström
atsakymas dėl Serbijos ir Makedonijos buvo raminantis tuo, kad neketiname kartu su
vandeniu iš vonios išpilti ir kūdikio. Būtų didelė klaida vėl įvesti vizų režimą Serbijai ir
Makedonijai vien tik dėl to, kad kilo problemų su šiomis dviem šalimis. C. Malmström tai
leido suprasti, ir esu įsitikinęs, kad Tarybai pirmininkaujanti Vengrija bus partnerė šiuo
atžvilgiu, nes Vengrija, būdama Serbijos kaimynė ir siekdama palaikyti gerus draugiškus
santykius, ir 300 tūkst. Serbijoje gyvenančių vengrų bendruomenė yra labai suinteresuoti
išspręsti šias problemas. Akivaizdu, kad daugumos užduočių turės imtis Serbijos ir
Makedonijos valdžios institucijos, kaip C. Malmström minėjo, būtent jos turi suteikti
informaciją savo piliečiams. Vis dėlto dar norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad senosios
valstybės narės, kurios susiduria su šiais prieglobsčio klausimais, taip pat privalo persvarstyti,
ar jų prieglobsčio politika tinkama, nes jos taip pat suteikia prieglobstį prašytojams, kuriems
jis neturėtų būti suteiktas.
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PIRMININKAVO: SILVANA KOCH-MEHRIN
Pirmininko pavaduotoja

Andrew Henry William Brons (NI).   – Ponia pirmininke, vizų išdavimo tvarkos
supaprastinimas ir vizų liberalizavimas neabejotinai yra palankios sąlygos. Jos visada
pateisinamos tuo, kad jos neturi nieko bendra su imigracija ir yra susijusios su švietimu ir
turizmu – tai dar dvi tinkamos sąlygos.

Galite mane vadinti ciniku, bet studentai ne visada atvyksta studijuoti, o turistai ne visada
lankosi ribotą laikotarpį. Kartais jie atvyksta į ES tam, kad dirbtų ir gyventų. Mintis, kad
žmonės visada pasako tiesą apie savo ketinimus, nėra pagrįsta patirtimi.

Dabartinės krizės laikais darbo vietų, ypač nekvalifikuoto darbo vietų, maža, o gyvenamojo
būsto paklausa viršija pasiūlą. Darbo vietos, kurias užima nelegalūs migrantai, neretai yra
tokios darbo vietos, kurias galėtų užimti valstybių narių piliečiai, o sąlygos ir darbo
užmokestis dažnai yra prastesni negu minimalūs. Net neturime apsimesti, kad sąmoningas
atsisakymas pripažinti nelegalią migraciją yra kilnus poelgis. Tai skatina skurdaus darbo
užmokesčio, nesaugių sąlygų, išnaudojimo ir piktnaudžiavimo atsiradimą.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Ponia pirmininke, aš taip pat posėdyje kalbėjau,
kad palaikyčiau tai, apie ką kalbėjo mano kolegos Parlamento nariai dėl mūsų pritarimo
iš esmės ir teigiamo požiūrio į atleidimą nuo vizų. Nereikia nė sakyti, kad matėme
piktnaudžiavimo atvejų ir blogų pavyzdžių, skurdžiai suformuluotų tekstų kuriuos aptikome
ir paskubinome, kad jie būtų pataisyti nuo tada, kai buvo pradėta taikyti atleidimo nuo
vizų tvarka. Labai svarbu, kad Komisija ir Komisijos narė asmeniškai bendradarbiautų su
tų šalių, dėl kurių kilo problemų, valdžios institucijomis; turiu omenyje, žinoma, tiek
Buvusiosios Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tiek Serbiją. Būtent todėl, kad einame
kitų šalių atleidimo nuo vizų link, – ir tai, kartoju, yra žingsnis teisinga kryptimi – mūsų
principas tikriausiai turėtų būti toks: glaudesnis bendradarbiavimas su tų šalių valdžios
institucijomis, galbūt taip pat konkretūs veiksmai, kuriais galėtume remtis ateityje, kartu
su šių kontrolės susitarimų taikymu.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, Rusijos ir Europos
Sąjungos santykiai visada reiškė išskirtinį ryšį, atsižvelgiant į atitinkamą abiejų šalių, kaip
pagrindinės jėgos, padėtį. Nėra abejonės, kad dėl šios padėties bus nesutarimų tam tikrais
klausimais ir į kelis klausimus bus žiūrima skirtingai. Vis dėlto neturime pamiršti, ir man
tikrai reikia tai pabrėžti, kad Rusija Europai priklauso ne tik geopolitiškai, bet taip pat savo
kultūra ir istorija. Dėl šių ryšių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimas tarp dviejų šalių yra
būtinas, ir Judėjimas už geresnę Vengriją („Jobbik“) tai palaiko. Panašiai kaip tam tikros ES
valstybės narės, Rusija gali savarankiškai nustatyti savo administracinius, su vizomis
susijusius įsipareigojimus, ir šie įsipareigojimai turi būti pagrįsti abipusiškumo principu.
Serbijos padėtis anaiptol nėra tokia nedviprasmiška, nes, deja, Vengrijos mažumos ir kitos
mažumų grupės vis dar iki dabar kenčia nuo tam tikrų nepatogumų. Europos Parlamentas
ir Europos Sąjunga privalo išnagrinėti šį klausimą bet kokiu atveju.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Ponia pirmininke, liberalizuodami vizų režimą,
kartu turime išsiųsti aiškius signalus dėl savo vertybių. Tai susiję ne tik su durų atvėrimu,
nes turime jas atverti kuo plačiau; tai taip pat susiję su demokratijos skatinimu šalyse,
kurios ribojasi su Europos Sąjunga. Taigi turime palaikyti tas šalis, kurios iš tikrųjų siekia
demokratijos ir teisinės valstybės ir kurios gerbia Europos vertybes. Vis dėlto man atrodo,
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kad, pirma ir visų svarbiausia, turime liberalizuoti vizų režimą posovietinėms šalims ir tik
tada Rusijai.

Sutinku su tais, kurie sakė, kad, jei liberalizuosime vizų režimą Rusijai prieš padarydami
tą patį Ukrainos ir kitų posovietinių šalių gyventojams, tai bus labai blogas signalas.
Gruzijoje gali atsitikti taip, kad šiuo metu Rusijos valdomuose regionuose daugelis žmonių
norės išsaugoti Rusijos pilietybę ir tai, kad ji būtų patvirtinta, nes tai reikš leidimą vykti į
Rusiją. Vizų režimą taip pat laikykime demokratijos skatinimo įrankiu.

Cecilia Malmström,    Komisijos narė. – Ponia pirmininke, norėčiau padėkoti gerbiamiems
nariams už šią diskusiją. Visiškai su jumis sutinku, kad vizų išdavimo tvarkos palengvinimas
ir vizų liberalizavimas yra galingas įrankis tiesioginiam ir ne tokiam oficialiam bendravimui
su žmonėmis stiprinti. Ne tik su paprastais žmonėmis, studentais, turistais; jis taip pat
didina verslo galimybes ir tai labai geras dalykas.

Europos Sąjungoje nusprendėme judėti vizų liberalizavimo su Vakarų Balkanais link. Tai
savaime yra politinis sprendimas. Jis rodo politinę valią, ir tai yra labai svarbu, tačiau šio
tikslo siekimas gali būti tik techninis ir labai tikslus. Negalime panaikinti vizų, jei neturėsime
labai griežtų kriterijų.

Šie kriterijai yra aiškūs. Jie yra skaidrūs. Jie yra tokie patys kiekvienam ir jie skatina svarbias
reformas šalyse, kurios nori pasiekti vizų išdavimo tvarkos supaprastinimą ir vizų
liberalizavimą. Taip, pone S. Busuttilai, Komisija nestebi to labai atidžiai ir ekspertų misijos
yra sudarytos iš valstybių narių ekspertų. Visi šie pranešimai yra parengti ir visas šis darbas
padarytas labai skaidriai.

Buvo pasakyta, kad pastebėti keli piktnaudžiavimo atvejai, ypač Serbijoje ir Buvusiojoje
Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Dabar tai neturėtų to labai aptemdyti; tai puikiai
veikia, tačiau pasitaiko piktnaudžiavimo atvejų. Komisija atkreipė į tai dėmesį. Mes ten
buvome. Bendravome su savo pašnekovais. Tarybai pirmininkaujanti Belgija buvo labai
aktyvi.

Bandome įvertinti šią problemą. Tai daugiausia maža nusikalstamų tinklų grupė, kuri
skatina atokių regionų žmones keliauti į Europos Sąjungą remiantis klaidingomis
prielaidomis, tikintis, kad jie gaus prieglobstį. Žinoma, mes nagrinėsime visus šiuos
prašymus atskirai, tačiau daugelis jų yra nepagrįsti ir būtent todėl mums reikia imtis šių
tinklų. Tai šiuo metu ir daroma, ir mes kalbamės su šių šalių valdžios institucijomis.

Vos prieš mėnesį pati asmeniškai kartu su Belgijos ministru buvau Tiranoje ir Sarajeve, kad
patvirtinčiau žinią, jog tai yra labai svarbu, tačiau reikia saugotis piktnaudžiavimo atvejų.
Mes tai pasakėme visiems ministrams, parlamento nariams, pilietinės visuomenės atstovams,
universitetams ir, manau, visiems televizijos kanalams, kuriuos galėjome rasti šiose šalyse,
norėdami labai aiškiai pasakyti, kad tai yra puiki galimybė, tačiau prašome tuo
nepiktnaudžiauti.

Mes turime veikiantį vertinimo ir stebėjimo mechanizmą, ir būsiu labai laiminga galėdama
pateikti ataskaitas, kaip tai veikia, vėliau, šį pavasarį.

Dėl Rusijos, tai iš tikrųjų paskatino daug gerų dalykų, didesnį judumą tarp mūsų šalių.
Remiantis visais vertinimais, patvirtintais valstybių narių, nėra jokių ženklų, kad vizų
išdavimo tvarkos supaprastinamas būtų padidinęs grėsmę saugumui arba neteisėtą
imigraciją. Šiuo metu bandome nustatyti bendrų Rusijos ir Europos Sąjungos veiksmų
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sąrašą, kad atvertume galimybes tolesnėms deryboms dėl artėjimo vizų liberalizavimo
link.

Kalbėdama apie Gruziją tik noriu pakartoti savo Žaliųjų frakcijos kolegoms, ką taip pat
minėjo pranešėja, kad jie prisijungė prie Europos Tarybos ir Europos žmogaus teisių
konvencijos dėl readmisijos susitarimo. ES teisės aktuose taip pat reikalaujama, kad valstybės
narės atskirai įvertintų prieglobsčio prašymą, ir, jei iškiltų tarptautinės apsaugos poreikis,
remdamosi ES teisės aktais jos privalo gerbti tai ir taip pat negrąžinimo principą, t. y.,
negrąžinti asmens į šalį, jei tas asmuo patirtų persekiojimą arba didelę žalą.

Apskritai manau, kad tai buvo labai gera diskusija. Laukiu, kada galėsiu pateikti jums
ataskaitą apie readmisijos susitarimų vertinimą. Dėl jų iš tikrųjų labai sunku derėtis, pone
S. Busuttili, tačiau mes tam rengiamės. Kaip anksčiau minėjau šioje diskusijoje, kitų metų
pradžioje bus atliktas vertinimas ir būsiu labai laiminga galėdama atvykti į Parlamentą
aptarti jo išvadas ir tai, kaip galime judėti į priekį, kad būtų supaprastinti šie susitarimai su
trečiosiomis šalimis.

Nathalie Griesbeck,    pranešėja. – (FR) Ponia pirmininke, aš taip pat, kaip ir mūsų Komisijos
narė, labai džiaugiuosi kokybiška diskusija, kuri apskritai parodė tikrą mūsų institucijų
atsakomybę.

Šią atsakomybę taip pat parodė Komisijos narės atsakymai, per įvairius vertinimo
susitikimus, numatytus 2011 m. vasario ir birželio mėn., prisiimti ir pakartoti
įsipareigojimai. Žinoma, kalbėdama apie Pakistaną, nenorėjau tuojau pat to daryti. Faktiškai
jums priminiau apie mūsų svarbiausias pozicijas. Taip pat norėjau jai padėkoti už jos
išreikštą pasiryžimą dėl abipusio saugumo, atsakymų į klausimus, atvirumo ir
bendradarbiavimo, reguliavimo ir kovos su piktnaudžiavimu ir pagarbos šioms skirtingoms
teisinėms aplinkybėms.

Nors šiuose susitarimuose tiksliai nustatytas teisinis pagrindas, laikantis tikslių ir griežtų
sąlygų, vizų išdavimo tvarkos ir readmisijos procedūroms supaprastinti, to nereikia painioti
su absoliučia būtinybe apibrėžti teisės į prieglobstį Europoje sąlygas ir kriterijus.

Baigdama manau, kad ši politika yra kaip dviveidis dievas Janusas (Janus Bifrons). Kalbėjome
apie politiką ir apie procedūrą. Man atrodo, kad Janusas turi du vieno veido profilius, t. y.
procedūrą ir politiką. Jis turi techninį procedūrų, teisinių sąlygų ir pagarbos veidą, bet taip
jis turi politinį veidą, kurį apibūdina, kaip kai kurie kolegos nariai minėjo, konsolidavimas,
bendradarbiavimas, Europos Sąjungos atvėrimas trečiosioms šalims, mūsų vertybių simbolis
ir taip pat atsako į Europos pasiryžimą tai atverti registravimas.

Norėčiau baigti sakydama, kad privalome išlaikyti šių dalykų pusiausvyrą ir padaryti viską,
kad jie būtų aiškūs mūsų piliečiams. Turime jiems paaiškinti, kas iš tikrųjų yra trijų mėnesių
viza ir taip išvengti dviprasmybių ir kitų nesusipratimų, kurių galėtų kilti. Pasitikiu jumis,
Komisijos nare.

Pirmininkė.   – Bendra diskusija baigta.

Balsavimas vyks gruodžio 14 d., antradienį.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Kinga Gál (PPE),    raštu. – (HU) Atleidimo nuo vizų režimo palaikymas yra ne vien techninis
klausimas, bet ir neabejotinai politinis reikalas. Vis dėlto atleidimas nuo vizų režimo visada
buvo pagrįstas apipusiu pasitikėjimu ir abipusiais įsipareigojimais. Šiandienos diskusija
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siunčia susijusioms šalims žinią, kad ilgas joms nustatytų užduočių sąrašas kaip jų
įsipareigojimo padarinys nesibaigs po to, kai bus suteiktas atleidimas nuo vizų, ir kad jos
vis dar turi teikti savo piliečiams informaciją apie tai, ką reiškia bevizis režimas, kad galėtų
užkirsti kelią piktnaudžiavimo šia galimybe atvejams. Serbijai ir Juodkalnijai nustatytas
bevizis režimas suteiks galimybę pirmiausia jauniems žmonėms, nuo kurių priklauso
Europos ateitis, pasinaudoti perspektyvomis Europoje. Prieš dvejus metus suteiktas
atleidimas nuo vizų šioms šalims perdavė svarbią politinę žinią, ir jo panaikinimas būtų
turėjęs rimtų padarinių. Panašios svarbos yra ir atleidimo nuo vizų palaikymas vengrams,
gyvenantiems Voivodinoje, tiems piliečiams, kurie gyvena bet kurioje sienos pusėje, kalba
ta pačia kalba ir palaiko artimus šeimyninius ir kultūrinius ryšius. Sambūvio sąlygų kūrimas
be sienų yra nepaprastai svarbus toms šalims, kurios skuba tapti ES narėmis.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    raštu. – (PL) Kiekvienu vizų reikalavimų
liberalizavimu siekiama patenkinti žmonių, gyvenančių liberalizavimo veikiamose šalyse,
lūkesčius. Norėčiau pabrėžti, kad negalima žvelgti į vizų tarp ES ir Gruzijos išdavimo
supaprastinimą atskirai nuo susitarimo dėl nelegalių imigrantų readmisijos. Europoje apie
tai kalbėjome ilgą laiką, nes vizų politika yra ypač svarbi ES.

Vizų liberalizavimas reiškia, kad ES valstybės atsiveria Balkanų šalių piliečiams, taip
sudarydamos galimybes dalyvauti ES dialoge ir mokytis demokratijos. Vis dėlto kartu su
liberalizavimu turime atsižvelgti į tai, kad, atsiradus galimybei lengviau kirsti sienas, gali
palengvėti ir nelegalių imigrantų, ir nusikalstamų grupių gyvenimas. Valstybės narės turi
taikyti vienodas vizų išdavimo procedūras, nes Albanija ir Bosnija ir Hercegovina laukia
savo eilės. Europos Komisija turi susitaikyti su vizų liberalizavimo sąlygomis ir stebėti
padėtį, kad geri sprendimai nesukeltų sunkumų ES valstybėms narėms. Be to, šalims svarbu
bendradarbiauti ir pasinaudoti įgyta patirtimi, susijusia su vizų išdavimo procedūra.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    raštu. – (RO) Manau, kad Serbija iki šiol įdėjo daug
pastangų, kad pateisintų ES lūkesčius ir tęstų savo kelią integracijos link. 2009 ir 2010 m.
buvo pasiektos šios priemonės: vizų liberalizavimas, pradėtas stabilizacijos ir asociacijos
susitarimų ratifikavimas ir gautas Europos Komisijos patvirtinimas pateikti nuomonę dėl
Serbijos prašymo prisijungti prie ES.

Vis dėlto galima apgailestauti, kad Serbijos valdžios institucijos nepaskelbė žiniasklaidoje
ir nepakankamai paaiškino, ką reiškia 2009 m. priimto bevizio režimo įvedimas, kad jos
piliečiai nepiktnaudžiautų šia sistema. Tikiuosi, kad šis nerimą keliantis prieglobsčio ES
prašymų, pateiktų Serbijos piliečių, skaičiaus didėjimas nepakenks Serbijos integracijos
procesui. Tvirtai tikiu, kad Serbijos valdžios institucijos skubiai atsakys. Taip pat turėčiau
priminti, kad prisijungimo eiga priklauso nuo individualių Serbijos pastangų laikytis
Kopenhagos kriterijų ir stabilizacijos ir asociacijos susitarimo.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    raštu. – (CS) Turėdamas omenyje bendrą šios diskusijos temą
(vizos), norėčiau kalbėti dviem klausimais, kurie yra konkretūs, bet, mano nuomone, patys
svarbiausi. Abu klausimai yra labai opūs sėkmingo Europos kaimynystės politikos
įgyvendinimo požiūriu. Pirmasis klausimas yra vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo tarp
ES ir Rusijos įgyvendinimas. Mano nuomone, nepakanka tik kritikuoti – remiantis bendru
vertinimu, kaip veikia susitarimas, – tam tikras priemones, kurias Rusija, deja, turėjo taikyti
piliečiams, keliaujantiems iš ES valstybių. Tai būtina dėl bendro saugumo padėties šalyje,
ir priemonės, pvz., įsipareigojimas registruotis, nebūtinai apsunkina vizų išdavimo tvarkos
supaprastinimą. Antrasis klausimas yra akivaizdus nerimas dėl tinkamo ES vizų režimo
Serbijoje, Makedonijoje ir Juodkalnijoje susilpninimo sistemos įgyvendinimo. Remiantis
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turima informacija, šis nerimas kilo dėl šių šalių piliečių prieglobsčio prašymų daugėjimo,
todėl buvo pasiūlytos priemonės prieš tiesiogiai susijusias nacionalines institucijas kaip
sprendimo būdas. Tai klaidinanti ir netinkama praktika. ES ir NATO ilgą laiką turėjo didžiulę
įtaką bendrai politinei padėčiai Balkanuose. Šios organizacijos, pirmiausia ir visų svarbiausia,
turi įgyvendinti Balkanuose priemones ir politiką, kurios neverstų žmonių išvykti iš šio
atidžiai tikrinamo regiono.

Andreas Mölzer (NI),    raštu. – (DE) Nereikia girti dienos be vakaro. Mes tik tada patikėsime
susitarimu su Maskva, skirtu prekybos kliūtims pašalinti, kai jis bus patvirtintas ir
įgyvendintas. Susidarius tokiai padėčiai mums tiesiog reikia galvoti apie Rusijos sprendimą
atsisakyti pasirašyti Europos energetikos chartiją. Be to, taps aišku, ar Kremlius tikrai ketina
sutikti su ES vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo reikalavimais. Vizų liberalizavimas
Vakarų Balkanų regionui, kuris užima tik dalį Rusijos dydžio, paskatino prieglobsčio
ieškotojų bangą, todėl ko galime tikėtis, kai vizų apribojimai bus panaikinti septynioms
didžiausioms pasaulio šalims gyventojų skaičiaus požiūriu? Jei daug Kaukazo islamistų
turi Rusijos pilietybę, ar įleisime galimus teroristus į šalį be vizų reikalavimų? Nesvarbu,
ar kalbame apie Serbiją, Gruziją ar Makedoniją, privalome atidžiai stebėti padėtį ir, jei
reikia, tęsti darbą, susijusį su atitinkamais readmisijos susitarimais. Privalome įvertinti vizų
apribojimų Balkanų šalims panaikinimo patirtį, nuolat atnaujinti antros kartos Šengeno
informacinę sistemą (SIS II) ir stebėti vizų reikalavimų įgyvendinimą Maskvoje. Be to,
turime sekti pabėgėlių, paliekančių Kaukazo ir Centrinės Azijos šalis dėl Rusijos, skaičiaus
didėjimą ir prieglobsčio prašytojų iš tų šalių, kurios nori, kad būtų panaikinti vizų
apribojimai, augimą.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    raštu. – (LT) Rusijos statistikos agentūrų duomenimis,
2008 metais daugiau nei pusantro milijono Rusijos vizų buvo išduota ES piliečiams, o
Rusijos piliečiams – 3,5 milijono ES vizų. Tai daugiau nei ketvirtadalis visų pasaulyje išduotų
Šengeno vizų. ES ir Rusijos vizų politika yra svarbi priemonė, gilinanti žmonių santykius
ir leidžianti Rusijai priartėti prie ES. Norėčiau atkreipti dėmesį į Rusijos Federacijos
Kaliningrado srities gyventojų sunkumus. Dauguma šios ES valstybių apsuptos Rusijos
salos gyventojų gauna vienkartinio įvažiavimo, trumpalaikes Šengeno vizas. Daugeliui per
kaimynines ES valstybes keliaujančių Kaliningrado gyventojų tenka kas kartą mokėti vizų
mokestį, stovėti eilėse ES valstybių konsulatuose. Neseniai prie EK pastato Briuselyje
piketavę Kaliningrado visuomeninių organizacijų atstovai ragino sudaryti specialias
keliavimo į ES valstybes sąlygas anklavo gyventojams, nepririšant šio klausimo prie ES ir
Rusijos bevizio režimo derybų.

Iuliu Winkler (PPE),    raštu. – (HU) Paskutinius keletą metų Vakarų Balkanų šalyse
stebėjome prasidedančius palankius procesus, kurie, atrodo, ištrina iš atminties tai, kad
prieš penkiolika metų šis regionas vis dar buvo karo zona Europoje. ES mokomojo pobūdžio
pagalba Vakarų Balkanų demokratinės plėtros procesui ir faktas, kad ji šio regiono šalims
atvėrė galimybę prisijungti, prisidėjo prie šių pokyčių. Prieš metus priimtas vizų
liberalizavimo sprendimas padėjo Makedonijai, Juodkalnijai ir Serbijai susipažinti su
Europos judėjimo laisvės praktika, kas yra aiškus Europos rūpesčio ženklas. Be abejo,
imigracijos klausimas dar kartą tampa rimtu kai kurių valstybių narių vidaus politikos
klausimu, kurį dar labiau apsunkina ekonomikos krizė. Vis dėlto manau, kad Europos
solidarumas turi būti rodomas nepaisant krizės, jei norime išvengti atgyjančio nacionalizmo
ir protekcionizmo. Nors Vakarų Balkanai dar nėra ES dalis, Pietryčių Europos stabilumas
gali būti pasiektas plečiantis Europos Sąjungai Balkanuose. ES privalo griežtai stebėti
techninių reikalavimų, susijusių su sienų apsauga, laikymąsi, bet kartu ji turi teikti pagalbą,
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padedančią užtikrinti, kad Vakarų Balkanų šalių piliečiai matytų tikrą jų gyvenimo gerėjimo
galimybę ir kad prisijungimą prie ES laikytų pasiekiamu tikslu. Privalome padėti regionui
siekti socialinės ir ekonominės plėtros remiantis veiksminga informacija, dar didesniu
solidarumu, papildomomis finansinėmis priemonėmis, kad šie piliečiai galėtų mėgautis
gerove savo gimtosiose šalyse.

17. Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo kūrimas (diskusijos)

Pirmininkė.   – Kitas klausimas yra pranešimas, kurį Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus
reikalų komiteto vardu pateiks Agustín Díaz de Mera García Consuegra, dėl Europos
Parlamento ir Europos Tarybos reglamento pasiūlymo, iš dalies keičiančio Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo
(COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD)) (A7-0342/2010).

Agustín Díaz de Mera García Consuegra,    pranešėjas. – (ES) Ponia pirmininke, norėčiau
pradėti dėkodamas savo kolegoms Parlamento nariams, S. Guillaume, S. Ilchevui, F. Keller,
C. Wikström ir R. Tavaresui. Jų suteikta parama man padėjo patobulinti šį pranešimą.

Ypač norėčiau atkreipti Tarybos ir Komisijos dėmesį į terminiją. Mano nuomone, labiau
tiktų, jei vartotume terminą „neteisėta imigracija“ (angl. irregular immigration). Iki šiol visuose
ES priimtuose teisės aktuose neteisėta imigracija buvo vadinama nelegalia imigracija
(angl. illegal immigration).

Nors tiesa, kad kai kuriose valstybėse narėse neteisėtas atvykimas arba buvimas yra
nusikaltimas, o kitose terminas „neteisėtas“ (angl. irregular) neturi jokios teisinės arba
semantinės reikšmės, daugelyje valstybių narių neteisėtas atvykimas arba buvimas nėra
neteisėtas veiksmas, dėl ko apskritai neturime šių veiklų laikyti nusikaltimu.

Dėl šios priežasties pranešimo aiškinamojoje dalyje prašoma, kad institucijos peržiūrėtų
vartojamą terminiją, reikalaujant atrasti tikslesnę ir tinkamesnę neteisėtos imigracijos
reiškinio apibrėžtį.

Pereikime prie šio klausimo esmės: imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas buvo
sukurtas remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 377/2004. Šiame teisės akte nurodyta,
kad ryšių palaikymo pareigūnai bus valstybės narės atstovai, imigracijos tarnybos arba
kitos atitinkamos valdžios institucijos komandiruoti į užsienį, siekiant sukurti ir išlaikyti
ryšį su priimančiosios šalies valdžios institucijomis, siekiant prisidėti prie kovos su neteisėta
imigracija ir jos prevencijos, neteisėtų imigrantų repatriacijos ir legalios imigracijos valdymo.

Priėmus šį reglamentą buvo įsteigta agentūra FRONTEX, kurios paskirtis yra koordinuoti
operatyvų valstybių narių bendradarbiavimą išorės sienų valdymo srityje; padėti valstybėms
narėms apmokyti valstybės sienos apsaugos darbuotojus; atlikti rizikos analizę; stebėti
išorės sienų kontrolės plėtrą ir priežiūros tyrimus; padėti valstybėms narėms aplinkybėmis,
kurios reikalauja didesnės techninės ir operatyvinės pagalbos prie išorės sienų, ir teikti
joms reikalingą paramą organizuojant bendras grąžinimo operacijas.

Akivaizdu, kad svarbi misija, patikėta agentūrai FRONTEX, galėtų būti pasiekta
veiksmingesniu būdu, jei ji pasinaudotų imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo
žiniomis ir patirtimi, ypač jei atsižvelgsime į faktą, kad Europos agentūra už ES teritorijos
ribų neturi biurų arba atstovų.
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Pasiūlytu Reglamento (EB) Nr. 337/2004 pakeitimu siekiama panaudoti imigracijos
pareigūnų žinias ir patirtį agentūros FRONTEX reikmėms ir atvirkščiai, o tai nebuvo
numatyta pirminiame reglamente.

Be to, pateiktame pakeitime siūloma ryšių palaikymo pareigūnų tinklo gauta informacija
naudotis per ICONet, kuris yra saugus valstybių narių imigracijos valdymo tarnybų
informavimo ir koordinavimo tinklas, naudojantis Išorės sienų fondu ryšių palaikymo
pareigūnų tinklui kurti ir pagaliau supaprastinant ataskaitų apie tinklo veiklą teikimo ir
nurodytų, imigracijos požiūriu svarbių, regionų nustatymo mechanizmą.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 63 straipsnio 3 dalies b punktas ir 66 straipsnis
yra atitinkamas teisinis šio pasiūlymo pagrindas.

Čia ir sustosiu, ponia pirmininke, ir tolesnius pastebėjimus pateiksiu per antrąjį etapą.

Cecilia Malmström,    Komisijos narė. – Ponia pirmininke, labai norėčiau apskritai padėkoti
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui, ypač pranešėjui A. Díazui de Mera
García Consuegra ir šešėliniams pranešėjams, už jų atliktą darbą rengiant šiuos svarbius
dokumentus ir palankiai vertinu Tarybos pasiektą susitarimą.

Pasiūlytas pakeitimas padės agentūrai FRONTEX ir imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų
tinklui artimiau bendradarbiauti, o tai pagerins keitimąsi informacija per žiniatinkliu
pagrįstą saugią IT platformą ir užtikrins, kad Europos Parlamentas ir Taryba būtų tinkamai
informuojami apie šių tinklų veiklą.

Be to, man taip pat malonu, kad, remiantis Parlamento pateiktais pakeitimais, teikiant
ataskaitas apie padėtį, susijusią su imigracijos klausimais pasirinktose trečiosiose šalyse,
bus taikomas žmogaus teisėmis pagrįstas požiūris. Leiskite pasakyti, kad visiškai sutinku
su pranešėju, kad turime vartoti terminą neteisėta (angl. irregular) migracija. Deja, Sutarties
79 straipsnyje minimas žodis „nelegali“ (angl. illegal), taigi būtent todėl jis čia ir pavartotas,
bet aš pati taip pat visada vartoju terminą neteisėta (angl. irregular) migracija, todėl visiškai
su jumis sutinku.

Dėl reglamentavimo sistemos pakeitimų, kuriuos pateikėte, ir remiantis Stokholmo
programa ryšių palaikymo pareigūnų tinklai bus pritaikyti taip, kad pagerintų jų indėlį į
geresnį pagrindinių migrantų judėjimo priežasčių supratimą, siekiant tinkamai atkreipti
dėmesį į šiuos reiškinius. Taigi tikiuosi, kad kai rytoj balsuosite dėl iš dalies pakeisto
reglamento, jis bus neatidėliojant priimtas ir tai suteiks mums galimybę veiksmingiau
išnaudoti šį labai svarbų bendradarbiavimo įrankį, skirtą imigracijai valdyti.

Carlos Coelho,    PPE frakcijos vardu. – (PT) Ponia pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios
ir ponai, mes visada Parlamente remiame pasiūlymus, kuriais siekiama reaguoti į atitinkamo
tiek legalių, tiek ir nelegalių, arba neteisėtų, migracijos srautų valdymo poreikį. Šis
pasiūlymas taip pat yra dalis šios varomosios jėgos ir juo siekiama priimti Tarybos
reglamento (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo
pakeitimus, kuriuos labai autoritetingai paminėjo A. Díaz de Mera, kad būtų sukurta
reikalinga šios svarbios bendradarbiavimo priemonės ir Europos operatyvaus
bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros
(FRONTEX), kuri buvo sukurta tik vėlesniu etapu, sinergija.

Būnant valstybių narių atstovais užsienyje ryšių palaikymo pareigūnams – šiuo metu
komandiruotiems daugiau negu 130 trečiųjų šalių – tenka palaikyti reikalingus ryšius su
priimančiosios šalies valdžios institucijomis tam, kad jie galėtų prisidėti prie nelegalios
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imigracijos prevencijos įgyvendinimo ir kovos su sugrįžtančių nelegalių imigrantų imigracija
bei legalios imigracijos reguliavimo. Kadangi FRONTEX už Europos Sąjungos teritorijos
neturi nuolatinių atstovų, nebekyla jokių abejonių dėl to, koks svarbus toks
bendradarbiavimas. Remdamasi ryšių palaikymo pareigūnų surinkta informacija, FRONTEX
privalo toliau atlikti rizikos analizę ir stiprinti valstybių narių ir trečiųjų šalių operatyvinį
bendradarbiavimą.

Šių tinklų gauta informacija bus perduota naudojantis ICONet – saugiu informacijos tinklu,
skirtu už migracijos srautus valstybėse narėse atsakingoms tarnyboms valdyti – ir tuo pačiu
metu suteiks galimybę šiems tinklams pasinaudoti iš Išorės sienų fondo gautomis lėšomis.

Kadangi A. Díaz de Mera greičiausiai jau klausia savęs, kodėl dar to nepaminėjau, norėčiau
pabrėžti, kad jis atliko puikų darbą ne tik kokybės ir įdėtų pastangų, ką jis visada daro
rengdamas šiuos pranešimus, požiūriu, bet taip pat dėl pastangų, kurias jis įdėjo per pirmąjį
svarstymą siekdamas šio susitarimo šiuo svarbiu klausimu.

Claude Moraes,    S&D frakcijos vardu . – Ponia pirmininke, pasinaudodamas galimybe
kalbėti S&D frakcijos šešėlinės pranešėjos S. Guillaume vardu, norėčiau padėkoti pranešėjui
A. Díazui de Mera García Consuegra, aktyviai konsultavusiam visus šešėlinius pranešėjus
jam įprastu būdu ir sėkmingai pagreitinusiam derybas su Taryba.

Atsižvelgiant į tai, kad Komisijos pasiūlymą daugiausia sudaro techniniai pakeitimai, šiame
pranešime, mano nuomone, pateikiamas geresnis ryšių palaikymo pareigūnų veiklos
sudėtingumo ir taikymo srities supratimas ir aptarimas. Imigracijos ryšių palaikymo
pareigūnai iš tikrųjų dalyvauja gana sudėtingoje ir neaiškioje veikloje. Būtent todėl dėl
skaidrumo priežasčių neabejotinai reikia toliau geriau keistis informacija, viena vertus, su
Europos Parlamentu, o, kita vertus, su organizacijomis, pvz., UNHCR ir Europos
prieglobsčio paramos biuru. Be to, labai svarbu apimti ir skatinti žmogaus teisėmis pagrįstą
požiūrį į ryšių palaikymo pareigūnų misiją, kurią Komisijos narys ką tik minėjo. Be abejo,
nereikia nė priminti, kad atkreipiant dėmesį į įvairių migrantų judėjimus, ryšių palaikymo
pareigūnų skyrimas trečiose šalyse gali sukelti keletą rūpesčių pagrindinių teisių požiūriu,
ypač dėl asmenų teisės išvykti iš šalies, įskaitant iš savo pačių šalies, ir prieglobsčio prašytojų
teisės pabėgti ir ieškoti apsaugos nuo persekiojimo.

Pagaliau, kalbant apie karštą diskusiją dėl terminijos, aiškinamajame memorandume yra
tenkinantis kompromisas, dėl ko, atrodo, kyla begalinė diskusija. Baigsiu dėkodamas
A. Díazui de Mera García Consuegra ir pasakydamas, kad mūsų frakcija visiškai palaikys
jo pranešimą.

Stanimir Ilchev,    ALDE frakcijos vardu. – (BG) Ponia pirmininke, taip pat norėčiau prisidėti
prie tų, kurie išreiškė savo dėkingumą pranešėjo A. Díazo de Mera pastangoms, nes jis
sudarė atmosferą, leidusią mums sėkmingai aptarti pasiūlytus pakeitimus, paredaguoti
pačius sudėtingiausius ir pasiekti kompromisus, kurie reiškia, kad dabar galime džiaugtis
savo pastangomis.

Kaip ALDE frakcijos atstovas pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad rezultatai
pasiekti daugiausia dėl to, kad šiuo atveju žmogaus teisių klausimas buvo įtrauktas į platesnę
imigracijos ir imigracijos procesų valdymo temą. Taigi, laikydamiesi žmogaus teisių,
imigracijos pareigūnų ir FRONTEX darbuotojų dėka galime užtikrinti nuolatinį humanišką
ir tinkamą požiūrį.

Antra, didžiulis mūsų darbo nuopelnas yra tai, kad pagerės tiek ryšių specialistų, tiek jų ir
FRONTEX bendradarbiavimas. Ir galiausiai FRONTEX pasinaudos mūsų bendromis
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pastangomis sukurti naują praktinę patirtį, kuri apimtų platesnę taikymo sritį ir būtų
įvairesnė savo funkcijomis. Šią praktinę patirtį kaups institucijos ir asmenys, atsakingi už
tai, kad leistų joms veiksmingiau kontroliuoti imigracijos procesus. O kam reikalingas
veiksmingesnis imigracijos procesų valdymas? Faktas, kad imigracijos procesai išliks aktyvūs
ir tikriausiai ateityje stiprės.

Franziska Keller,    Verts/ALE frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, taip pat norėčiau padėkoti
pranešėjui A. Díazui de Mera García Consuegra už jo didžiulį darbą. Imigracijos ryšių
palaikymo pareigūnai turėtų būti vertinami ne tik kaip „išsiuntimo tarpininkai“ – ir aš iš
tikrųjų nenorėčiau, kad jie būtų taip vertinami, – jie turi atidžiai stebėti žmogaus teisių
padėtį priimančiosiose šalyse, ypač prieglobsčio prašytojams ir grąžinamiems asmenims
siūlomą apsaugą.

Labai džiaugiuosi, kad mūsų pranešėjui kelis kartus šiame pranešime pavyko įtraukti
nuorodą į žmogaus teises ir ataskaitų apie žmogaus teises teikimą – aspektą, į kurį visiškai
nebuvo atkreipta dėmesio pirminiame pasiūlyme.

Be to, palankiai vertinu svarbesnį vaidmenį, suteiktą Europos Parlamentui, kuris yra
vienintelė tiesiogiai renkama institucija ES lygmeniu ir kuris dabar po Lisabonos sutarties
įgijo dar svarbesnį vaidmenį – nors ne visi, atrodo, tai jau suprato.

Rui Tavares,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (PT) Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau,
kaip jau buvo minėta keletą kartų, pasveikinti A. Díazą de Mera už jo nuostabų darbą ir už
jo bendradarbiavimą ir dialogą su mumis per šią procedūrą: ypač dėl keblaus klausimo,
siekiant suprasti, ar šiame ir kituose tekstuose paminėti „neteisėti imigrantai“ ar „nelegalūs
imigrantai“. Šiuo klausimu pranešėjo A. Díazo de Mera požiūris buvo labai dalykinis ir
dinamiškas. Taip pat tiesa, kad susitarimai ir pačios Tarybos padėtis neleido jam šiuo
klausimu eiti toliau ir pateikti apibrėžtį, kuri būtų platesnė ir formaliai teisinga neteisėtų
ir dokumentų neturinčių imigrantų atvejais.

Manau, kad tai, kam čia kyla grėsmė, ir kam kilo grėsmė per daugelį diskusijų, kurias vedėme
dėl imigracijos Europos Parlamente, yra mūsų vykdoma represinė imigracijos politika,
kuri buvo beveik visiškai baigta, kurioje nieko netrūko: Europos operatyvaus
bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros
(FRONTEX), Šengeno sutarties ir netgi ryšių palaikymo pareigūnų pagrindinė funkcija –
kuri dabar iš dalies keičiama taip, kaip buvo prieš tai, – yra kontroliuoti sienas, o tai reiškia
represinę funkciją.

Be to, visi šio Parlamento kairieji ir vis labiau – dešinieji žinome, kad imigracijos politika,
kuri tik apima represines priemones, nėra jokia imigracijos politika, nes imigracijos politikai,
kuriai dera toks pavadinimas, taip pat reikia legalių imigracijos kanalų teisinės dalies.

Manau, kad jei tik balsuotume už A. Díazo de Mera pranešimą kaip tokį, su jo pateiktais
sumanymais, aš būčiau visiškai už. Vis dėlto, užuot už jį balsavę, mes balsuojame už
kompromisą su Taryba per pirmąjį svarstymą, todėl manau, kad juo nepasiekėme tiek
daug, kiek būtume galėję pasiekti.

Paul Nuttall,    EFD frakcijos vardu . – Ponia pirmininke, vienas iš suverenios valstybės
totemų yra tai, kad ji kontroliuoja, kas gali ir kas negali atvykti į jos teritoriją. Deja, kelios
Jungtinės Karalystės vyriausybės šią galią atidavė neišrinktiems, beveidžiams Briuselio
biurokratams. Tai jau pasirodė esanti tikra nelaimė. Dabar mes susiduriame su padėtimi,
kuomet stebime nekontroliuojamą ES imigraciją į mūsų šalį, o tai paskatino darbo
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užmokesčio sumažinimą ir žmonių – vietos žmonių – išmetimą iš darbo. Nemanau, kad
šis imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas turi kokią nors galią tai visiškai sustabdyti.

Mūsų šalyje taip pat galioja dvipakopė imigracijos sistema, pagal kurią, jei esate iš Australijos
arba Naujosios Zelandijos ar iš kur nors kitur, jums bus taikomi apribojimai. Vis dėlto, jei
esate iš Latvijos arba Lenkijos ar bet kurios kitos ES valstybės, norite nenorite galite atvykti
į mūsų šalį. Tai iš esmės neteisinga. Įrodinėjama, kad šis tinklas padės kontroliuoti nelegalią
imigraciją, bet kas nutiks, jei tokia valstybė kaip Rumunija, pvz., iš esmės suteiks pilietybę
šimtams tūkstančių nelegalių imigrantų? Ką visa tai tikrai daro, tai visą sistemą paverčia
pajuokos objektu.

Palaikau išrinktus Jungtinės Karalystės politikus, kontroliuojančius mūsų pačių sienas.
Neatsakingi, neišrinkti paskirtieji asmenys yra tai, ko nepalaikau. Manau, kad šio tinklo
stiprinimas nebūtų reikalingas, jei kiekviena atskira valstybė narė turėtų galios kontroliuoti,
kas atvyksta ir kas neatvyksta į jos valdas. Todėl kiekvieną meldžiu atmesti šį pranešimą.

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos
taisyklių 149 straipsnio 8 dalį.)

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Ponia pirmininke, mano kolega Parlamento narys iš
Jungtinės Karalystės kalbėjo apie sunkumus, su kuriais dėl imigracijos jų šalyje susiduria
Didžiosios Britanijos darbuotojai. Aš esu iš Vengrijos – šalies, kurioje daug žmonių, deja,
yra priversti išvykti į Angliją ieškoti darbo, pvz., slaugytojai arba gydytojai ar kiti kvalifikuoti
sveikatos priežiūros darbuotojai, nes Vengrijoje atlyginimai yra ypač maži. Šie žmonės
buvo parengti Vengrijoje pagal labai aukštus standartus, ir Vengrija susiduria su netektimi
…

(Pirmininkė nutraukė kalbėtoją.)

Paul Nuttall (EFD).   – Ponia pirmininke, jei gydytojai, stomatologai ir panašūs žmonės
nori atvykti į Jungtinę Karalystę dirbti, – ir mums reikia jų įgūdžių – tada jie būtinai turi
atvykti, bet tai, su kuo susiduriame šiuo metu, yra padėtis, kai mūsų rinka yra perpildyta:
negalime kontroliuoti, kas atvyksta iš ES, o kas ne. Tai iš esmės neteisinga. Tai yra blogai
ir tai skatina žmonių išmetimą iš darbo.

Pateiksiu jums pavyzdį. Taksi vairuotojas, šįryt vežęs mane į oro uostą, buvo mūrininkas,
jis buvo atleistas iš darbo dėl atvykstančių lenkų, dirbančių už mažesnį atlyginimą negu
britai darbininkai, ir dabar jis vairuoja taksi. Tai negali būti teisinga.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Ponia pirmininke, nereikia nė sakyti, kad kiekviena institucija,
kovojanti su nelegalia imigracija, gali tikėtis mano paramos. Jei imigracijos ryšių palaikymo
pareigūnai gali padaryti, pvz., FRONTEX darbą veiksmingesnį, tai yra teigiamas dalykas.

Norėčiau pabrėžti, kad neturėtume sugaišti tiek daug laiko stebėdami įstaigų ir
biurokratinius procesus, kur per smulkmenas nebematyti esmės. Nelegalios imigracijos
problema yra politinė problema ir tokia problema, kuriai reikalinga politinė valia, jei norime
rasti jos sprendimo būdus.

Na, šiandien sužinojome, kad vis dar yra valstybių narių, tokių kaip Belgija, kuri dėl politinių
ir ideologinių priežasčių nelegalią imigraciją vertina palankiai. Nelegaliems imigrantams
jos atlygina sutvarkydamos jų statusą arba išduodamos leidimus gyventi šalyje. Taigi ne
kovojama su nelegalia imigracija, o ji aktyviai skatinama. Galime kiek norime turėti
imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų ir FRONTEX darbuotojų, tačiau problema tik didės.
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Tai, kas labiausiai mane erzina šiame pranešime, yra rekomendacija, kad daugiau
nebeturėtume kalbėti apie „nelegalią imigraciją“, o turėtume kalbėti apie „neteisėtą
imigraciją“, kaip ji dabar vadinama. Na, tiesiog negaliu to suprasti: atrodo, jog norime
išspręsti problemą ją kitaip pavadindami arba apsimesdami, kad problemos jau nebėra.
Tai visiškai orveliška. Tiesiog vadinkime daiktus jų tikraisiais vardais; būkime aiškūs ir
kalbėkime apie nelegalią imigraciją ir nelegalius imigrantus.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Ponia pirmininke, faktas, kad šiandien beveik visi
pasveikino mūsų pranešėją A. Díazą de Mera García Consuegra ir visus šešėlinius pranešėjus,
kurie dirbo siekdami šio tikslo, rodo įdėtas didžiules pastangas ir pasiektus puikius rezultatus
ir, žinoma, aš taip pat juos visus sveikinu. Šiandienos diskusija yra ypač svarbi, nes ji parodo
mūsų dabartines pastangas Europos lygmeniu, siekiant suvaldyti teisėtos, neteisėtos ir
nelegalios imigracijos srautus, mūsų pastangas koordinuoti ir iš tikrųjų parodyti mūsų
valstybių narių solidarumą ir geriau išnaudoti visas turimas priemones.

Sukūrėme imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklą. Kaip jau girdėjome, šis tinklas
apima apie 130 šalių ir suteikia mums galimybę gauti teisingą ir pagrįstą informaciją.
Įkūrėme FRONTEX, neseniai įsteigėme Europos prieglobsčio paramos biurą, pasirašėme
readmisijos susitarimą, naudojamės visais mūsų žinioje esančiais Europos fondais ir kiek
galėdami juos metai iš metų stipriname. Faktas, kad pasiekėme tokią ribą, kai šiomis
priemonėmis naudojamės ir jas deriname, – kitaip tariant, matome, kokie yra FRONTEX
reikalavimai, prisijungiame prie ryšių palaikymo pareigūnų tinklo ir dar labiau deriname
visas turimas priemones, – parodo, kad į priekį einame veiksmingiau.

Žinoma, niekas negali sakyti, kad pasiekėme planuotą lygmenį. Kai matome, Graikijoje
užfiksuota 90 proc. nelegalių imigrantų atvykimo į Europą atvejų, vien tik tai parodo, kad
dar daug turime nuveikti. Vis dėlto šis bendradarbiavimas ir sąlygos, kurias turime, rodo,
kad galime judėti pirmyn netgi dar veiksmingiau. Jos leidžia mums tiek, kiek galime, būti
optimistais, kad Europa turi sąlygas ir kad dėl solidarumo bei artimo bendradarbiavimo
su kiekvienu ir visais ateityje galėsime pasiekti dar geresnių rezultatų. Būkite tikras, Komisijos
nary, kad palaikysime visas tokias Komisijos pastangas. Neabejokite, kad palaikysime visas
tokias jūsų iniciatyvas.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, kaip žinome, FRONTEX sienų apsaugos
institucijos tarnautojai atlieka svarbų darbą kaip dalį operatyvaus valstybių narių ir trečiųjų
šalių bendradarbiavimo siekiant kovoti su nelegalia imigracija. Mano nuomone, su tuo
reikia ypač veiksmingai kovoti tranzito šalyse. Todėl platus imigracijos ryšių palaikymo
pareigūnų tinklas ir jų artimas bendradarbiavimas yra praktinė priemonė, leidžianti mums
veiksmingai kovoti su masine imigracija į Europą ir visais neigiamais jos padariniais Europos
žmonėms. Vis dėlto turi būti užtikrinta, kad ryšių palaikymo pareigūnų teikiama informacija
ir vertinimai būtų kuo greičiau ir be jokio biurokratizmo prieinami agentūrai FRONTEX
ir nacionalinėms valdžios institucijoms.

Apskritai mums neabejotinai reikia glaudžiau bendradarbiauti imigracijos klausimais su
visais veikėjais. Mano nuomone, kuo greičiau reikia sustiprinti FRONTEX galias – valstybėms
narėms leidus –, kad galėtume užtikrinti, kad šios agentūros darbas būtų nuolatinis ir
veiksmingas, ypač prie išorės sienų.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Ponia pirmininke, kaip FRONTEX reglamento pranešėjas,
džiaugiuosi galėdamas pritarti naujausiems teisės aktų, kuriuos prieš akis turime, pokyčiams,
nes tai padės mums stiprinant FRONTEX agentūrą. Mano pranešimas apie agentūrą ir su
jos įgaliojimais susijusius pokyčius, kuriuos reikia įgyvendinti, buvo pristatytas praeitą
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mėnesį, ir terminas, iki kurio reikia pateikti pakeitimus, baigiasi kaip tik šią savaitę. Taigi
spėju, kad per ateinančius mėnesius, sausį ir vasarį, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus
reikalų komitetas priims pakeitimus dėl FRONTEX pranešimo ir kad Komitete galėsime jį
užbaigti. Tokiu atveju tikiuosi, kad kuo greičiau galėsime imtis šio dokumentų rinkinio
užbaigimo proceso. Nepaisant to, faktas, kad turėsime imigracijos ryšių palaikymo
pareigūnus, kurie palengvins informacijos perdavimą FRONTEX, yra ypač teigiamas pokytis.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, šis pranešimas galėjo
sulaukti palankaus balso, tačiau, deja, jis buvo pakeistas, o tai laikome vengtinais ir
nereikalingais pakeitimais, kuriais pakeisti žodžiai „nelegalus“ (angl. illegal) ir „neteisėtas“
(angl. clandestine) žodžiu „neteisėtas“ (angl. irregular), tarsi būtų baiminamasi pasakyti viską
taip, kaip iš tiesų yra.

Vis dėlto pateikiant teigiamą pastabą reikia pasakyti, kad pranešime numatytas imigracijos
ryšių palaikymo pareigūnų, paskirtų į konsulines įstaigas ir tarptautines organizacijas,
atsakingų už nelegalios imigracijos prevenciją ir nelegalių imigrantų repatriacijos
palengvinimą, tinklo kūrimas.

Be to, tiesioginis keitimasis informacija apie nelegalios migracijos srautus tarp valstybių,
ambasadų ir tarptautinių organizacijų gali pasirodyti labai naudingas kovojant su
nusikalstamų tinklų veikla. Per daug gyvenimų buvo sugriauta. Prekybos žmonėmis
prevencija yra vienas iš sunkumų, kurį ES turi įveikti.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Ponia pirmininke, valstybės narės pasiuntė imigracijos
ryšių palaikymo pareigūnus į trečiąsias šalis, kad kartu su tų šalių valdžios institucijomis
būtų galima kovoti su nelegalia imigracija. Dėl šios priežasties, manau, kad nedelsiant
reikalingas šių pareigūnų ir FRONTEX bendradarbiavimas. Mums reikia prasmingo keitimosi
informacija ir geriausios patirties, be to, mums reikia vengti dubliuojamų struktūrų. Tikiuosi,
kad tokia sinergija paskatins veiksmingesnę sienų kontrolę, ypač turint omenyje tai, kad
agentūra FRONTEX savo išorės pareigūnų trečiose šalyse neturi.

Pagrindinis šio bendradarbiavimo dalykas turi būti nuoseklus readmisijos susitarimų,
nesvarbu Rytų Europoje ar Afrikos žemyne, svarstymas, nes Europos Sąjungoje netvarka
viešpatauja ten, kur kalbama apie nelegalių imigrantų repatriaciją.

Todėl reikia veikti skubiai. Reikia palaikyti FRONTEX, ir ES taip pat reikia priversti valdžios
institucijas atlikti savo pareigas.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pranešimas ir po jo ėjęs
pasiūlymas neabejotinai yra reikalingi ir skirti imigracijai, kurią manome esant
nepageidautina, pasirengti, skatinti ir supaprastinti. Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų
tinklo kūrimas yra dar vienas žingsnis centralizuotos Europos Sąjungos kontroliuojamos
priemonės, kuri palanki imigrantų ir pabėgėlių skaičiaus didėjimui, link. Be to, nepriimtina,
kad jie ketina pakeisti „nelegalios imigracijos“ (angl. illegal immigration) terminą „neteisėta
imigracija“ (angl. irregular immigration), taip bandydami toliau įteisinti šį šiaip neteisėtą
aktą. Europos tautos jau užtektinai matė imigrantų srautų, ir mes palankiai vertintume tai,
jei išrinkti šiame Parlamente posėdžiaujantys nariai taip pat tai pripažintų. Deja, negaliu
nieko daugiau pasakyti apie šį pranešimą negu tai, kad jis yra savo paties parodija. Visa tai,
kas išdėstyta šiame pranešime, yra Europos Parlamento parodija.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Ponia pirmininke, reglamento pakeitimas
palengvina keitimąsi informacija, skirta legaliai ir nelegaliai imigracijai valdyti. Nenoriu to
valdyti: noriu tai sustabdyti. Migracija pagrįsta klaidinga prielaida, kad esame savo kultūros
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produktai ir kad gyvenimas Europos kultūros sąlygomis antros, jei ne pirmos, kartos
neeuropiečius pavers europiečiais. Skirtingi žmonės nėra skirtingų kultūrų produktai:
skirtingos kultūros yra skirtingų žmonių produktas.

Atvežkite trečiojo pasaulio gyventojus į Europą ir jūs į Europą atvešite trečiąjį pasaulį – ne
laikinai, o visam laikui. Štai ką mes darėme pastaruosius šešis dešimtmečius.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Ponia pirmininke, dabar mums būtų pats laikas pagaliau
pabandyti atrasti ir ištaisyti pagrindines imigracijos klausimo priežastis. Dėl žmogiškų
priežasčių siūlau, kad būtų įtvirtinta kiekvieno asmens teisė gyventi savo gimtajame krašte,
gimtojoje šalyje ir kad pasaulyje, įskaitant šalyse, kurios laikomos antraeilėmis ES
valstybėmis narėmis, būtų sukurtos atitinkamos ekonominės ir kitos sąlygos, siekiant
užtikrinti, kad žmonės gyventų šalyje, kuri yra jų gimtinė. Tęsdama savo ankstesnę mintį
noriu pasakyti, kad Vengrijos sveikatos priežiūros sistema žlugo arba yra ties žlugimo riba,
nes Vengrijos gydytojai, slaugytojai ir kvalifikuoti sveikatos priežiūros darbuotojai priversti
masiškai migruoti Europos Sąjungoje, pvz., į Angliją, taip pat į kitas šalis, iš esmės tapdami
ekonominiais pabėgėliais. Būtų pats laikas išnagrinėti šį reiškinį ir imtis veiksmų kovai su
juo, pvz., reikalaujant iš valstybių narių, kur būtina, užtikrinti atitinkamą kvalifikuotų
gydytojų ir slaugytojų pragyvenimo šaltinį.

Cecilia Malmström,    Komisijos narė. – Ponia pirmininke, net jeigu diskusija to neparodė,
suprantu, pone A. Díazai de Mera, kad turite labai stiprią paramą savo pasiūlymui. Norėčiau
jus su tuo pasveikinti, nes tai parodo, kad atlikote labai svarbų darbą.

Taip pat noriu dar kartą pasidžiaugti, kad dėl komiteto pakeitimų jame sustiprinote žmogaus
teisių aspektus. Tai užtikrins, kad, kai kalbame apie šalį arba regioną ir kai pateikiame
klausimus, susijusius su neteisėta imigracija tam tikroje šalyje arba regione, būtų atsižvelgta
į visus svarbius aspektus, ypač į žmogaus teisių aspektą. Žinome, kad yra aiškus ryšys tarp
žmogaus teisių padėties ir migrantų arba prieglobsčio prašytojų skaičiaus. Tai pagrindinis
varomasis veiksnys.

Tai taip pat yra ir Europos prieglobsčio paramos biuro užduotis. Jis surinks tokią informaciją
apie prieglobsčio prašytojų kilmės ir tranzito šalis. Pagrindinė imigracijos ryšių palaikymo
pareigūnų – ryšių palaikymo pareigūnų – funkcija yra sukurti ir išlaikyti ryšį su priimančiųjų
šalių valdžios institucijomis siekiant kovoti su neteisėta migracija ir įgyvendinti jos
prevencijos priemones. Išsamaus žmogaus teisių padėties priimančiojoje šalyje vertinimo
pateikimas vis dėlto nėra jų kompetencija, nors tai jau įtraukta į darbotvarkę.

Manau, kad jūsų pasiūlymu pagerinome tekstą, ir nekantriai laukiu rytoj jūsų balsavimo.
Norėčiau dar kartą padėkoti jums ir šešėliniams pranešėjams už svarbų darbą.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra,    pranešėjas. – (ES) Ponia pirmininke, Komisijos
nare, dėkoju jums už jūsų žodžius ir už jūsų įsipareigojimą. Norėčiau dar kartą išreikšti
savo susižavėjimą tuo, kaip jūs valdote jums patikėtą portfelį.

Šią popietę išgirdome 18 kalbų, ir dauguma frakcijų šį pranešimą palaikė. Todėl norėčiau
dar kartą išreikšti savo didelį ir nuoširdų dėkingumą, nes jos aktyviai dalyvavo,
praturtindamos diskusiją ir iš dalies pakeisdamos esminius klausimus, kurie turi būti įtraukti
ir dabar jau yra įtraukti.

Aš kalbu ypač apie žmogaus teisių skyrių, Europos prieglobsčio paramos biurą ir Jungtinių
Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro vaidmenį.
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Akivaizdu, kad tokiuose dideliuose ir skirtingų pažiūrų rūmuose neprivalome vieni su
kitais sutikti, todėl pastangos, kurias visi įdėjome siekdami aiškaus sutarimo, yra ypač
reikšmingos. Ponios ir ponai, iš centro dešiniųjų ir krikščionių demokratų pozicijos tikrai
sakau, kad tvirtai pasisakau už terminą „neteisėtas“ (angl. irregular) ir kad atmetu terminą
„nelegalus“ (angl. illegal) kaip teisiniu, semantiniu ir etniniu požiūriu netinkamą.

Labai dėkoju savo kolegoms Parlamento nariams už jų paramą ir pasisakymus, įskaitant
ir tuos, kuriais buvo išreikštas nuomonių skirtumas.

Pirmininkė.   – Diskusija baigta.

Balsavimas vyks gruodžio 14 d., antradienį.

18. Viena paraiškų dėl leidimo apsigyventi ir dirbti pateikimo procedūra (diskusijos)

Pirmininkė.   – Kitas klausimas – Véronique Mathieu pranešimas
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0265&language=LT"
) Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu dėl pasiūlymo dėl Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienos paraiškų dėl vieno leidimo trečiųjų šalių
piliečiams apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir valstybėje
narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų vienodų teisių
[http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=lt&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2007&DocNum=0638"
–  C 6 - 0 4 7 0 / 2 0 0 7 –
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=COD/2007/0229"
].

Véronique Mathieu,    pranešėja. – (FR) Ponia pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai,
kaip žinote, jau dešimt metų Europos Sąjunga stengiasi teisės aktais apsisaugoti nuo
ekonominės imigracijos.

Užuot palaikiusi iš pradžių vyravusį visuotinį požiūrį į migraciją, Komisija suteikė
pirmenybę sektoriniam požiūriui. Šiame direktyvos projekte pabrėžiama, kad būtina
sukurti bendrą teisėtos, visų pirma ekonominės, imigracijos politiką.

Iki šiol priėmėme teisės aktus neteisėtos imigracijos, sienų kontrolės ir vizų politikos srityse.
Atėjo laikas visiems kartu siekti pažangos ekonominės imigracijos srityje, nes Europos
Sąjunga privalo spręsti visoms valstybėms narėms bendrus iššūkius; tai iššūkiai, kuriems
turime surasti bendrą sprendimą visoje Europoje.

Šie iššūkiai – tai demografinis nuosmukis ir Europos gyventojų senėjimas. Tiesą sakant,
šie iššūkiai turės poveikį visai Europai, tad pagal bendras užimtumo prognozes galima
daryti išvadą, kad ateinančiais metais pastebimai trūks darbo jėgos. Todėl privalome
sprendimų ieškoti Europos lygmeniu, kad būtų patenkinti darbo rinkos poreikiai, o
ekonominė imigracija – vienas iš sprendimų, kurį privalome apsvarstyti.

Vis dėlto turime būti atsargūs ir neapgaudinėti savęs. Europos požiūrio į teisėtos imigracijos
valdymą apibrėžimas reiškia, kad šis valdymas turi būti organizuojamas atsižvelgiant į
kiekvienos valstybės narės poreikius ir galimybes priimti imigrantus. Direktyvos projekto
1  ir 8 straipsniuose nustatyta, kad valstybės ir toliau galės pačios spręsti, kiek migrantų
pageidauja priimti savo valstybės teritorijoje.

Mūsų vyriausybės mėgino reguliuoti ekonominę imigraciją įvairiais būdais: pasirašydamos
dvišalius susitarimus, taikydamos kvotas ir reguliavimo priemones. Tačiau nė viena iš šių
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priemonių nebuvo veiksminga nei valdant teisėtos imigracijos srautus, nei kovojant su
neteisėta imigracija. Šių dviejų klausimų ryšys akivaizdus. Tik kuo geriau reguliuodami
teisėtą imigraciją galėsime sustabdyti neteisėtą imigraciją. Būtent to ir siekiama priimant
šį priemonių paketą, kurį Komisija pateikė bent prieš penkerius metus.

Kokios naudos atneš ši direktyva dėl vieno leidimo ekonominės imigracijos srityje
galiojančiai teisinei sistemai? Kitaip nei direktyvoje dėl mėlynosios kortelės, šioje direktyvoje
nenagrinėjami trečiųjų šalių darbuotojų priėmimo kriterijai. Šia direktyva siekiama
panaikinti skirtumus tarp skirtingų valstybių teisės aktų, susijusių su paraiškų dėl leidimo
dirbti ir apsigyventi pateikimo tvarka ir su teisėtai Europos Sąjungoje dirbančių užsieniečių
teisėmis.

Vis dar neturime Europos teisės akto, kuris apimtų visas teises, suteikiamas trečiųjų šalių
piliečiams, teisėtai dirbantiems ir gyvenantiems Europos Sąjungoje. Todėl siekiant apsaugoti
šiuos darbuotojus ir užtikrinti, kad su jais būtų elgiamasi vienodai kaip su darbuotojais,
kurie yra atitinkamos valstybės narės piliečiai, šia direktyva bus panaikinti skirtumai keliose
srityse: darbo sąlygų, švietimo ir profesinio mokymo, socialinės apsaugos, galimybės
naudotis prekėmis ir paslaugomis bei gauti mokesčių lengvatas.

Sukūrus tokį bendrą pagrindą, šie žmonės bus apsaugoti nuo išnaudojimo suteikiant jiems
tvirtą teisinį statusą. Be to, tai priemonė kovoti su nesąžininga konkurencija, kuri kenkia
Europos darbuotojams. Tiesą sakant, skirtinga apsauga galiausiai skatinamas nekvalifikuotų
ir menkai apsaugotų darbuotojų įdarbinimas Europos darbuotojų nenaudai.

Be to, šia direktyva bus supaprastintos priėmimo procedūros skatinant užimtumą. Visos
valstybės narės taikys suderintą tvarką, kuri bus paprastesnė, greitesnė ir ne tokia varginanti.
Taigi, šios direktyvos priėmimas atneš didelę naudą migrantams, darbdaviams bei
nacionalinėms administracijoms, ir bus sudarytos sąlygos geriau valdyti teisėtos imigracijos
srautus.

Dabar Parlamentas – viena iš teisės aktų leidybos galią turinčių institucijų, o tai reiškia, kad
jis taip pat privalo prisiimti atsakomybę, nors tai idealistinis iš praeities atklydęs požiūris,
todėl privalome parodyti, kad gebame prisiimti naujas pareigas, kurios mums suteiktos
Lisabonos sutartimi. Imkimės veiksmų kaip patikimas atstovas, pasirengęs spręsti rimtą,
didelės imigracijos Europos pasieniuose valdymo iššūkį. Žinome, kad gerai valdomi
imigracijos srautai bus naudingi visiems.

Cecilia Malmström,    Komisijos narė. – Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti
abiem pranešėjams V. Mathieu ir A. Cercasui, dviem komitetams ir Tarybai
pirmininkaujančiai Belgijai už sunkų darbą rengiant šį pasiūlymą.

Kaip žinote ir kaip minėjo pranešėja, Komisija pristatė šį pranešimą dar 2007 m. Mūsų
tikslas buvo ir tebėra supaprastinti procedūras, įvedant vieną leidimą apsigyventi ir dirbti,
kartu užtikrinant su darbu susijusias teises teisėtai valstybėse narėse gyvenantiems trečiųjų
šalių darbuotojams, kuriems netaikomi konkretūs ES teisės aktai ar Komisijos pasiūlymai.
Šiame pasiūlyme nenagrinėjamos leidimų suteikimo ar panaikinimo sąlygos. Tokių sąlygų
nustatymas, kaip ir sprendimas dėl priimamų emigrantų skaičiaus, jei iš viso pageidaujama
jį priimti, paliekamas valstybių narių kompetencijai.

Šis pasiūlymas – vienas iš Europos Sąjungos darbo ir migracijos politikos pagrindų. Jei
Parlamentas ir Taryba priims šią direktyvą, patvirtinsime, kad Europos Sąjunga vertina
trečiųjų šalių darbuotojų indėlį į mūsų ekonomiką ir visuomenę. Be to, parodysime, kad
esame pasirengę ir gebame susitarti dėl teisės aktų, susijusių su darbu ir migracija.
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Tai labai sudėtingas pasiūlymas, ir jame nagrinėjamas tiek imigracijos, tiek socialinio
užimtumo aspektas. Komisija gali pritarti daugumai pakeitimų, dėl kurių balsavo atitinkami
šio Parlamento komitetai, jei tik jais bus sustiprintos procedūrinės garantijos ir migrantams,
ir darbdaviams. Kalbu apie tokius pakeitimus, kurie nukreipti į tolesnį paraiškų pateikimo
procedūros supaprastinimą ir nuostatų dėl vienodų sąlygų stiprinimą, pvz., mokesčių
proporcingumo principas procedūrų atveju ir nuostatos dėl vienodų sąlygų gauti mokesčių
lengvatas.

Kita vertus, pakeitimas, kuriame nustatomas sukauptų pensijų pervedimas tik jei pasirašytas
dvišalis susitarimas, yra kur kas labiau ribojantis nei Komisijos siūlomas metodas.

Džiaugiuosi, kad ir Tarybai pirmininkaujanti valstybė, ir Parlamentas dėjo dideles pastangas,
kad suderintų savo pozicijas. Tarybai pirmininkaujanti Belgija stengėsi, kad valstybių narių
pozicija priartėtų prie Europos Parlamento pozicijos, ir žinau, jog Parlamentas atsižvelgė
į daugelį Tarybos išdėstytų prašymų ir susirūpinimą keliančių klausimų.

Kompromisas, kurį visi stengiamės pasiekti, atitiks tam tikrus kriterijus, pvz., siekį ginti
darbuotojus migrantus ir suteikti jiems su darbu susijusias socialines ir ekonomines teises
kuo labiau remiantis tuo, kad jiems nuo pat pirmos darbo dienos būtų taikomos tokios
pat sąlygos kaip ir ES darbuotojams. Be to, šiuo kompromisu bus atsižvelgiama į tai, kaip
svarbu sukurti visiems darbuotojams vienodas sąlygas visoje ES ir kaip svarbu parodyti
šalims partnerėms, kad esame pasirengę užtikrinti teisingų sąlygų taikymą trečiųjų šalių
piliečiams, teisėtai gyvenantiems ir dirbantiems valstybėse narėse.

Negalime nepaisyti valstybių narių susirūpinimo, kurį jos reiškia dėl tam tikrų vienodų
sąlygų nuostatų, ypač kalbant apie biudžeto koncentraciją. Manau, kad svarbu laikytis tų
kriterijų, kuriuos ką tik pabrėžiau, net jei galutinis rezultatas nebus toks idealus, kokio
pageidavome, ir neatspindės tokių plačių užmojų, kokių tikėjomės. Tai kompromisas, kaip
teigė V. Mathieu. Tai geras kompromisas, jis byloja apie svarbią pažangą teisėtos imigracijos
srityje ir bus labai svarbus Europos Sąjungos darbuotojams.

Todėl norėčiau išreikšti viltį, kad kuo greičiau pasiektume susitarimą dėl šio pasiūlymo.
Dar kartą dėkoju pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams už atliktą darbą.

Alejandro Cercas,    Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonės referentas. – (ES)
Ponia pirmininke, ponia V. Mathieu, ponios ir ponai, be jokios abejonės, imigracija Europoje
yra labai svarbus ir itin reikšmingas politinis, ekonominis ir socialinis klausimas.

Tai didžiulė galimybė, tačiau tam reikia protingo ir teisingo valdymo, nes kitaip tai taps
problema ne tik atvykstantiems, nes su jais bus elgiamasi neteisingai, bet ir čia gyvenantiems
darbuotojams, nes jų darbo vietoms iškils grėsmė. Kaip alternatyva, darbo rinka taptų
suskaldyta ir padalyta ir atsirastų menką atlygį gaunančių darbuotojų, dėl kurių kiltų grėsmė
visoms socialinėms pergalėms, iškovotoms visą amžių kuriant Europos socialinį modelį.

Todėl, Komisijos nare, ponia V. Mathieu, vienodos sąlygos – kertinis protingos ir teisingos
ekonominės imigracijos politikos akmuo. Tai Taryba tvirtino prieš vienuolika metų
Tamperėje, tai Komisija prieš penkerius metus išdėstė savo žaliojoje knygoje, o rytoj
Parlamentas privalės balsuoti dėl pasiūlymo dėl teisėkūros iniciatyvos. Šis vienodų sąlygų
klausimas nagrinėjamas direktyvos III skyriuje. Tai ne tik biurokratinė direktyva. Joje
nustatomos teisės ir pareigos, kurios turėtų būti taikomos visiems teisėtiems imigrantams,
ir ji turėtų apimti visas teises į vienodas sąlygas ir nediskriminavimą.
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Deja, Komisijos nare, direktyva nėra tokia, kokia mums buvo žadėta. Tai ne tik mano ar
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonė, taip teigia visos humanitarinės
nevyriausybinės organizacijos, visos bažnyčios Europoje ir visos profesinės sąjungos be
išimties. Ši direktyva yra nepakankama ir netgi pavojinga, nes į ją neįtrauktos tos grupės,
kurioms labiausiai reikia apsaugos; į ją neįtraukti sezoniniai darbuotojai, įmonių perkeliami
asmenys ir darbuotojai iš mažiau išsivysčiusių šalių, kurie atvyks čia pagal Bendrajame
susitarime dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) numatytą ketvirtąjį režimą.

Todėl iš trečiųjų šalių atvyks šimtai tūkstančių darbuotojų remiantis kilmės šalies principu,
nes jiems pagal šią direktyvą nebus taikomos vienodos sąlygos. Taip yra ir todėl, kad
valstybėms narėms suteikiate galimybę išvengti vienodų sąlygų taikymo, kai tai susiję su
pensijų mokėjimu jiems grįžus į savo šalį, ir šeimos išmokų bei socialinės rūpybos išmokų
mokėjimu, išskyrus bedarbio pašalpą. Tai galios net ir tiems darbuotojams, kuriems
taikytinas vienodų sąlygų principas ir V. Mathieu minėti teisės aktai. Jie taip pat negalės
pasinaudoti pašalpomis ir bet kokia parama siekdami aukštojo mokslo, įskaitant
kvalifikacijos kėlimą.

Todėl aiškinamajame memorandume ir poveikio vertinime Komisija tvirtina ketinanti
pašalinti teisių skirtumus ir užkirsti jiems kelią , tačiau praktikoje taip nesielgia. Vien žadėti
nepakanka, Komisijos nare.

Be to, deja, rytoj balsuosime dėl šio Parlamento dešiniųjų ir centro dešiniųjų pažiūrų frakcijų
pateiktų pakeitimų, kuriais, jūsų teigimu, siekiama dar didesnės pažangos ir kuriuose netgi
įtvirtinta radikaliausia Tarybos pozicija, kad būtų panaikintas sutarimas, kurį pasiekėme
Užimtumo ir socialinių reikalų komitete.

Todėl, Komisijos nare, V. Mathieu, ponios ir ponai, manau, kad reikia platesnių diskusijų
šiuo ir kitų direktyvų klausimu, kurios būtų atviros Europos pilietinei visuomenei, NVO,
bažnyčioms ir profesinėms sąjungoms. Negalime šio klausimo spręsti taip skubotai ir,
mano nuomone, taip neatsakingai, kaip pasielgtume jau rytoj priimdami Tarybos tekstą.

Manau, kad dauguma mano kolegų narių įvairiose frakcijose sutiktų surengti išsamias
diskusijas, kad Parlamente būtų pasiektas platus sutarimas, atsižvelgiant į ES pagrindinių
teisių chartijos principus ir laikantis Jungtinių Tautų, Tarptautinės darbo organizacijos ir
Europos Tarybos rekomendacijų.

Kalbame apie žmogaus orumą ir Europos ateitį, tad manau, kad Europoje visi darbuotojai
be jokių išimčių ir nepaisant jų kilmės turi turėti visas iki paskutinės teises, jeigu teisėtai
gyvena Europoje. Tai priemonė kovoti su ksenofobija ir rasizmu bei kurti padorią Europą.

Ria Oomen-Ruijten,    PPE frakcijos vardu. – (NL) Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau
pasveikinti V. Mathieu, kad ji sugebėjo imtis vadovaujamo vaidmens rengiant dokumentų
paketą, kuris buvo svarstomas ilgus metus. Jei teisingai supratau, ponia C. Malmström,
pasiūlymas dėl direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių apsigyvenimo Europos Sąjungoje darbo
tikslais sąlygų buvo pateiktas dar 2001 m. Šio pasiūlymo atsisakyta 2006 m., o 2007 m.
buvo pateiktas šis pasiūlymas, kuriame numatyta unikali tvarka, taikytina trečiųjų šalių
piliečiams, atvykstantiems dirbti į ES. Taigi, leidimas apsigyventi ir leidimas dirbti sujungiami
į vieną.

Ponia pirmininke, šiuo metu svarstomame pasiūlyme – dėl to ne visiškai sutinku su
A. Cercasu – nurodoma, kad trečiųjų šalių piliečiai, kuriems suteiktas vienas leidimas, turi
socialines teises, kurios, tiesą sakant, yra visiems vienodos. Socialinių reikalų ir aplinkos
komiteto diskusijose (dėkoju savo kolegai A. Cercasui, džiaugdamasis, kad galėjau tai su
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juo aptarti) buvo ganėtinai karštai diskutuojama dviem klausimais. Visų pirma, dėl
direktyvos taikymo srities, kai komandiruojamiems darbuotojams negali būti suteiktas
vienas leidimas, ir tam pritariu. Tai nustatyta Direktyvos 96/71/EB, kuri žinoma kaip
Darbuotojų komandiravimo direktyva, 3 straipsnio 2 dalies b punkte.

Mano manymu, socialinis komandiruojamų trečiųjų šalių piliečių statusas buvo ir tebėra
tinkamai apibrėžtas toje direktyvoje. Ir anksčiau, ir dabar manau, kad svarbu sudaryti
visiems vienodas sąlygas, kad iš kitų šalių atvykusiems darbuotojams nebūtų leidžiama
dirbti už mažesnį darbo užmokestį negu mokamas vietiniams darbuotojams. Vis dėlto
svarstau, ar nesiremdami Darbuotojų komandiravimo direktyva, nesusikursime sau
problemų ateityje.

Antras klausimas, kurį labai stengiausi išspręsti ir dėl kurio priimtas palankesnis sprendimas
po mano pasiūlyto pakeitimo – vienodų sąlygų taikymo principo išimtys. Laikiausi ir
tebesilaikau nuomonės, kad šis principas, įtvirtintas Reglamente (EB) Nr. 883, privalo būti
pagrindas, kai kalbama apie vieną leidimą. Manau, kad Taryba pasiekė gerą kompromisą,
nes juo užtikrinamos ir vienodos teisės, ir vienodos sąlygos.

Vilija Blinkevičiūtė,    S&D frakcijos vardu. – (LT) Iš tiesų direktyva dėl vieno leidimo gyventi
ir dirbti yra labai svarbi direktyva. Buvo daug diskusijų, daug nuomonių, daug vertinimų,
tačiau bendro sprendimo, tokio, kuris būtų priimtinas visiems trečiųjų šalių darbuotojams
teisėtai gyvenantiems ir dirbantiems Europos Sąjungos šalyse, nepasiekta. Ši direktyva
turėtų būti bendroji pagrindų direktyva dėl trečiųjų šalių darbuotojų teisių ir turėtų būti
pagrindas konkrečioms direktyvoms parengti, nes tiktai taip ji galėtų prisidėti prie Europos
Sąjungos tikslo sukurti bendrą migracijos politiką. Tačiau pagrindinė problema yra ta, kad
mums žadėtas direktyvos pagrindas yra panaikintas jau Komisijos siūlyme, kadangi jame
iš turinio yra išbrauktos tam tikros darbuotojų kategorijos, t. y. sezoniniai darbuotojai,
bendrovės viduje perkeliami darbuotojai, pabėgėliai. Kitaip tariant, ši direktyva neįtvirtina
teisinės lygybės principo visiems trečiųjų šalių darbuotojams. Taigi, siekiant, kad ši direktyva
būtų atskaitos taškas bei pagrindas, būtina į direktyvos taikymo sritį įtraukti visus
darbuotojus, ir ypač sezoninius darbuotojus, nes kitaip teisėtai Europos Sąjungoje
gyvenantiems ir dirbantiems migrantams nebus taikomos teisingumo, vienodumo ir
lygybės principais grįstos darbo sąlygos. Ir reikia atkreipti dėmesį į tai, kad migrantai
darbuotojai į Europos Sąjungos ekonomiką tiek savo darbu, tiek sumokamais mokesčiais
ir socialinėmis įmokomis, įneša tam tikrą indelį į Europos Sąjungos ekonomiką, todėl jiems
turi būti užtikrintos vienodos minimalios teisės bei vienodas požiūris į juos darbo rinkoje.
Jeigu rytoj balsuosim dėl šios direktyvos, mes turime būti vieningi, nes tiktai taip galime
laimėti šią kovą, kad visos darbuotojų grupės būtų įtrauktos į šią direktyvą ir kad šie
darbuotojai turėtų vienodas teises. Norėčiau pabrėžti, kad negalima kurti dviejų lygių darbo
rinkos nei pačioje Europos Sąjungoje, nei už jos ribų. Mes negalime leisti, kad Europos
Sąjungos darbo rinkoje būtų sukurta antrarūšė diskriminuojama darbuotojų klasė be jokių
teisių ir be jokių garantijų. Taip mes paminsime iš tikrųjų iki šiol visus išsikovotus socialinius
standartus.

Sophia in 't Veld,    ALDE frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, pirmiausia norėčiau padaryti
nedidelį pareiškimą dėl darbo tvarkos. Pastebėjau, kad šiose svarbiose diskusijose
nedalyvauja Taryba, mūsų derybų partnerė. Manau, tai nepriimtina. Tai jau ne pirmas
kartas, todėl prašau šio Parlamento pirmininko kreiptis į Tarybą ir išreikšti nepasitenkinimą
tokiu elgesiu.

(Plojimai)
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Toliau, kaip ir visi kiti nariai, sveikinu V. Mathieu atlikus labai gerą darbą, rengiant tokį
sunkų, sudėtingą ir svarbų dokumentų paketą. Mano frakcija, ALDE frakcija, prisiims savo
atsakomybę, ir mes taip pat norime pasiekti susitarimą, nes suprantame, kad tai labai
svarbu. Vis dėlto šios užduoties imamės be didelio džiaugsmo, nes, kaip, mano manymu,
jau leido suprasti visos šio Parlamento frakcijos ir pati Komisija, šis pasiūlymas nėra toks,
kokio reikia.

Mano frakcija ir toliau laikysis savo pozicijos dėl papildomų dokumentų, nes jei leisime
valstybėms narėms reikalauti papildomų dokumentų, vieno leidimo paskirtis neteks
prasmės; arba vienas leidimas yra, arba jo nėra, bet jeigu vienas leidimas yra, negali būti
reikalaujama jokių papildomų dokumentų.

Dėl koreliacijos lentelių, norėdama pasiekti susitarimą, mano frakcija nebalsuos už
koreliacijos lentelių įtraukimą. Tačiau turiu pareikšti asmeninę pastabą, kad tai gėdinga
valstybių narių klaida, nes jei jos ketina perkelti direktyvą ir siekia tai padaryti skaidriai,
turėtų savo laisva valia įtraukti koreliacijos lenteles.

Galiausiai, 1999 m. Tamperėje valstybės narės didingai pareiškė, kad siekia bendros
prieglobsčio ir imigracijos politikos. Ką gi, kokią pažangą iki šiol padarėme? Beveik jokios.
Akivaizdu, kad valstybės narės nenori bendros imigracijos politikos.

Jean Lambert,    Verts/ALE frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, mums irgi kelia nerimą
nevienoda darbo rinka visose 27 valstybėse narėse ir kiekvienoje iš jų, tačiau mums rūpi,
kaip pereisime nuo tokios rinkos prie visapusiškesnės ir stipresnės rinkos.

Norėtume būti tikri, kad pasiektas susitarimas dėl daugumos trečiųjų šalių piliečių teisių,
kurias iš pat pradžių siūlė Komisija, ir kurios, apskritai kalbant, buvo pagerintos Užimtumo
ir socialinių reikalų komitete.

Nenorime, kad šios teisės būtų vis labiau ribojamos ir varžomos, todėl per rytojaus
balsavimą balsuosime už plačiausią ir tvirčiausią įmanomą teisių rinkinį. Primename
Tarybai, kad esame susirūpinę dėl asmenų, kurie turėtų turėti galimybę tobulinti savo
įgūdžius ir gerinti išsilavinimą, gauti naudos iš mokamų socialinio draudimo įmokų ir
tikėtis teisės į pensiją, atsižvelgiant į tai, kad jų darbu remiama mūsų ekonomika ir iš tikrųjų
mūsų visuomenė, kaip ir pripažįstama pranešime.

Be to, mūsų frakcijai svarbus 11 straipsnio a punkte nustatytas įsipareigojimas siekti
apykaitinės migracijos. Taikymo srities klausimas kelia daug ginčų, nes diskutuojame ir
apie kitus galiojančius teisės aktus, dėl kurių kartais kyla nesutarimų. Taip pat
apgaudinėjame save manydami, kad priėmus svarstomą dokumentą iš tikrųjų bus patenkinti
visų darbuotojų migrantų Europos Sąjungoje poreikiai. Reikia nevienareikšmiško požiūrio,
kad galėtume užtikrinti, jog migracija būtų jiems naudinga, todėl nebalsuosime, pvz., už
tai, kad būtų įtraukti asmenys, kuriems teikiama humanitarinė apsauga.

Patrick Le Hyaric,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (FR) Ponia pirmininke, Komisijos nare,
A. Cercas taikliai pažymėjo, kad Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Piliečių laisvių,
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonės skiriasi. Todėl Parlamentas privalo balsuoti
prieš vadinamąją „Vieno leidimo“ direktyvą. Iš esmės šiuo tekstu siekiama tik vieno, aiškiai
numanomo tikslo: priversti Europos Sąjungos darbuotojus konkuruoti su darbuotojais iš
Europos Sąjungai nepriklausančių šalių ir net priversti darbuotojus imigrantus konkuruoti
tarpusavyje, atsižvelgiant į jiems suteiktą statusą.
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Jei ši direktyva liks tokia, kokia yra dabar, bus teikiamas kelių rūšių statusas: gyventojo
statusas, sezoninio darbuotojo statusas ir bendrovės viduje perkeliamo darbuotojo statusas.
Priėmus šią direktyvą, Europos Sąjungoje būtų oficialiai nustatytos kelios darbuotojų
kategorijos. Jei su tuo sutiksime, pažeisime Pagrindinių teisių chartijos principus.

Priešingai jūsų išsakytam požiūriui, ponia V. Mathieu, tokie statuso skirtumai lemtų
nuolatinį visų darbo užmokestį gaunančių asmenų gyvenimo, darbo ir užimtumo sąlygų
blogėjimą Europos Sąjungoje. Lygybė negali būti vertinama remiantis vien darbo sąlygomis.

Kaip minėjo A. Cercas, lygybė privalo apimti darbo užmokestį, darbo valandas, teisės į
darbą užtikrinimą, sveikatą, atostogas, socialinę apsaugą, galimybę naudotis viešosiomis
paslaugomis ir galimybę mokytis. Nesant šių bendrų būtinųjų reikalavimų įsivyraus
konkurencijos džiunglės, stigmatizacija, atskirtis ir neribotas išnaudojimas. Lygybė privalo
apimti visus darbuotojus, neatsižvelgiant į jų kilmę. Neleiskime, kad būtų sukurtos
papildomos darbuotojų konkurencijos rūšys šalia tų, kurios įvestos pasibaisėtina vadinamąja
Bolkesteino direktyva. Darbuotojų lygybės privalo būti siekiama viena aiškia direktyva,
kurioje būtų įtvirtintas šis principas. Kadangi tokios direktyvos nėra, visi šiame Parlamente,
neatsižvelgdami į savo pažiūras, turėtume atmesti šią direktyvą darbuotojų Europos,
socialinės Europos ir humanistinės Europos vardan.

Mara Bizzotto,    EFD frakcijos vardu. – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, pranešime,
dėl kurio diskutuojame, be abejonės, yra keletas palankiai vertintinų dalykų, o bendras jo
tikslas – supaprastinti procedūras ir sumažinti biurokratines kliūtis trečiųjų šalių
darbuotojams, kurie turi galiojantį leidimą gyventi atitinkamoje valstybėje narėje.

Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šiuo metu Europoje dėl Europos gamybos
sistemos struktūrinių trūkumų ir krizės, kurios pabaigos dar nematyti, dešimtys milijonų
piliečių, kurių daugelis yra jaunimas, neturi darbo.

Europa visų pirma atsakinga ne už pagalbą trečiųjų šalių piliečiams, gyvenantiems mūsų
šalyse, bet už ekonominių, politinių ir socialinių priemonių, kurios padėtų mūsų piliečiams
gauti ar atgauti darbą, įgyvendinimą. Jeigu Europoje galėsime užtikrinti darbo vietas savo
piliečiams, sukursime tvirtą socialinį pagrindą, kuris padės tinkamai priimti išorės imigrantų
srautus.

Svarbiausia užtikrinti, kad Europa savarankiškai augtų ir tvirtai atsistotų ant kojų. Tik tada
mūsų šalys bus pakankamai stiprios, kad galėtų pasiūlyti darbo ir atvykstantiems asmenims.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Ponia pirmininke, mano frakcija visą laiką aiškiai
nepritarė Europos prieglobsčio ir imigracijos politikai. Šiuo metu Nyderlanduose turime
nepaprastą kabinetą, kuriame geriau nei anksčiau buvo įgyvendinama žmonių valia
prieglobsčio ir imigracijos srityse, tačiau šį kartą paprasčiausiai susidūrėme su fait accompli.

Nepaisant to, mano frakcija, Olandijos Laisvės partijos (PVV) delegacija, visuomet sieks
užtikrinti, kad šie įgaliojimai būtų grąžinti valstybėms narėms. Be abejo, kol kas svarbu
apriboti žalą, tačiau šiuo pranešimu nesistengiama to siekti: dėl naujosios paraiškų teikimo
procedūros žmonėms iš tikrųjų taps lengviau, o ne sudėtingiau, atvykti į Europos Sąjungą.

Ponia pirmininke, tik elitinė politikų klasė, kuri neturi visiškai jokio ryšio su piliečiais,
galėtų palikti tuos piliečius, kurie kasdien patiria pražūtingus masinės asmenų ne iš Vakarų
valstybių imigracijos padarinius, likimo valiai. Balsuosiu prieš šį pranešimą, nes mane
išrinko olandai, o ne laimės ieškotojai, kurie ieško vakarietiškų malonumų, nepuoselėdami
judėjų krikščionių vertybių.
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Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Ponia pirmininke, norėčiau pradėti savo kalbą padėkodamas
Véronique Mathieu už visas jos pastangas, įdėtas siekiant šio rezultato. Kaip minėjo
Komisijos narė C. Malmström, ji atliko labai svarbų darbą itin sudėtingu klausimu. Europos
liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija pritaria bendradarbiavimui teisėtos
imigracijos srityje, kol nepaaiškės, kad kartu tvirčiau kovojame su neteisėta imigracija.
Manau, kad šie dalykai vienas be kito negali gyvuoti. Nepaisant to, kartu pripažįstame, kad
viena iš priemonių, kurios gali būti panaudota kovoje su neteisėta imigracija – suteikti
geras ir aiškias galimybes vykti reguliuojamai imigracijai, kaip elgiamės šiuo atveju. Tačiau
norėčiau priminti, kad, kaip jau minėjo Véronique Mathieu, kartu su naujais įgaliojimais,
kurie šioje srityje mums buvo suteikti Lisabonos sutartimi, įgijome ir naujas pareigas.
Kadangi turime prisiimti šią naują atsakomybę, šis Parlamentas privalo kaip tik tai ir padaryti
ir įrodyti, kad jis gali siekti kompromiso su Ministrų Taryba. Todėl reikia priimti Tarybos
poziciją kai kuriais klausimais, pvz., dėl apsaugos priemonių, kurias ji norėtų išsaugoti,
išduodant leidimus pagal šią direktyvą. Manau, kad čia iškyla vienodų sąlygų klausimas.
Turime pripažinti, kad, jei norime pasiekti susitarimą su Taryba, neišvengiamai privalome
sutikti su tuo, kad sąlygos nebūtinai visada bus vienodos. Baigdamas norėčiau pažymėti,
kad vis dėl to tie, kurie teigia, jog užbėgame už akių, ar tie, kurie pasirengę balsuoti prieš,
turėtų suprasti, kad nepriėmus tokios direktyvos galiausiai įsivyraus neteisėtos imigracijos
padėtis, kuri, žinoma, nesuteiks orumo jokiems šioje padėtyje atsidūrusiems darbuotojams.

Claude Moraes (S&D).   – Ponia pirmininke, manau, kad abu mano kolegos iš S&D
frakcijos, A. Cercas ir V. Blinkevičiūtė, kalbėjo apie pagrindinę problemą, su kuria susidūrė
mūsų frakcija nagrinėdama šį paketą: kalbu ne tik apie vienodas sąlygas ar kilmės šalies
principą, apie kuriuos labai plačiai diskutuota, kaip teigė R. Oomen-Ruijten. Susiduriame
ir su šiandieninės padėties nelogiškumo problema. Svarstome pasiūlymą dėl vieno leidimo,
kuris pateiktas po pasiūlymo dėl kvalifikuotų darbuotojų, mėlynosios kortelės ir sankcijų
darbdaviams. Tai reiškia, kad turime paketą, kuriame numatoma daug teisingų ketinimų,
pvz., ketinimas taikyti horizontalųjį požiūrį. Vis dėlto mūsų požiūris nėra horizontalus,
nes atsidūrėme tokioje padėtyje, kai esamomis sąlygomis V. Mathieu atlieka pagirtiną
darbą, tačiau, kaip ji ir minėjo savo kalboje, siekėme bendro požiūrio, o dabar taikome
sektorinį požiūrį, kuris būtent ir kelia susirūpinimą J. Lambert.

Taigi, kokia šiandieninė padėtis? Mūsų frakcijai didelį susirūpinimą kelia kilmės šalies
principas užimtumo srityje ir, kaip minėjo mano kolegė V. Blinkevičiūtė, į šį pasiūlymą
įtrauktų darbuotojų kategorijos. Taigi, susidarė tokia padėtis, kai komandiruojami
darbuotojai, bendrovės viduje perkeliami darbuotojai, sezoniniai darbuotojai ir asmenys,
kuriems taikoma tarptautinė apsauga, išbraukiami iš šios direktyvos. Savo frakcijos vardu
rytoj dar kartą pateiksime šiuos pakeitimus.

Jei turime vieną leidimą, kuris neatlieka tokios funkcijos, kokią turėtų atlikti, t. y., juo
neužtikrinamas ganėtinai visapusiškas metodas, taikytinas į Europos Sąjungą
pageidaujantiems atvykti trečiųjų šalių piliečiams, susidursime su vienodų sąlygų
užtikrinimo ir dviejų rūšių darbo jėgos problemomis bei kitomis problemomis, kurias
siekiame spręsti bendra politika.

Kita vertus, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete ypač vertiname tai, kad
svarstomas sektorinis požiūris, nes bus rengiamos direktyvos dėl sezoninių ir bendrovės
viduje perkeliamų darbuotojų. Tačiau negalima kaltinti mūsų frakcijos, kurios veiksmai,
mėginant spręsti šiuos klausimus, grindžiami vienodomis sąlygomis, pagrįstomis kilmės
šalies principu. Tiesa, kad elgiamės ne taip, kaip derėtų, ir taip elgiamės dėl žmonių, kurie
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šiandien neatvyko išklausyti mūsų argumentų, t. y. Tarybos atstovų. Taryba nenori spręsti
šių klausimų horizontaliuoju metodu, ir mums telieka tik priimti tokį nesuderintą požiūrį.

Taigi, dėl vieno leidimo, suprantame gerus ketinimus, bendrą požiūrį ir pranešėjos, kuri
stengėsi, kad dokumentas būtų veiksmingas, atliktą darbą, tačiau rytoj su gerais ketinimais
pateiksime savo pakeitimus, vildamiesi, kad pasieksime vieną leidimą, kuris būtų toks,
kokio reikia: vienas leidimas, apimantis platų žmonių, pageidaujančių dirbti Europos
Sąjungoje, ratą. Siekiame sukurti realų vieną leidimą, kuris iš tikrųjų veiktų visose valstybėse
narėse ir išlaikytų laiko išbandymą.

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Ponia pirmininke, jau metus esu Parlamento narė, ir
teko nagrinėti įvairius dokumentų paketus, bet nė vienas iš jų nebuvo toks sudėtingas kaip
šis, dėl kurio čia diskutuojame. Norėčiau dar kartą nuoširdžiai padėkoti V. Mathieu ir
A. Cercas, dviem pranešėjams iš atitinkamų komitetų.

Šis klausimas iš tikrųjų labai sudėtingas, nes iš prigimties mes, europiečiai, puoselėjame
labai aukštus idealus. Su visais čia dirbančiais ir gyvenančiais žmonėmis norime elgtis
sąžiningai ir vienodai. Iš esmės visi dėl to sutariame. Tačiau išlieka klausimas, kokiu mastu
galime įgyvendinti šiuos idealus.

Mums jau priminė, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, siekiame parengti bendrą prieglobsčio
ir imigracijos politiką. Prieglobsčio politika mums svarbi ne vien tik dėl Pagrindinių teisių
chartijos. Imigracijos politika reikalinga ir dėl ekonominių priežasčių, nes vyksta
demografiniai pokyčiai, ir mums labai skubiai reikia ne tik aukštos kvalifikacijos, bet ir
mažiau kvalifikuotų darbuotojų.

Iš esmės sunku nuspręsti, kaip elgtis. Kaip jau pažymėta – tai minėjo ir S. in ’t Veld – dar
1990 m. Tamperėje valstybės narės pareiškė siekiančios sukurti bendrą sistemą. Iki šiol
dar niekas nenuspręsta. Kitaip tariant, šiandien turime kompromisą, kuriuo nesame visiškai
patenkinti, tačiau, mano nuomone, tai galimybė žengti pirmyn. Asmeniškai aš gerai
suprantu, kodėl kai kurie nariai teigia, kad diskusijoms reikia skirti daugiau laiko. Man tai
irgi nelabai patinka. Pvz., man itin svarbu, kad visi turėtų galimybę mokytis ir siekti
aukštesnio išsilavinimo, nes tai ypač svarbu ne tik suinteresuotiesiems asmenims, kad jie
galėtų dalyvauti darbo rinkoje, bet ir mums, nes Europoje iš tikrųjų reikia darbuotojų. Pvz.,
atsižvelgiant į tai, kad ES yra daug nesuderintų skirtingų socialinės apsaugos sistemų, kyla
klausimas, kaip galime visais atvejais nustatyti vienodas teises trečiųjų šalių piliečiams, net
jei to ir pageidautume.

Tai sudėtingas klausimas, todėl palankiai vertinu kompromisą, kuris mums šiuo metu
pateiktas. Iš tikrųjų turėtume balsuoti už šį kompromisą; tada bent jau kai ką pasiektume.

Hélène Flautre (Verts/ALE).   – (FR) Ponia pirmininke, reikia pabrėžti, kad itin keista
pradėti įgyvendinti direktyvą, kuria siekiama sukurti teisinę sistemą, kuria remdamiesi visi
darbuotojai galėtų tinkamai naudotis savo teisėmis, kai yra ilgas į šią direktyvą neįtrauktų
darbuotojų kategorijų sąrašas. Todėl ši direktyva panaši ne tik į teisėtos migracijos skatinimo
projektą, bet ir į projektą, kuriuo stengiamasi sukurti daugiasluoksnę Europos darbo rinką,
kurioje kiekvienai darbuotojų kategorijai pagal jų vertę būtų suteikiamas tam tikrų teisių
paketas. Todėl dar negreitai priartėsime prie horizontaliojo ir universaliojo požiūrio į
darbuotojų teises.

Manau, atsakingi pareigūnai Europoje vis dar nesuvokė, kad didesnės darbuotojų teisės
reiškia didesnį ekonominį našumą ir didesnę socialinę sanglaudą, taip pat didesnę
individualią bei kolektyvinę naudą migrantams, priimančiųjų šalių visuomenei ir kilmės
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šalių visuomenei. Iš tikrųjų tai patvirtina Londono ekonomikos mokyklos atliktas tyrimas,
kuris rodo, kad įteisinus 600 000 Didžiojoje Britanijoje neteisėtai dirbančių darbuotojų,
kurie neturės galimybių pasinaudoti šia viena paraiškų teikimo procedūra, Didžiosios
Britanijos iždas pasipildytų 3 mlrd. Britanijos svarų sterlingų. Manau, esame visiškai
nepasirengę priimti mūsų laukiančius iššūkius.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Ponia pirmininke, visi žinome, kad ekonominė imigracija –
tikras reiškinys Europos Sąjungos valstybėse narėse. Tačiau trečiųjų šalių darbuotojų buvimą
privalu vertinti atsižvelgiant bent į du dalykus. Pirmiausia, šis klausimas aiškiai byloja apie
tai, kad Europos visuomenei reikia imigrantų darbo, kaip galima spręsti iš ekonominės
būtinybės ir demografinių bei darbo rinkos tendencijų. Taigi, naudinga užtikrinti, kad
imigracija vyktų teisėtai, reguliuojamomis aplinkybėmis, ir kad valstybės narės galėtų
stebėti šį procesą, o imigrantams būtų suteiktas teisinis tikrumas, kuris reikštų, kad
išvengdami teisinių procedūrų, jie neturėtų jokios naudos.

Manau, labai svarbi direktyvos dalis, kurioje kalbama apie vienodas imigrantų ir darbuotojų,
kurie yra atitinkamos valstybės narės piliečiai, teises. Be to, norėčiau atkreipti dėmesį į
kultūrinį šio klausimo aspektą. Imigrantų, kurie laikosi skirtingų kultūrinių papročių ir
tradicijų, buvimas daugelyje valstybių narių kelia įtampą. Esu įsitikinęs, kad vienodų teisių
užtikrinimas negali apsiriboti vien diskriminacijos darbo rinkoje draudimu. Manau,
sprendžiant šį klausimą reikia subtilesnio požiūrio. Taip yra todėl, kad teisėtai dirbantys
imigrantai yra ne tik papildomas darbo jėgos šaltinis Europoje; šie žmonės pageidauja ne
tik čia dirbti, bet ir studijuoti, kurti šeimas, auginti vaikus ir gyventi visapusišką gyvenimą.
Todėl, jei Europa nuspręs, kad ekonominė imigracija gali padėti išspręsti demografinės
padėties nulemtą pusiausvyros nebuvimą, ji negali nepaisyti kultūrinio šio klausimo aspekto.
Sėkmingas daugiakultūriškumas reiškia toleranciją, abipusę pagarbą ir solidarumą.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, manau, kad
sprendimas, dėl kurio diskutuojame, yra klaidingas ir itin neteisingas daugelio pažeidžiamų
asmenų atžvilgiu, taip pat tam tikra prasme pražūtingas, nes neįmanoma nepastebėti –
apie tai jau kalbėta – kad yra prieštaravimas, kai diskutuojame apie vieną leidimą, o
pradedame nuo leidimų panaikinimo ir išimčių.

Priimdami šį sprendimą ir neįtraukdami komandiruojamų darbuotojų, sezoninių darbuotojų
ir pabėgėlių, pakenksime teisių – ir užimtumo, ir piliečių teisių – lygybei. Yra ir dar
nepalankesnė aplinkybė: svarstome sprendimą, dėl kurio gali susidaryti ne tik sąlygos
atsirasti įvairioms dempingo formoms, nes kiekvienu atveju išlaidos bus skirtingos, bet ir
skirtumas tarp pačių piliečių.

Šis Parlamentas vėliau turės apsvarstyti sezoninių darbuotojų darbo sąlygų klausimą.
Komisijos nare, sezoniniai darbuotojai yra ne tik užsienio piliečiai; sezoninį darbą dirba ir
Europos piliečiai. Jei materialiosios sąlygos ir piliečių teisės skirsis, įmonės neišvengiamai
ieškos antraeilių sprendimų, įdarbindamos tokius darbuotojus.

Dėl komandiruojamų darbuotojų, ar galite įsivaizduoti, kokia padėtis susiklostys pasaulinėje
rinkoje, jei tarptautinėms bendrovėms bus leista samdyti žmones, atvykstančius dirbti į
mūsų šalis, tačiau tokiomis sąlygomis ir tokiam terminui, kaip jų kilmės šalyse? Susiklostys
nauja, tačiau itin nepalanki padėtis. Dempingas bus ne vienintelis kasdienis įvykis; bus
skirstomi ir piliečiai, o šio reiškinio Europoje niekada nebuvo, net ir pastaraisiais metais.

Vieningumas – pagrindinis dalykas, todėl reikia iš esmės persvarstyti šį klausimą.
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Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Ponia pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, atsakykime
aiškiai: ar tai susitarimas, kokio pageidavome? Atsakymas – „ne“. Daugelis iš mūsų šiame
Parlamente norėjo, kad būtų pasiekta didesnė pažanga, tačiau manau, kad tai žingsnis
teisinga linkme, visų pirma dėl dviejų priežasčių: pirma, šiuo metu kuriame naują priemonę,
kuria siekiama suteikti naudos trečiųjų šalių piliečiams, pageidaujantiems atvykti į valstybių
narių teritoriją, suteikiant jiems tam tikras teises; antra, kaip jau pažymėjo V. Mathieu,
siekiame užsienio valstybėms perduoti politinę žinią, kad būtų panaikintas neigiamas
„Europos tvirtovės“, kuri sugeba priimti tik represines priemones ir stiprinti saugumą,
įvaizdis, kartu atsiliepdami į Stokholmo programoje išdėstytus susirūpinimą keliančius
klausimus dėl lanksčių imigracijos politikos krypčių kūrimo siekiant skatinti Europos
Sąjungos ekonomikos vystymąsi.

Todėl sutinku su V. Mathieu, kad reikia skubiai siekti susitarimo Taryboje, ir nors pritariu
C. in ’t Veld nuomonei, kad daugelis valstybių narių nepageidauja svarstyti jokios bendros
imigracijos politikos, svarbu žengti pirmą žingsnį.

Norėčiau aiškiai pabrėžti, kad, panaikinus vidaus sienas tarp valstybių narių, atsirado
būtinybė derinti nacionalinės teisės aktus, kuriais reguliuojamos trečiųjų šalių piliečių
priėmimo ir apsigyvenimo sąlygos, garantuoti jiems vienodas sąlygas ir užtikrinti, kad
jiems būtų garantuotos tokios pat teisės ir pareigos, kokias turi ES piliečiai. Be to, manau,
kad vienos paraiškų dėl vieno leidimo apsigyventi ir dirbti pateikimo procedūros nustatymas
našumo požiūriu būtų naudingas ir migrantams, ir darbdaviams, taip pat būtų lengviau
stebėti, ar migrantai apsigyvena ir dirba teisėtai.

Debora Serracchiani (S&D).   – (IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, iki šiol teisės
aktais buvo reguliuojama tik kelių konkrečių trečiųjų šalių piliečių kategorijų galimybė
įsidarbinti. Iš tikrųjų ne visiems pageidaujantiems įsidarbinti taikomas bendras vienodų
sąlygų principas.

Todėl Europos Sąjunga privalo imtis veiksmų, kad užtikrintų vienodas sąlygas ir trečiųjų
šalių piliečiams, kurie atitinkamoje valstybėje narėje gyvena teisėtai, ir tiems, kuriems
suteiktas pabėgėlio statusas, ar tiems, kuriems reikia tarptautinės apsaugos remiantis
2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/83.

Pvz., reikia užkirsti kelią sezoninių darbuotojų paklausos didėjimui vien todėl, kad jiems
galima mokėti mažiau, ir kad, palyginti su Europos piliečiais, juos samdant atlikti tą patį
darbą turima mažiau išlaidų. Be to, reikia išvengti grėsmės, kad daugelis tarptautinių
bendrovių neperkeltų savo buveinių į tokias šalis kaip Marokas ar Turkija ir nesiųstų savo
darbuotojų dirbti į filialus Europoje, nes jiems taip elgtis būtų pigiau.

Socialinio teisingumo tikslais privalome užtikrinti, kad su Europos piliečiais būtų vienodai
elgiamasi atlyginimo, darbo sąlygų ir socialinės apsaugos požiūriu. Todėl manau, kad būtų
teisinga į šią direktyvą įtraukti sezoninius darbuotojus, bendrovės viduje perkeliamus
darbuotojus, pabėgėlius ir savarankiškai dirbančius darbuotojus. Būtų labai pavojinga
išskirti tam tikras darbuotojų kategorijas.

PIRMININKAVO:  László TŐKÉS
Pirmininko pavaduotojas

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Pone pirmininke, ištisus šimtmečius žmonės emigravo
iš Europos ieškodami darbo arba gelbėdamiesi nuo karo ar politinio ir religinio persekiojimo,
o dabar Europa dėl savo stabilumo traukia žmones iš šalių, esančių už Europos ribų, ir tai
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gerai. Puiku, kad teisėtos imigracijos taisyklės ES viduje yra suderintos, todėl leidimai
gyventi ir dirbti sujungiami į vieną. Tai puikus dalykas.

Tačiau manau, kad požiūris, kurio laikosi Komisija, yra ne toks apgalvotas, nes Komisija
pasirinko į konkrečius sektorius nukreiptą požiūrį. Skirtingoms grupėms suteikiamos
skirtingos teisės. Šis požiūris tapo toks painus, kad netgi ekspertai sunkiai supranta, kokia
iš tikrųjų yra Europos imigracijos politika. Yra darbuotojai, kurie siunčiami čia dirbti,
darbuotojai, turintys mėlynąsias korteles, tyrėjai, sezoniniai darbuotojai, bendrovės viduje
perkeliami asmenys ir pan. Kodėl Komisija tokių pat taisyklių negali taikyti visiems
darbuotojams?

Dažnai akivaizdu, kad su daugeliu migrantų grupių nesielgiama vienodai, ir tai labai sunku
pripažinti. Be abejo, čia reikėtų laikytis vienodo požiūrio į visus asmenis principo.
Neteisinga, kad su tam tikrais žmonėmis elgiamasi vienodai, o su kitais – ne.

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija pateikė su tuo
susijusius pakeitimus, ir manau, kad Parlamentas per rytoj vyksiantį balsavimą šiems
pakeitimams pritars. Tai labai svarbu, ir kol kviečiame migrantus atvykti, siekiame, kad
šiems žmonėms taikomos taisyklės būtų vienodesnės ir nuoseklesnės.

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Pone pirmininke, Komisijos nary, vieno leidimo idėja
vertintina palankiai, tačiau kai kuriose Europos šalyse, taip pat mano gimtojoje Austrijoje,
reikės esminių pokyčių, nes leidimus gyventi išduoda valdžios institucijos, kurios sprendžia
klausimus, susijusius su trečiųjų šalių teisėmis, o darbo leidimus išduoda už darbo rinką
atsakingos valdžios institucijos, t. y. Austrijos užimtumo tarnyba, kartu dalyvaujant
socialiniams partneriams. Galimybių patekti į darbo rinką reguliavimas daro tiesioginę
įtaką socialiniams partneriams, todėl šie turėtų būti įtraukti į šio klausimo sprendimą. Iki
šiol vykusiose diskusijose per mažai dalyvavo profesinės sąjungos, o NVO ir bažnyčia irgi
nebuvo įtrauktos į šį procesą. Daugelis pirmiau kalbėjusių kolegų minėjo, kad migracijos
politika turi būti suvokiama kaip visuma. Todėl nepritariu nesuderintam Komisijos
požiūriui, pagal kurį paketas suskaidomas ir slapta atveriamas kelias taikyti kilmės šalies
principą ir galbūt netgi socialiniam dempingui, apie kurį jau kalbėta.

Norėčiau tarti žodį dėl papildomo dokumento teisinio pobūdžio. Kreditinės kortelės
formatas per mažas visiems oficialiems nurodymams ir duomenims, todėl papildomas
dokumentas taip pat turi būti norminis. Tik tada galėsime užtikrinti veiksmingą kontrolę.
Tai padės apsaugoti darbuotojus ir išvengti tokio konkurencijos iškraipymo, kuris būtų
naudingas bendrovėms, siekiančioms praturtėti iš nelegalių darbuotojų darbo.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Pone pirmininke, jau du ar tris kartus mojavau mėlynąja
kortele, kad galėčiau užduoti keletą klausimų. Kiekvienas šių diskusijų besiklausantis narys
galėtų susidaryti nuomonę, kad keletą mėnesių dirbau nesistengdama įnešti savo indėlio
nagrinėjant šio klausimo socialinį aspektą.

Kalbame – dar kartą pabrėžiu visiems čia esantiems nariams – apie mano pateiktą pakeitimą,
kuriuo siekiama užtikrinti vienodą požiūrį į kiekvieną asmenį, kuris atvyksta į valstybę
narę, turėdamas bendrą leidimą dirbti ir gyventi. Ši teisė užtikrinta. Kaip galite sakyti, kad
ji neužtikrinta? Be to, perskaičiau spaudos pranešimus ir susidariau įspūdį, kad mes tiesiog
kurstome aistras. To negalima pasakyti ir apie sezoninius darbuotojus, ir manau, kad
ketinote pateikti būtent tokį pasiūlymą.
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Dėl darbuotojų siuntimo į kitas šalis, netiesa, kad galima įsteigti bendrovę trečiojoje šalyje,
o tada perkelti darbuotojus jos viduje dirbti prastomis sąlygomis. Pone pirmininke, tai
paprasčiausiai netiesa!

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, bendru leidimu bus
supaprastintos administracinės procedūros, pagerinta ekonominės migracijos kontrolė ir
valdymas ir keitimasis duomenimis apie darbo rinkos paklausą. Tačiau šiame pasiūlyme
pateikiamas tik dalinis sprendimas dėl teisės akto, nes kalbama apie teises asmens, kuriam
jau buvo leista atvykti į Europos Sąjungą ir dalyvauti valstybės narės darbo rinkoje.
Nenagrinėjami kiti du aspektai: teisės dirbti suteikimo ir sezoninių darbuotojų bei bendrovių
viduje perkeliamų darbuotojų atskyrimo kriterijai.

Be to, norėčiau priminti, kad kalbame apie trečiųjų šalių darbuotojų teisių reguliavimą,
tačiau dar nesukūrėme visiškai laisvos darbo rinkos visiems ES piliečiams.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Pone pirmininke, šiose diskusijose daug kalbėta apie lygias
teises. Tai ir pusiausvyros arba konflikto klausimas, nes būtent tokį pasirinkimą dabar
turime. Be to, kyla klausimas dėl ilgalaikio ar trumpalaikio požiūrio taikymo.

Blogiausiu atveju tam tikrų asmenų kategorijų neįtraukimas atvers kelią naujoviškai vergijai.
Žinome, kokių padarinių turėjo Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo pakeitimas
siekiant, kad ši direktyva, kurioje nustatyti būtiniausi reikalavimai, taptų direktyva, kurioje
nustatyti griežčiausi reikalavimai, vertinant tai, kad tuo buvo sugriauta tvarka ir pusiausvyra
darbo rinkoje. Tam tikrų asmenų neįtraukimas padėties nepagerins. Tai, užuot padėtį
pagerinus, ją tik pablogins. Tai taip pat sukels socialinių konfliktų. Daugelyje pramonės
šakų bus samdomi sezoniniai darbuotojai, o toks elgesys turės įtakos visai darbo rinkai,
mažės atlyginimai ir kils konfliktų.

Kreipiuosi į kitoms frakcijoms priklausančius kolegas Parlamento narius, į Liberalų ir
demokratų aljanso už Europą frakciją ir į Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų)
frakciją, prašydama pritarti Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso
frakcijos pateiktiems pakeitimams. Tai vienintelis būdas užtikrinti, kad tam tikrų asmenų
kategorijų neįtraukimas nesukeltų rimtų socialinių konfliktų.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, 1990 m. gruodžio 18 d.
JT patvirtino Tarptautinę darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių teisių apsaugos konvenciją.
Ši konvencija – viena iš devynių pagrindinių JT priemonių žmogaus teisių srityje. Deja, net
ir praėjus 20 metų, nė viena Europos Sąjungos valstybė narė nėra pasirašiusi ar ratifikavusi
šios konvencijos.

Manau, kad trečiųjų šalių gyventojų, kurie teisėtai dirba ir gyvena Europos Sąjungoje, teisių
pripažinimas turėtų būti svarbiausias Europos uždavinys, nes Europa susiduria su naujais
iššūkiais integracijos, nediskriminavimo ir žmogaus teisių apsaugos srityse.

Todėl raginu visus Parlamento narius pritarti 16 pakeitimui ir pasirašyti rašytinį pareiškimą
Nr. 0096/2010 dėl Jungtinių Tautų konvencijos dėl migruojančių darbuotojų – kurį
pasirašiau kartu su Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume ir Franziska Keller – juo kreipiamės į
valstybes nares, kad jos ratifikuotų JT konvenciją dėl migruojančių darbuotojų .

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Pone pirmininke, iš tikrųjų šiame pasiūlyme dėl
direktyvos įvardijamos labai įvairios aplinkybės, pvz., dėl imigrantų iš trečiųjų šalių, tačiau
tiesa ta, kad iš esmės būtų įtvirtintas socialinis dempingas, padidėtų su darbu susijęs
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nesaugumas ir diskriminacija, visa tai pateisinant bendro reguliavimo poreikiu. Todėl ir
teigiame, kad šis pasiūlymas dėl direktyvos negali būti patvirtintas.

Reikia gerinti Europos Sąjungoje dirbančių darbuotojų teises, ar tai būtų komandiruoti
darbuotojai, sezoniniai darbuotojai, visą darbo laiką dirbantys darbuotojai ar darbuotojai
migrantai. Turime pripažinti jų teises, taip pat patvirtinti Jungtinių Tautų priimtą Tarptautinę
darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių teisių apsaugos konvenciją. Būtų puiku, jei Komisija
įsipareigotų patvirtinti ir ratifikuoti šią konvenciją už visas valstybes nares.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Pone pirmininke, su ekonomine migracija daugiau ar mažiau
susiduria visos turtingesnės Europos Sąjungos šalys.

Tačiau be teisėtai, remiantis šiose šalyse galiojančiais teisės aktais ir taisyklėmis, į ES šalis
atvykstančių migrantų, yra daug nelegalių migrantų, kurie dažnai patiria diskriminaciją ar
netgi persekiojimą, nes darbdaviai dažnai naudojasi tuo, kad šie žmonės gyvena neteisėtai.

Šioje direktyvoje stengiamasi spręsti šią problemą siekiant geresnio organizavimo ir
konkrečių bendrų taisyklių įvedimo, ir tai gali padėti apsaugoti į ES šalis atvykstančių ieškoti
darbo žmonių orumą, jei tik šie žmonės yra pasirengę laikytis ES migracijos taisyklių.
Nepuoselėju tuščių vilčių, kad šia direktyva būtų išspręstos visos su darbo migracija
susijusios problemos. Tačiau šia direktyva galima pagerinti dabartinę migrantų įdarbinimo
sistemą ir pašalinti tam tikras nepageidaujamas kliūtis, su kuriomis susiduriama šioje srityje.
Todėl galime šį direktyvos projektą laikyti svarbiu žingsniu reikiama linkme. Būtent taip
ir reikėtų ją vertinti.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Pone pirmininke, Airijoje vartojamas posakis: kiek žmonių,
tiek ir nuomonių. Jei tai tiesa, jį reikėtų taikyti nagrinėjant prieštaringus, sudėtingus
klausimus. Taigi pranešėja atliko puikų darbą, už kurį nusipelno pagyrimo.

Kadangi Europos Sąjunga įkurta remiantis taikos ir klestėjimo principu, būtų teisinga, jeigu
ši idėja būtų skleidžiama visoje Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje. Kadangi esame
didžiausia pasaulio paramos teikėja trečiosioms šalims, būtų teisinga, jei užtikrintume,
kad su teisėtai esančiais Europos Sąjungoje žmonėmis būtų elgiamasi taip pat oriai ir
pagarbiai kaip ir su mūsų piliečiais trečiosiose šalyse. Kadangi taip nėra, tai reiškia žingsnį
tinkama linkme. Todėl pritariu šiam dokumentui.

Alejandro Cercas,    Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonės referentas. – (ES) Pone
pirmininke, nenorėčiau dar kartą įsitraukti į diskusijas su kolege Parlamento nare
R. Oomen-Ruijten, o tiesiog atkreipti dėmesį į kai kurias smulkmenas.

Diskusijos tikrai nebuvo asmeniškos, ir niekas neabejojo jos atliktu darbu. Jeigu tuo
abejojama, pabrėžiu, kad ši narė Užimtumo ir socialinių reikalų komitete atliko puikų
darbą.

Tačiau, jei R. Oomen-Ruijten tvirtina pateikusi rytojaus posėdžiui pakeitimus, kuriais
patobulinamas dokumentas ir užtikrinama didesnė lygybė, turiu pažymėti, kad taip nėra.
R. Oomen-Ruijten pasirašė po dokumentų pakeitimais, kuriuos čia atsinešiau ir kurių
Tarybai nepavyko patvirtinti per mūsų susitikimą su Taryba. Tai nėra R. Oomen-Ruijten
pakeitimai; tai žodis į žodį perrašytas Tarybos dokumentas. Komandiruojamų darbuotojų
atžvilgiu Tarybos pozicija nemažai skiriasi nuo Komisijos pozicijos.

Būtume pasirengę pritarti Komisijos parengtam dokumentui, bet Tarybos dokumente
nurodyta, kad visi komandiruoti darbuotojai – ir patenkantys į 1996 m. direktyvos taikymo
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sritį – taip pat neįtraukiami į šios direktyvos taikymo sritį. Taigi šiuo pakeitimu nesukuriama
didesnė lygybė, o veikiau skatinama didesnė nelygybė.

Norėčiau dar kartą pareikšti savo asmeninę nuomonę apie R. Oomen-Ruijten. Tai puiki,
labai kruopščiai dirbanti Parlamento narė, tačiau ji pasirinko Tarybos požiūrį.

Cecilia Malmström,    Komisijos narė. – Pone pirmininke, tai buvo iš tiesų puikios diskusijos.
Dėl direktyvos taikymo srities norėčiau pasakyti, kad ne paslaptis, jog Komisijai labiausiai
patiktų visuotinis požiūris. Mano pirmtakai tai siūlė prieš daugelį metų. Tada tai buvo
neįmanoma. Ir dabar neįmanoma, todėl pasirinkome sektorinį požiūrį. Man jis nepatinka,
tačiau tai vienintelis būdas judėti į priekį.

Direktyva reikalinga, nes iš trečiųjų šalių atvyksta darbuotojai. Jie dirba mūsų šalyse ir įneša
svarų indėlį į mūsų šalių ekonomiką. Turime ginti šiuos darbuotojus. Taigi, priešingai nei
šiandien čia išsakyta, norėčiau pabrėžti, kad dabartinėje direktyvoje numatytas vienodas
požiūris į darbuotojus migrantus visose su darbu susijusiose srityse, įskaitant darbo sąlygas
ir atlyginimus. Šia direktyva nekuriama diskriminacija. Jeigu bus patvirtinta, ši direktyva
taps labai svarbia priemone ginant darbuotojų migrantų teises ir kovojant su socialiniu
dempingu. Niekas nepritaria socialiniam dempingui. Siekiame apsaugoti šiuos žmones.

Kiti darbuotojai – pvz., sezoniniai darbuotojai ir bendrovės viduje perkeliami darbuotojai
– nėra įtraukti į dabartinį pasiūlymą. Pritariu, kad turime apsaugoti šiuos žmones. Todėl
prieš prasidedant vasarai Komisija pasiūlė dvi atskiras priemones dėl bendrovės viduje
perkeliamų darbuotojų ir sezoninių darbuotojų, kuriomis siekiama apsaugoti šiuos
darbuotojus. Esu tikra, kad pranešėjams, šešėliniams pranešėjams ir komitetams pradėjus
dirbti su šiais pasiūlymais, bus padaryta viskas kad šios darbuotojų grupės būtų apsaugotos,
o šiose srityse būtų pasiekta pažanga.

Be to, žinau, kad kai kurie čia esantys nariai ar frakcijos norėtų, jog būtų įtraukti
komandiruojami darbuotojai. Manoma, kad direktyva, dėl kurios šiandien diskutuojame,
bus išvengta diskriminacijos, o ne kuriama naujos formos diskriminacija, todėl vertėtų
komandiruojamų darbuotojų klausimą spręsti atskirai ir ne šiomis aplinkybėmis. Komisija
šiuo klausimu rengiasi atlikti poveikio vertinimą. Be to, pranešta, kad kitų metų pabaigoje
bus persvarstyta Direktyva dėl komandiruojamų darbuotojų. Komandiruojamų darbuotojų
direktyvos taikymo asmenų atžvilgiu klausimas galėtų būti sprendžiamas kaip šios
Komandiruojamų darbuotojų direktyvos paskelbto persvarstymo proceso dalis.

Dėl atitikties lentelių, dėl kurių teiravosi S. in ’t Veld, Komisija pritaria išsakytai nuomonei,
ir ne tik šios direktyvos atžvilgiu. Tai būtų buvusi, ir manome, bus svarbi priemonė
sprendžiant geresnio reguliavimo ir didesnio skaidrumo klausimus, valstybėms narėms
įgyvendinant įvairias direktyvas. Tai bus naudinga jums; bus naudinga ir mums, valstybių
narių parlamentams ir piliečiams. Tai nuolat pabrėžiame Tarybai. Jei taip būtų galima
palengvinti padėtį, Komisija pasirengusi paskelbti deklaraciją šiuo klausimu. Tačiau
nenorime pastatyti į pavojų direktyvos, jei sprendimą galime priimti rytoj, balsuodami
šiuo klausimu. Taigi ir toliau kovosime ir sugrįšime prie šio klausimo diskutuodami dėl
daugelio kitų teisės aktų.

Ačiū už šias diskusijas. Ačiū už sunkų daugelio narių darbą, ypač dėkoju V. Mathieu ir A.
Cercasui. Manau, galime pasiekti susitarimą ir rytoj balsuosime už direktyvą.

Véronique Mathieu,    pranešėja. – (FR) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, iš visos
širdies su jumis sutinku, nes pateikėte labai išsamius atsakymus 23 Parlamento nariams,
kurie tarė žodį dėl šio dokumento, A. Cercasui ir man.
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Dėkoju visų frakcijų pranešėjams, su kuriais šiais metais daug diskutavome ir puikiai
bendradarbiavome šiuo klausimu. Darbą pradėjome metų pradžioje, o baigiame kartu su
Tarybai pirmininkaujančia Belgija. Dėkoju jums, ponia C. Malmström, ir jūsų tarnyboms,
kad itin daug dėmesio skyrėte šiam tekstui. Be to, dėkoju Tarybai, nes Taryba labai atidžiai
klausėsi, taip pat dėkoju šį vakarą kalbėjusiems kolegoms, Parlamento nariams.

Norėčiau priminti, kad rytoj iš esmės balsuojame už pirmojo svarstymo tekstą. Tai
kompromisas. Kompromisas niekada nepatenkina visų narių 100 proc., ir jei kolegos dar
nesijaučia užtikrinti, manau, kad jūsų kalba juos įtikino.

Dėl H. Flautre, kuri ką tik minėjo, kad šio pranešimo tekste pirmiausia minimos darbuotojų
kategorijos, neįtrauktos į šią direktyvą, prašyčiau nepamiršti, kad visiems šiems
darbuotojams kiekvienu atveju galioja būtent jiems skirtos direktyvos. Taigi esminę reikšmę
turi ne tam tikrų darbuotojų iš trečiųjų šalių neįtraukimo į direktyvą klausimas.

Manau, šio pranešimo tekstas, kurį parengėme kartu su kitais pranešėjais ir kurį rytoj
pateiksime kitiems kolegoms Parlamento nariams, bus didelė pažanga darbuotojų iš trečiųjų
šalių atžvilgiu.

Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2010 m. gruodžio 14 d., antradienį.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Proinsias De Rossa (S&D),    raštu. – Balsavau prieš pavojingai suformuluotą Komisijos
ir Tarybos direktyvos projektą, kuriuo siekiama migrantams ES viduje sukurti menkai
atlyginamo darbo rinką. Migracija turi būti teisinga. Kiekvienas ES dirbantis asmuo turėtų
būti vertinamas vienodai, nesvarbu, iš kokios šalies yra kilęs. Pasiūlymas išduoti vieną
leidimą žmonėms, atvykusiems dirbti iš ES nepriklausančių šalių, reiškia prarastą galimybę
pagerinti esamas darbo sąlygas, kai migrantai yra laukiami ir vertinami vienodai. Užuot
to siekus, pasiūlyme numatytas diskriminacinis požiūris ES darbuotojų ir ne ES darbuotojų,
kurie komandiruojami dirbti į ES, atžvilgiu. Pvz., bendrovėms kur kas pelningiau įkurti
savo būstines šalyse, esančiose už ES ribų, ir komandiruoti savo darbuotojus į Europoje
esančius padalinius, taip išvengiant būtinybės savo darbuotojams suteikti tokias pat teises
ir sąlygas, kokios numatytos teisėtai ES dirbantiems ES piliečiams. Europos Parlamentas
šį pasiūlymą atmetė. Tai reiškia, kad Komisija ir valstybių narių ministrai turės grįžti prie
darbo ir pateikti pasiūlymą dėl vizų, kad padėtis nepablogėtų.

19. Direktyvos 2003/109/EB taikymo srities išplėtimas asmenims, kuriems
suteikiama tarptautinė apsauga (diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – Claude Moraes pranešimas
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0347&language=LT"
) Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu dėl pasiūlymo dėl Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/109/EB siekiant
išplėsti jos taikymo sritį asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga
[http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=lt&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2007&DocNum=0298"
–  C 6 - 0 1 9 6 / 2 0 0 7 -
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=COD/2007/0112"
].
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Claude Moraes,    pranešėjas. – Pone pirmininke, nuogąstauju, kad man įpusėjus pirmąją
savo kalbos pastraipą salėje liksiu tik aš pats, PPE koordinatorius ir Komisijos narė. Komisijos
nare, žaviuosi jūsų ištverme. Neturėčiau man skirto laiko švaistyti tokioms pastaboms, bet
nieko negaliu padaryti. Dėkoju PPE frakcijai, kad esate šiame Parlamente tokį vėlyvą metą.

Komisijos nare, kartu su Taryba atlikote puikų darbą, kad išgelbėtumėte šį pasiūlymą, kuris
bus naudingas tiems asmenims, kurie niekada neturėjo būti pašalinti iš pirminės Direktyvos
dėl ilgalaikių gyventojų taikymo srities. 2008 m. buvo dar viena galimybė įtraukti šiuos
asmenis ir, deja, Tarybai neturėjus vieningos pozicijos, tai nebuvo padaryta. Todėl labai
džiaugiuosi, kad šiandien pasiūlymas, kurio ėmėsi Martine Roure, mano pirmtakas ir
frakcijos koordinatorius, tapo susitarimo dalimi. Be to, esu labai dėkingas Tarybai. Jau
praeitose diskusijose minėjau, kad jei Taryba dalyvautų, ir jai padėkočiau, nes Belgijos
pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu buvo pasiekta puiki pažanga. Esu labai už tai dėkingas.

Šis pasiūlymas bus tiesiogiai naudingas visiems asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė
apsauga ir kurie ES gyvena ilgiau nei penkerius metus, bet šiuo metu negali gauti ilgalaikio
gyventojo statuso. Taip galiausiai bus panaikintas skirtingas požiūris į trečiųjų šalių piliečius,
ir šie asmenys bus labiau užtikrinti dėl savo padėties ES.

Pagrindinė problema derybose – teisėto gyvenimo laikotarpio, kuris turi siekti penkerius
metus, skaičiavimas. Pritarėme Komisijai, kad reikia atsižvelgti į visą procedūros trukmę.
Tačiau tam prieštaravo Taryba. Mums tai kėlė didelį susirūpinimą, nes kai kuriose valstybėse
narėse prieglobsčio suteikimo procedūros gali užtrukti daugelį metų. Derybose pasiekėme
kompromisą, kad bus skaičiuojama bent pusė prieglobsčio suteikimo procedūros trukmės,
o jei procedūra truks ilgiau nei 18 mėnesių, bus įtrauktas visas procedūros laikotarpis.
Nesiryžtu pereiti prie atitikties lentelių klausimo, bet pareiga verčia tarti žodį šia tema –
nors mieliau taip nesielgčiau. Vis dėlto norėčiau paprašyti institucijų šiuo klausimu pasiekti
horizontalųjį susitarimą. Ypač raginu Tarybą pripažinti atitikties lentelių svarbą prižiūrint
teisės aktų įgyvendinimą. Buvo susidariusi itin sudėtinga padėtis, kai šiame Parlamente
daugelio teisės aktų paketų, kuriuos frakcijos laikė labai svarbiais, įgyvendinimas galėjo
būti uždelstas dėl šios problemos.

Be to, labai džiaugiuosi, kad pasiūlymas apima ir pabėgėlius, ir asmenis, kuriems teikiama
papildoma apsauga. Labai svarbu ir toliau nenukrypti nuo pasirinktos krypties suvienodinti
abiem grupėms taikomus apsaugos standartus ir suteikiamas teises, kaip numatyta naujos
redakcijos Direktyvoje dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Susitarta ir dėl daugelio
priemonių, kuriomis saugoma nuo grąžinimo. Atsižvelgiant į tai, kad dabar šie žmonės
galės judėti tarp valstybių narių, svarbu, kad niekada nebūtų pamirštas asmenims skiriamos
apsaugos pagrindas. Taigi, valstybės narės ilgalaikio gyventojo leidime turės įrašyti pastabą
ir bus įpareigotos konsultuotis su apsaugą suteikusia valstybe nare dėl galimo išsiuntimo.
Pasiūlyme taip pat numatytas apsaugos perkėlimas į kitą valstybę narę pagal nacionalinius
susitarimus. Ilgalaikio gyventojo leidimas turi būti atitinkamai pataisytas siekiant apsaugoti
tokį gyventoją nuo išsiuntimo.

Be to, užtikrinome, kad būtų išlaikytas šeimos vientisumo principas išsiunčiant į kitą
valstybę narę, tačiau aišku ir tai, kad juo neturėtų būti automatiškai remiamasi tais atvejais,
kai šeimai nėra naudinga išvykti kartu su išsiunčiamu asmeniu.

Pasiektas susitarimas byloja apie naują trijų institucijų bendradarbiavimą prieglobsčio ir
teisėtos migracijos srityje remiantis nauja Lisabonos sutartyje nustatyta sistema. Tai rodo,
kad galime pasiekti susitarimą su valstybėmis narėmis dėl pažangių prieglobsčio srities
teisės aktų.
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Dar kartą norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams iš kitų frakcijų, M. Nedelchevai ir
C. Wikström bei kitiems kolegoms, prisidėjusiems prie to, ką pavadinčiau maloniu trišaliu
pokalbiu, jei tai tik nėra vienas kitam prieštaraujantys žodžiai! Norėčiau padėkoti visiems
suinteresuotiesiems asmenims už tai, ką pasiekėme.

Cecilia Malmström,    Komisijos narė. – Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti
Europos Parlamento pranešėjui Claude Moraesui. Pranešėjas kartu su šešėlinių pranešėjų
komanda atliko puikų darbą. Parlamentas, Komisija ir Taryba iš tiesų pasiekė susitarimą.
Labai daug padėjo ir ministras.

Pasiekėme kompromisą, kuris yra gerai suderintas ir atitinka 2007 m. pateiktą pasiūlymą.
Ilgalaikio gyventojo statuso pratęsimu asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga,
bus užtikrinta didesnė apsauga ir teisinis tikrumas Europoje esantiems pabėgėliams ir
geresnė jų integracija į mūsų visuomenę.

Tai pirma pagrindinė prieglobsčio politikos paketo dalis – pirmas iš šešių teisės aktų – ir
pirmas žingsnis siekiant bendro tikslo sukurti bendrą Europos prieglobsčio sistemą 2012 m.
Tai bus svarbus politinis ženklas, kad galime pasiekti susitarimą, kad siekiame kartu eiti
šiuo sunkiu, bet reikalingu keliu ir daryti pažangą ir kad šiuo atveju galime elgtis protingai
ir konstruktyviai. Norėčiau už tai padėkoti.

Dėl daug kartų minėtų atitikties lentelių Komisija Tarybai pateikė pareiškimą. Jums leidus
norėčiau perskaityti: „Komisija primena apie savo įsipareigojimą siekti, kad valstybės narės
sukurtų atitikties lenteles dėl priemonių, kurios susijusios su ES direktyvos perkėlimu į
nacionalinę teisę, ir praneštų apie jas Komisijai, kad būtų užtikrintas ES teisės aktų
perkėlimas į nacionalinę teisę ginant piliečių interesus, sukurta geresnė teisinė bazė ir
padidintas teisinis skaidrumas, taip pat siekiant patikrinti nacionalinių taisyklių
suderinamumą su ES nuostatomis.

Komisija apgailestauja, kad trūksta pritarimo nuostatai, kuri įtraukta į 2007 m. pasiūlymą,
kuriuo iš dalies keičiama Direktyva dėl ilgalaikių gyventojų ir kuriame siekta, kad atitikties
lentelės taptų privalomos.

Komisija, norėdama pasiekti kompromisą ir užtikrinti, kad nedelsiant būtų patvirtintas
pasiūlymas dėl ilgalaikių gyventojų, gali pritarti privalomos nuostatos dėl atitikties lentelių
pakeitimui, kuris būtų įtrauktas į dokumentą kaip atitinkama konstatuojamoji dalis, kurioje
būtų skatinama valstybes nares laikytis šios praktikos.

Todėl pozicija, kurios šiuo atveju laikosi Komisija, neturėtų būti precedentas. Komisija ir
toliau stengsis kartu su Europos Parlamentu ir Taryba surasti tinkamą šios horizontaliosios
institucinės problemos sprendimą.“

Manau, galime su tuo sutikti. Svarbu, kad šis pareiškimas yra įtrauktas į protokolą ir
išklausytas. Kaip jau minėjau ankstesnėse diskusijose, Komisija pakartoja šį argumentą.

Nepaisant to, labai svarbu tai, kad pasiekėme susitarimą dėl šio konkretaus pranešimo.
Dar kartą dėkoju visiems už jūsų indėlį.

Mariya Nedelcheva,    PPE frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, Komisijos nare,
C. Moraesai, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau pasidžiaugti puikiai atliktu pranešėjo
C. Moraeso darbu ir pavyzdiniu šešėlinių pranešėjų, Komisijos ir Tarybos bendradarbiavimu.

Šis pranešimas – didelis žingsnis į priekį kuriant suderintą Europos prieglobsčio sistemą.
Su Taryba pasiektas susitarimas buvo reikalingas, todėl labai džiaugiuosi, kad šiuo klausimu
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padarėme pažangą. Prieglobsčio politikos paketas yra kur kas platesnis, ir iš tikrųjų dar
daug ką reikia nuveikti. Todėl negalime nuleisti rankų, ir, manau, kad Taryba ir būsimose
derybose laikysis tokio pat bendradarbiavimu grįsto požiūrio. Tai ir norėjau pabrėžti iš
pradžių.

Dėl dokumentų turinio, nekartodama pranešėjo žodžių, norėčiau pažymėti du dalykus.
Pirma, norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu integruoti trečiųjų šalių piliečius į mūsų
visuomenę. Atvykstantys migrantai mūsų šalių ekonomikai yra tikras turtas. Tačiau
negalime priimti visų atvykėlių bet kokiomis sąlygomis. Kai kurios vyriausybės pastaraisiais
mėnesiais suprato, kad jų integracijos modeliai žlugo.

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

Cecilia Wikström,    ALDE frakcijos vardu. – (SV) Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau
padėkoti C. Moraesui, parengusiam pranešimą, dėl kurio čia diskutuojame – pranešimą,
kuriame, kaip įprasta, išlaikyti aukšti standartai ir pabrėžtas nuoširdus siekis laikytis
humanitarinių principų ir pagarbos žmonėms principo.

Asmenys, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, valstybėje narėje dažnai lieka labai ilgai,
kartais net visą savo likusį gyvenimą, nes pažeidžiamumas ir persekiojimas šalyje, iš kurios
jie yra pabėgę, taip pat tęsiasi labai ilgą laiką. Daugelis asmenų, kuriems suteikiama
tarptautinė apsauga, atsiduria tokioje pat padėtyje kaip ir tie, kurie vadinami pabėgėliais.
Būtų pagrįsta šiuos žmones, pragyvenusius penkerius metus, laikyti tos šalies ilgalaikiais
gyventojais, – būtent tokio požiūrio laikosi Komisija ir Parlamentas. Taryba siekė laikytis
kitokio požiūrio, kuris, mano nuomone, yra apgailėtinas.

Be to, norėčiau pabrėžti, kad tarptautinę apsaugą gaunančio asmens šeimos nariai privalo
turėti galimybę pasirinkti, kaip toliau gyventi. Pvz., išsiuntimo atveju šeimai turi būti leista
pasirinkti, ar vykti kartu, ar pasilikti. Džiaugiuosi, kad Parlamentas patvirtins šį pranešimą.
Gaila, jog Taryba nepatvirtino atitikties lentelių, bet džiaugiuosi, kad darome spaudimą
dėl pranešimų, kurie turi būti įtraukti į bendrą Europos prieglobsčio sistemą.

Reikia tikėtis, kad nuo šiol Taryba bus linkusi labiau įsiklausyti. Visiems nustatytas toks
pat galutinis terminas – 2012 m. Turime atsisakyti savo senų, įsišaknijusių požiūrių ir
laikytis europinio modelio, kuris yra pats palankiausias prašantiems prieglobsčio asmenims
ir migrantams. Kitaip žodis „solidarumas“ netrukus taps bereikšmis.

Norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjui C. Moraesui už puikiai atliktą darbą ir labai gerą,
jeigu ne puikų, bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą.

Judith Sargentini,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (NL) Pone pirmininke, praėjusią savaitę
kartu su Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetu lankėmės Atėnuose, o ten
viešėdama kalbėjausi su Mamuthu. Mamuthas yra 26 m. vyras, atvykęs iš Eritrėjos. Į Europos
Sąjungą jis atvyko per Graikiją ir pasiekė Nyderlandus, kur pageidavo pasilikti, nes toje
šalyje turėjo pažįstamų, tačiau buvo išsiųstas atgal į Graikiją. Mamuth pasakojo, kad jis
Graikijoje pagaliau įgijo pabėgėlio statusą, todėl negalėtų toliau laisvai keliauti; be to, praeitų
labai daug laiko, kol jam būtų suteikta Graikijos pilietybė.

Dėl tokių jaunuolių kaip Mamuthas, kurie turi teisę į naują gyvenimą ir nenusipelnė būti
siuntinėjami pirmyn ir atgal, džiaugiuosi, kad Parlamentas rengiasi pakeisti padėtį, o
pranešėjas Claude Moraes sugebėjo žengti šį pirmą žingsnį rengiant mūsų prieglobsčio
politikos paketą. Taip pat svarbu, kad Mamuthui, kuris pageidauja pradėti savo naują
gyvenimą Nyderlanduose, būtų suteikta galimybė palyginti turimas galimybes, nes šis
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jaunas žmogus turi teisę įvertinti, kaip skirtingi klausimai sprendžiami Graikijoje ir
Nyderlanduose ar kitose šalyse, kuriose jis norėtų kurti savo gyvenimą.

Ačiū, pone C. Moraesai, už bendradarbiavimą; pažiūrėsime, ar ilgai šis procesas užtruks
Mamutho atveju.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti Claude
Moraesui už pranešimą ir jį pasveikinti. Pritariu pranešimui ir palankiai jį vertinu, nes bus
suteiktos naujos teisės asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, įskaitant
pabėgėlius. Šiems asmenims bus suteiktos teisės, kurios jau suteiktos trečiųjų šalių
piliečiams, teisėtai gyvenantiems Europos Sąjungoje ilgiau kaip penkerius metus. Tačiau
šiame pranešime įžvelgiu keletą trūkumų. Esu iš šalies, kurioje susidūrėme su šiomis
problemomis, ir norėčiau pabrėžti, kad penkeri metai – per ilgas laikotarpis šiame pranešime
numatytoms teisėms įgyti. Tai ypač aktualu šalims, priėmusioms daug atvykusių asmenų,
kurie tose šalyse tebėra; šie asmenys įstringa pirmoje šalyje, į kurią atvyko. Panaši padėtis
susiklostė ne tik mano šalyje, bet ir kitose šalyse, o Graikija – vienas iš tokių pavyzdžių.
Čia gyvena daug žmonių, kurie turi laukti penkerius metus, kad galėtų pasinaudoti teisėmis,
kurios numatytos šiame teisės akte. Žinoma, galiausiai ilgalaikio gyventojo statusas jiems
atneša naudos, tačiau šie asmenys gali persikelti ir į kitas Europos Sąjungos šalis, o tai būtų
didžiulė pagalba tokioms šalims kaip Graikija, Malta, Kipras ir kitoms. Todėl manau, kad
šis teisės aktas, nors ir geras, gali būti dar patobulintas sumažinant nustatytą penkerių metų
laukimo laikotarpį. Baigdamas kalbą norėčiau padėkoti pranešėjui Claude Moraesui už
pritarimą ir už tai, jog padarė viską, kad įtrauktų nuorodą – nors ir simbolinę – į aiškinamąją
dalį pranešimo pabaigoje.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Pone pirmininke, aš taip pat pirmiausia norėčiau padėkoti
kolegai Claude Moraesui už pranešimą. Be to, norėčiau padėkoti jam už dideles pastangas
kaip Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto koordinatoriui.

Manau, nuostabu, kad šia nauja direktyva galiausiai bus užpildytas teisinis vakuumas dėl
asmenų, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, teisės gyventi visoje Europoje. Šiems
asmenims, kurie yra įsikūrę vienoje iš valstybių narių, nėra užtikrintas teisinis tikrumas,
nes dabartinėmis aplinkybėmis jie negali gauti ilgalaikio gyventojo leidimo, kurį turi teisę
gauti kiti trečiųjų šalių piliečiai. Šiems žmonėms turi būti suteikta teisė gauti ilgalaikio
gyventojo leidimą jų nediskriminuojant, o vienintelė sąlyga turėtų būti teisėtas buvimas
valstybėje kaip ir kitų trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu. Esu įsitikinęs, kad skaičiuojant reikėtų
atsižvelgti į visą teisėto buvimo Europos Sąjungoje trukmę nuo tada, kai pateikiamas
prašymas dėl tarptautinės apsaugos.

Kartu reikia atsižvelgti ir į tai, kad šie asmenys, atsidūrę už Europos Sąjungos ribų, beveik
visada yra itin pažeidžiami, ir bet kokie veiksmai atšaukiant tarptautinę apsaugą ar teisę
gyventi turi būti sprendžiami atsižvelgiant į šių žmonių pagrindines teises ir negrąžinimo
principą.

Šioje direktyvoje nustatytos reikiamos papildomos nuostatos dėl procedūrų, kurios gali
būti taikomos išsiuntimo atveju ar atšaukiant tarptautinę apsaugą. Manau, kad balsuodami
turime pritarti Claude Moraeso pranešimui, nes šis pranešimas – bendro Europos Sąjungos
prieglobsčio ir migracijos sistemos paketo dalis.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Pone pirmininke, nevertinu šio pranešimo „pro rožinius
akinius“. Sąmoningai žvelgiu mūsų šalių piliečių akimis, kurie nerimauja, kad pabėgėliams,
pragyvenusiems valstybėje narėje penkerius metus, bus suteiktas ilgalaikio gyventojo
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statusas. Šis statusas galios visoje ES teritorijoje. Taigi, pabėgėlis, įsikūręs šalyje, kurioje
galioja palyginti negriežti prieglobsčio teisės aktai, po penkerių metų galės persikelti į bet
kurią kitą pasirinktą valstybę narę – ir, žinoma, iš pradžių pasirinks tą šalį, kurios taisyklėse
bus spragų ar kurios bus ne tokios griežtos, o vėliau persikels gyventi ten, kur socialiniai
standartai bus gerokai aukštesni. To padarinys bus antrinė migracija ir piktnaudžiavimas.
Netgi penkerių metų laikotarpis prieglobsčio atveju yra problemiškas, nes dažnai
administracinės procedūros sąmoningai uždelsiamos ir atliekami tyrimai. Direktyvos
išplėtimas užkrautų dar didesnę naštą aukštais socialiniais standartais pasižyminčioms
valstybėms narėms, nors šios šalys jau susiduria su problemomis, o pabėgėliams būtų dar
sunkiau integruotis. Labai kritiškai vertinu šį pranešimą.

Cecilia Malmström,    Komisijos narė . – Pone pirmininke, nedaug tegaliu pridurti. Plačiai
pritariama C. Moraeso atliktam darbui dėl šios itin svarbios direktyvos.

Norėčiau tik dar kartą pakartoti C. Moraesui ir kitiems nariams, kad tai yra labai svarbi jų
darbo dalis. Manau, rytoj šis pranešimas sulauks pritarimo per balsavimą. Tai pirmas
bendras žingsnis kuriant 2012 m. prieglobsčio politikos paketą. Tačiau norėčiau, kad
išliktų ši naudinga bendradarbiavimo dvasia, nes man jūsų paramos reikia rengiant ir
likusias direktyvas – pasikliauju jumis.

Claude Moraes,    pranešėjas. – Pone pirmininke, norėčiau dar kartą padėkoti Komisijos
narei už atliktą darbą.

Viena iš priežasčių, kodėl viliamės pirmą prieglobsčio politikos paketo dalį užbaigti per
rytoj vyksiantį balsavimą – ir manau, kad tai bus triuškinantis balsavimas – yra ta, kad,
nors prieglobstis ir išlieka viena svarbiausių temų šiame Parlamente – ypač opia mažesnėms
šalims, kaip mums paaiškino S. Busuttil – kiekvienas su prieglobsčiu susijęs teisės aktas
gali turėti neproporcingą poveikį ne tik mažoms valstybėms, bet ir tokioms krizės apimtoms
šalims kaip Graikija.

Visi turėtume veikti atsargiai, kaip elgėmės rengdami šį pranešimą, o iš aiškinamojo
memorandumo nuostatų matyti, kad buvo rimtai atsižvelgta į narių nuogąstavimus, visų
pirma tais atvejais, kai tuos nuogąstavimus išreiškė rimtai dirbantys nariai. Pvz., manau,
kad galėtume įtraukti M. Nedelchevos pastabas dėl integracijos ir C. Wikström pastabas
dėl šeimos narių ir išsiuntimo, taip pat smurto namie ir kitų problemų. Tai
bendradarbiavimas, kai derybos sklandžiai vyksta aukštesniu Komisijos ir Tarybos lygmeniu,
ir tai bendras mūsų ir kolegų Parlamente nuopelnas.

Galiausiai, ponia J. Sargentini, iš tikrųjų norėjau rasti tinkamą būdą pasakyti, kad atitikties
lentelės labai svarbios. Teigti, kad prieglobsčio prašantys žmonės dabar laukia, kol bus
patvirtintos atitikties lentelės, turbūt yra išradingiausias ir vaizdingiausias būdas įtikinti
priimti sprendimą dėl atitikties lentelių, todėl tikiuosi, kad Taryba tai girdėjo. Dar kartą
dėkoju visiems kolegoms už pritarimą šiam pranešimui po tokio ilgo laiko.

Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 2010 m. gruodžio 14 d., antradienį.

20. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda – Geras valdymas ir ES regioninė
politika (diskusijos)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – bendros diskusijos dėl šių pranešimų:
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– pranešimo dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos Regioninės plėtros
k o m i t e t o  v a r d u
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0309&language=LT"
). Pranešėjas: Petru Constantin Luhan

[2009/2233(INI)]; ir

– pranešimo dėl gero ES regioninės politikos valdymo Regioninės plėtros komiteto vardu
(A7-0280/2010). Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu

[2009/2231(INI)].

Petru Constantin Luhan,    pranešėjas. – (RO) Pone pirmininke, šiuo pranešimu ketinime
atsakyti į temos pavadinime iškeltą klausimą, t. y. ar ekonominės, socialinės ir teritorinės
sanglaudos sukūrimas yra būtina sąlyga siekiant, kad Europos Sąjunga būtų konkurencinga
pasauliniu mastu, ypač atkreipiant dėmesį į sanglaudos politikos vaidmenį šiuo atžvilgiu.

Susirūpinimą kelia tai, kad 271 Europos Sąjungos regione yra tokie didžiuliai skirtumai.
Labiausiai išsivysčiusiame regione BVP vienam gyventojui tenka 344 proc. ES-27 vidurkio,
o skurdžiausiame regione šis skaičius siekia vos 26 proc., kitaip tariant, 13 kartų mažiau.

Kitas nepalankus veiksnys – Europos Sąjungos ekonomikos augimo tempas, kuris yra
lėtesnis, palyginti su mūsų tarptautiniais konkurentais. Todėl, kaip minima strategijoje
„Europa 2020“, reikia sukurti strategines sritis ir žvelgti už Europos Sąjungos ribų, kad
taptume stipresni.

Europoje susidūrėme su sunkia užduotimi, nes teks įveikti ne tik dabartinės krizės poveikį,
bet ir išspręsti kitas pagrindines problemas, t. y. prisitaikyti prie globalizacijos, demografinių
pokyčių, klimato kaitos, taip pat spręsti energetinio saugumo problemas.

Sanglaudos politikos vaidmuo įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ yra nenuginčijamas.
Manau, šios politikos prioritetai privalo būti suderinti su būsimos strategijos tikslais, tačiau
reikia pažymėti, kad ši politika turi likti nepriklausoma. Padidinus sąveiką tarp mokslinių
tyrimų, technologijų plėtros bei inovacijų programų ir sanglaudos programų galima būtų
lengviau pasiekti strategijoje numatytus tikslus. Privalome paremti didelį poveikį ES
lygmeniu turinčius projektus, kuriais bus skatinamas ekonomikos augimas, kuriamos
naujos darbo vietos ir užtikrinamas tvarus regionų vystymasis.

Be to, labai svarbu remti investicijas į bet kokios rūšies infrastruktūrą, ar tai būtų transporto,
informacinės ir ryšių technologijos (IRT), socialinė, švietimo, mokslinių tyrimų ir plėtros
ar aplinkos infrastruktūra, kuriomis būtų siekiama tvaraus prieinamumo lygmens visiems
Europos piliečiams, suteikiant jiems vienodas sąlygas išnaudoti vystymosi galimybes.

Gairės vietos ir regionų lygmeniu bus apibrėžtos remiantis konkrečios srities ypatumais,
atsižvelgiant į galimybę sukurti tiesioginę papildomą naudą. Būtina skatinti decentralizacijos
principo taikymą vietos valdžios lygmeniu, kad pagerėtų Europos lėšų įsisavinimas.

Skatinant ekonomikos konkurencingumą ir kuriant naujas darbo vietas, negalima
nepastebėti itin svarbaus mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) vaidmens. Privalo būti padidinta
jų galimybė gauti ES finansavimą, pasinaudoti finansų inžinerijos priemonėmis ir kitais
kreditavimo šaltiniais. Be abejo, būtina padidinti sanglaudos politikos poveikį, kad būtų
stiprinamas ekonomikos konkurencingumas. Šiuo atžvilgiu norėčiau pabrėžti, kad reikia
tęsti naudojimosi ES lėšomis procedūrų supaprastinimą, užtikrinti lankstų jų panaudojimą,
tolesnį BVP naudojimą kaip pagrindinį kriterijų regionų teisei į paramą nustatyti pagal
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sanglaudos politiką, taip pat reikia konkretaus Komisijos pasiūlymo dėl viešojo ir privataus
sektoriaus partnerystės skatinimo.

Dėl Europos Sąjungos konkurencingumo pasaulyje stiprinimo manau, kad reikėtų panaudoti
dalį sanglaudos politikai skirtų lėšų, kad būtų įtvirtintas ir išlaikytas Europos kaip pasaulinio
masto lyderės vaidmuo tuose sektoriuose, kuriuose ji jau turi konkurencinį pranašumą,
taip pat tuose sektoriuose, kuriuose ji gali tapti pasauline lydere.

Todėl, kolegos nariai, ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda kartu su strateginėmis
investicijomis – tai būtinos sąlygos siekiant užtikrinti Europos Sąjungos ekonomikos
konkurencingumą pasaulio mastu.

Ramona Nicole Mănescu,    pranešėja. – (RO) Pone pirmininke, dabartinė pasaulinė krizė
dar kartą parodė, koks svarbus geras valdymas visais lygmenimis, taip pat poreikis, kad
vietos ir regionų valdžios institucijos kaip lygiateisiai partneriai nuolat dalyvautų plėtojant
ir įgyvendinant ES politikos kryptis ir strategijas, ypač atsižvelgiant į tai, kad jos įgyvendina
beveik 70 proc. visų ES teisės aktų.

Sanglaudos politika atlieka esminį vaidmenį taikant daugiapakopį valdymą. Atsižvelgiant
į tokio valdymo poveikį siekiant teritorinės sanglaudos Europoje, daugiapakopio valdymo
principas turėtų tapti privalomas visoms valstybėms narėms. Iš tikrųjų, aktyviu vietos ir
regionų valdžios institucijų dalyvavimu priimant sprendimus net ir parengiamajame
teisėkūros proceso etape, taip pat atitinkama bendro valdymo mechanizmų veiksmingumo
ir įvairių Komisijos bei valstybių narių įsipareigojimų analize bus užtikrinta, kad būtų
pasiekti geresni Europos lėšų įsisavinimo rezultatai būsimu programavimo laikotarpiu.

Praktiškai patvirtinta, kad integruotas požiūris į regioninę politiką yra gerokai
veiksmingesnis, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus. Būtent todėl šis požiūris taip pat turėtų
tapti privalomas. Reikia bendros partnerystės sąvokos apibrėžties. Dėl to paprašiau Europos
Komisijos parengti partnerystės apibrėžtį, kad būtų galima užmegzti tinkamą
bendradarbiavimą su vietos ir regionų valdžios institucijomis.

Todėl vietos plėtros metodikos, pagrįstos vietos partneryste, taikymas – galimas valstybių
narių sprendimas, siekiant sustiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį valdant
ir įgyvendinant Europos programas, visų pirma tas, kurios susijusios su miesto, kaimo ir
tarpvalstybine plėtra. Taisyklių, taikomų ES ir nacionaliniu lygmeniu, supaprastinimas ne
tik dėl ekonomikos krizės, bet ir tam, kad tai taptų bendru būsimos sanglaudos politikos
principu – būtina geresnio valdymo taikant sanglaudos politiką sąlyga, nes tai vienintelis
būdas paskatinti galimus paramos gavėjus.

Be to, manau, kad kitam programavimo laikotarpiui reikia nustatyti bendras Europos lėšų
naudojimo taisykles, kurios būtų taikytinos visoms valstybėms narėms, taip panaikinant
jų galimybę nustatyti papildomas sąlygas, kuriomis būtų iš esmės ribojamos galimybės
gauti finansavimą.

Jei mūsų ilgalaikis siekis – turėti aiškesnę, į rezultatus nukreiptą ir lengviau taikomą politiką,
Komisija privalo padidinti vietos ir regionų valdžios institucijoms suteiktas galimybes teikti
paramą ir pagerinti nacionaliniu lygmeniu atliekamų veiksmų stebėsenos sistemas. Manau,
šių valdžios institucijų mokymas ir pagalbos joms teikimas vykstant programų
įgyvendinimo procesui padėtų pasiekti, kad gerokai sumažėtų klaidų, visų pirma susijusių
su neteisėtomis išlaidomis ir viešaisiais pirkimais. Kad būtų išvengta audito sudvejinimo
ir per didelės kontrolės, nes su tuo dabar susiduria paramos gavėjai, paprašėme Komisijos
parengti vieną bendrą audito vadovą, kuriuo būtų palengvintas vienodas bendro audito
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modelio taikymas visais lygmenimis. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas yra tas, jog
privalome imtis priemonių, kad būtų skatinamas privataus sektoriaus dalyvavimas
įgyvendinant Europos projektus. Pirmas žingsnis šia linkme būtų supaprastinti finansų
valdymo priemonių, skirtų mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taikymo taisykles.

Galiausiai norėčiau paminėti tai, kad per konsultacijas teko glaudžiai bendradarbiauti su
Komisijos atstovais, kurie parodė susidomėjimą ir pritarimą, veiksmingai paremdami šiame
pranešime numatomas priemones, o tai papildoma garantija, kad Komisija galiausiai šias
priemones priims.

Johannes Hahn,    Komisijos narys. – (DE) Pone pirmininke, gerbiami Europos Parlamento
nariai, visų pirma norėčiau padėkoti R. Mănescui ir P. C. Luhanui už du, kaip įprastai,
naudingus pranešimus, kuriuose palankiai vertinama regioninė politika ir kurie parengti
pačiu laiku, atsižvelgiant į vykstančias diskusijas dėl būsimos regioninės politikos struktūros,
visų pirma atsižvelgiant į sanglaudos forumą, įvyksiantį sausio mėn. pabaigoje –
vasario mėn. pradžioje.

Svarbu, kad regioninę politiką nuolat vertintume visų pirma kaip investicijų politiką –
investicijų į regionus, žmones, europiečius politiką. Šiuo finansiniu laikotarpiu naujovių
ir regioninės politikos sričiai jau skirta iš viso 86 mlrd. EUR, kurie visų pirma skirti
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, siekiant padėti gerinti jų darbo jėgos kokybę, gamybos
metodus ir teikiamas paslaugas. Vis dėlto, abu esate visiškai teisūs, kad ateityje reikia toliau
gerinti mūsų strategiją, kad, be kontrolės, kuri ir ateityje bus reikalinga, kitaip tariant, be
teisingo finansinio elgesio, turime skirti daug didesnį dėmesį į rezultatus nukreiptam mūsų
darbo vertinimui. Visuomet sakiau – tai ir pranešimo dėl sanglaudos bei jo išvadų pagrindas
– kad nėra jokio prieštaravimo tarp dėmesio sutelkimo į kelis strategijoje „Europa 2020“
nustatytus prioritetus ir lankstaus šių prioritetų įgyvendinimo įvairiuose Europos
regionuose.

Teritorinė sanglauda nepaprastai svarbi. Man tai pagrindinis klausimas, suteikiantis
informacijos apie tai, kaip galime toliau gerinti gyvenimo standartus regionuose. Tai mūsų
užduotis siekiant užtikrinti, kad žmonės turėtų perspektyvų tuose regionuose, kuriuose
jie gimė. Tai padės skatinti ir didesnę Europos šalių sanglaudą.

Tokiomis sąlygomis svarbu – tai turėtų būti pabrėžta ir būsimo programavimo laikotarpiu
– vėl skirti didesnį dėmesį miestų ir didmiesčių vaidmeniui, atsižvelgiant į tai, kad apie
70 proc. europiečių gyvena miestų aplinkoje. Tačiau kartu būtina nepamiršti miesto ir
kaimo ryšių svarbos. Čia kalbu apie kitų finansavimo šaltinių naudojimą, kad toliau būtų
stiprinamos sąsajos ir užkirstas kelias nereikalingam sudvejinimui.

Kaip jau senokai itin išsamiai ir, mano nuomone, vaisingai šiame Parlamente diskutavome,
taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tas sritis, kurios pasižymi konkrečiais geografiniais
ypatumais, ir, savaime suprantama, apsvarstyti demografinių pokyčių Europoje klausimą,
su kuriuo labai dažnai susidursime ir kurį reikia spręsti. Viena vertus, įžvelgiame labai
rimtas gyventojų skaičiaus mažėjimo kaimo vietovėse tendencijas, kita vertus, gerokai
padidėjo trauka į miesto vietoves, todėl ne tik vis daugiau žmonių gyvena mažoje teritorijoje,
bet ir mažėja gyventojų skaičius atitinkamose vietovėse. Iš dalies šią problemą galima
spręsti investuojant į seną ir naują infrastruktūrą. Tai bus labai svarbus indėlis užtikrinant
augimą.

Kaip atskirai pabrėžiama R. Mănescu pranešime, partnerystės – bendradarbiavimo –
klausimas labai svarbus. Taip, svarbu skatinti daugiapakopį valdymą. Vis dėlto norėčiau
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atkreipti Parlamento dėmesį į tai, kaip svarbu, kad regionuose būtų atsižvelgta ir į vietos
lygmenį. Kai regionuose diskutuoju įvairiais klausimais, kartais susidaro įspūdis, kad regionų
atstovai neatsižvelgia į vietos atstovus, o nacionaliniai atstovai neatsižvelgia į regionų
atstovus. Reikia sukurti šį klausimą padedančias spręsti priemones.

Pritariu jums, tačiau privalau gana aiškiai pabrėžti, kad būtina gerbti kiekvienos valstybės
narės konstitucinę tvarką ir deramai ją įvertinti. Vis dėlto pritariu jums, kad į mūsų
partnerystės ir investicijų programas reikia įtraukti kuo daugiau lygmenų, tačiau reikia
įtraukti ir kuo daugiau suinteresuotųjų šalių, įskaitant nevyriausybines organizacijas (NVO).

Ko gero, plačiau finansinės kontrolės klausimą aptarsiu savo baigiamosiose pastabose, nes
jau ir taip viršijau man skirtą laiką. Be to, norėčiau šiltai pasveikinti naują pirmininką, kuris
toliau pirmininkaus šiam posėdžiui.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Iosif Matula,    PPE frakcijos vardu. – (RO) Pone pirmininke, sanglaudos politika – viena iš
svarbiausių ir sėkmingiausių ES politikos krypčių. Pasirašius Lisabonos sutartį, teritorinėms
valdžios institucijoms leidžiama aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procese, o tai
labai svarbus žingsnis kuriant tikrą daugiapakopį valdymą. Tam reikia suteikti pagrindinį
vaidmenį ne tik būsimo programavimo laikotarpiu, bet ir kiekviename strategijos
„Europa 2020“ plėtojimo ir įgyvendinimo etape.

R. Mănescu pranešime, už kurį Regioninės plėtros komitetas balsavo vienbalsiai, didelis
dėmesys skiriamas regionų ir vietos valdžios institucijų kompetencijai ir vaidmeniui
įgyvendinant sanglaudos politiką. Pranešime pabrėžiama, kad visoms ES politikos kryptims
daugiapakopio valdymo metodas privalo būti taikomas horizontaliai. Daugiapakopis
valdymas yra būtina sąlyga siekiant teritorinės sanglaudos ir didinant jos galimybes. Jis
turi būti paremtas požiūriu „iš apačios į viršų“, atsižvelgiant į šiuo metu valstybėse narėse
galiojančių administracinių sistemų skirtumus.

Šiuo programavimo laikotarpiu ir ateityje būtina didesnį dėmesį skirti integruotam
požiūriui, kuris taikytinas ne tik didinant administracinius pajėgumus, bet ir taikant finansų
valdymo priemones. Būtina praplėsti vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį taikant
vietos plėtros metodiką, grindžiamą regionų partneryste, visų pirma įgyvendinant projektus,
susijusius su miesto, kaimo ir tarptautiniais aspektais. Tokios partnerystės vaidmuo – padėti
siekti tvaraus vystymosi. Jai taikomos ne tik nacionalinės sistemos, taigi ja prisidedama
prie Europos Sąjungos teritorinės sanglaudos stiprinimo. Be to, ši partnerystė padeda
pabrėžti ne tik bendras plėtros galimybes, bet ir konkrečius vietos aspektus.

Daugiapakopiu valdymu, pagrįstu aiškiomis ir skaidriomis procedūromis, bus skatinama
decentralizacija, kuri tebėra reikalinga kai kuriose valstybėse narėse. Regionų ir vietos
valdžios institucijų vaidmens išplėtimas apima ir tai, kad joms suteikiama atsakomybė
daug veiksmingiau rengti projektus, o tai reikš, kad turės būti priimtas labiau į rezultatus
nukreiptas požiūris.

Sveikinu R. Mănescu ir P. Luhaną pristačius puikius pranešimus, kuriais sanglaudos politikos
ateičiai bus suteikta didelė papildoma nauda.

Evgeni Kirilov,    S&D frakcijos vardu. – Pone pirmininke, norėčiau pagirti savo kolegas
P. Luhaną ir R. Mănescu atlikus puikų darbą. Visi sutinkame, kad sanglaudos politikos
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vaidmuo stiprinant Europos regionų konkurencingumą labai svarbus. Atsižvelgdami į
politikos tęstinumą ir jos pasiekimus, pageidaujame, kad sanglaudos politikai būtų skiriama
pakankamai išteklių arba bent jau ne mažesnės lėšos nei skiriama šiuo metu.

Be to, nenorime, kad ant paramos gavėjų pečių užgultų papildoma našta. Būsimas
sanglaudos politikos projektas priklauso nuo sprendimo, kurį priimsime kartu. Tačiau
Komisija turi atlikti svarbų vaidmenį pateikdama pasiūlymą, ir šiuo atveju pasikliaujame
jumis, Komisijos nary J. Hahnai, nes, mano nuomone, kai kurie šie pasiūlymai, pvz.,
pasiūlytos išankstinės sąlygos valstybėms narėms gauti finansinę Europos Sąjungos paramą
– turi būti pakeisti.

Reikia paremti visų regionų sanglaudos politiką, ir turime neleisti, kad susiklostytų tokia
padėtis, kai ta politika nukenčia nuo kai kurių nacionalinių vyriausybių nesugebėjimo
veikti. Komisijos nary, sutinku, kad svarbu plėtra šiais lygmenimis. Todėl svarbu nepakeisti
sudėtingumo sąlygiškumu ir vėl neapsunkinti galutinių paramos gavėjų. Jei siekiame
užtikrinti, kad sanglaudos politika duotų teigiamų rezultatų, turime leisti regionams aktyviai
dalyvauti; leiskime jiems atsakyti už proceso vyksmą, suteikime jiems atitinkamų išteklių
ir užtikrinkime, kad jie veiksmingiausiai pasinaudotų tais ištekliais.

Riikka Manner,    ALDE frakcijos vardu. – (FI) Pone pirmininke, Komisijos nary, pirmiausia
norėčiau padėkoti pranešėjams už jų puikų darbą. Iš tikrųjų šiais dviem pranešimais
sukuriamas tvirtas pagrindas sanglaudos politikos ateičiai.

Nėra jokios abejonės, kad perspektyvi visai Europai taikoma sanglaudos politika – tai būtina
sąlyga mūsų pasauliniam konkurencingumui užtikrinti. Kaip minėjo Komisijos narys,
regioninė politika – tai investicijų politika. To turime siekti ir ateityje. Sanglaudos politika
galime aktyviai atsiliepti ir į strategijoje „Europa 2020“ iškeltus tikslus. Jei siekiame geresnių
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių, sanglaudos politiką turime laikyti
neatsiejama šių tikslų dalimi, o mūsų požiūris į šiuos tikslus privalo būti platesnis.

Sanglaudos politika iš tikrųjų nėra vien tik solidarumo klausimas. Be abejo, iš dalies yra
taip, bet būtent įgyvendinant sanglaudos politiką šiuo metu intensyviai finansuojami
moksliniai tyrimai, technologijų plėtra ir naujovių diegimas. Todėl kitu finansavimo
laikotarpiu sanglaudos politikai įgyvendinti tikslinga skirti bent jau tokią pat sumą, kokią
skyrėme iki šiol. Penktojoje ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitoje
tinkamai atsižvelgiama į šiuos veiksnius. Be to, labai svarbu skirti daugiau laiko ir lėšų
siekiant sėkmingų rezultatų.

R. M nescu pranešime analizuojamas labai svarbus pagrindinis sanglaudos politikos
klausimas, t. y., kaip sukurti tokią politiką, kuri būtų tinkama ir apimtų visus lygmenis.
Pvz., kai kurie politikos įgyvendinimo duomenys rodo, kad rezultatai buvo nuviliantys.
Kaip regioninės politikos veikėjai turėtume rimtai įvertinti šias sanglaudos politikos
problemas ir pasistengti rasti jų sprendimo būdą. Mano nuomone, R. M nescu pranešime
šie klausimai itin išsamiai nagrinėjami.

Jean-Paul Besset,    Verts/ALE frakcijos vardu. – (FR) Pone pirmininke, savo kalboje didžiausią
dėmesį skirsiu P. Luhano pranešimui.

Regioninės sanglaudos politikos kryptys Europoje labai svarbios siekiant tvarios, socialiai
suderintos ir ekologiniu požiūriu veiksmingos ekonominės plėtros, t. y., konkurencingos
pasauliniu mastu plėtros.
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Dėkoju P. Luhanui už tai, kad įtraukė keletą mūsų pasiūlytų pakeitimų, kuriais siekiama
sukurti tvarią mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką, padedančią išsaugoti
biologinę įvairovę. Nepaisant to, negalime balsuoti už šią rezoliuciją, nes ja skatinama
sanglaudos politikos kaip priemonės pasiekti pasaulinį konkurencingumą vizija, kuri
mums vis dar atrodo per siaura, pernelyg ribota ir nepakankama.

Privalome atkreipti dėmesį į du šio pranešimo trūkumus. Pirmiausia, pranešėjas, vertindamas
infrastruktūrą kaip varomąją augimo jėgą, beveik išimtinai pasikliauja kiekybės
priemonėmis, o augimas – pagrindinis jo kriterijus. Manome, kad dabartinėmis sąlygomis
tai nėra tinkama. Pvz., jis mini 246 veiksmų programas mokslinių tyrimų ir technologijų
plėtros srityse, kuriomis labai didžiuojasi, nesigilindamas į šias programas. Moksliniai
tyrimai – geras dalykas, bet turime žinoti, kas tiriama.

Antrasis trūkumas yra tas, kad pranešėjas nepateikia pakankamai aiškių planų. Pageidaujame
tvirto pasirinkimo, kad būtų galima išspręsti pranešime įvardytas problemas, pageidaujame,
kad būtų pasirinkta ekologiška ekonomika, ekologiška ir nauja kryptis, nes tai vienintelis
pasirinkimas, kuriuo galime suteikti pranašumą Europai ir jos regionams.

Charalampos Angourakis,    GUE/NGL frakcijos vardu. – (EL) Pone pirmininke, šie
pranešimai, kaip ir strateginiai monopolijų grupių Europos Sąjungoje ir buržuazinių joms
tarnaujančių vyriausybių planai, nukreipti prieš paprastus žmones. Nors ir stengiamasi
naudotis politine sanglauda ir manipuliuoti visuomene, sanglaudos Europos Sąjungoje
niekada nebuvo ir negali būti. Europos Sąjungos politikai būdingi du pagrindiniai aspektai:
pirmas – giliai įsišaknijusi nelygybė, kuri yra kapitalistinio plėtros metodo požymis, o
antras pagrindinis aspektas yra tas, kad Bendrijos lėšos skiriamos ne paprastų žmonių
poreikiams patenkinti; jos skiriamos darbo vietoms ir infrastruktūrai, kad būtų padidinta
monopolijų grupių kapitalo grąža ir vadinamieji „karštieji pinigai“ pasinaudojant viešojo
ir privataus sektorių partneryste.

Šiandien, tęsiantis kapitalistinei krizei, atsisakoma net šio klaidingai įvardijamo principo
– Bendrijos solidarumo, kuris pakeičiamas kapitalo konkurencingumu. Politinių kapitalizmo
atstovų pranešimais ir planais dėl būsimos sanglaudos politikos patenkinami dabartiniai
verslo grupių poreikiai, skatinamas greitesnis kapitalistinis restruktūrizavimas, panaudojant
prieš paprastus žmones nukreiptą strategiją „Europa 2020“, taip pat aršiai puolamos
darbininkų klasės darbo, draudimo ir socialinės teisės. Europos Sąjunga negali patenkinti
skubių poreikių, pvz., apsaugoti nuo žemės drebėjimų, garantuoti švietimą, sveikatą ir
gerovę. To negalime pasiekti ir kapitalistinės plėtros metodu. Todėl šiandien kaip niekada
anksčiau reikia išstoti iš Europos Sąjungos ir kovoti už planinę socialistinę ekonomiką.

Trevor Colman,    EFD frakcijos vardu. – Pone pirmininke, šį vakarą norėčiau tarti žodį
vietoj savo kolegos J. Buftono, kuris turėjo sakyti kalbą, tačiau susirgo. Todėl kalbėsiu jo
vardu. Kaip visi žinome, regioniniai fondai kartu su BŽŪP sudaro didžiausią ES biudžeto
dalį. Ištisus dešimtmečius britai buvo priversti apmokėti įvairių projektų visoje ES išlaidas,
nors dauguma šių projektų JK mokesčių mokėtojams neatnešė jokios naudos.

Visai neseniai Tiriamosios žurnalistikos biuras Jungtinėje Karalystėje atskleidė, kad ES
regioniniai fondai naudojami ginklų prekyba užsiimančioms bendrovėms Rytų Europoje
paremti, o kai kuriems projektams suteiktas milijonus eurų siekiantis finansavimas, nors
tai pačios turtingiausios bendrovės. Ar joms iš tikrųjų reikėjo ES subsidijų? Atsižvelgiant
į šią apgaulę ir švaistymą pagal šią biudžeto eilutę ir į tai, kad ši biudžeto eilutė net
nenaudojama tais tikslais, kurių siekia jos rėmėjai, raginame koaliciją Jungtinėje Karalystėje
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atsisakyti finansavimo, nes tų pinigų mums reikia savo šalyje, ir tai dar viena priežastis
išstoti iš ES.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Pone pirmininke, ponios ir ponai, be abejo, Vengrija užima
ypatingą vietą, atsižvelgiant į tarpvalstybinius ekonominius vienetus sudarančių regionų
kūrimą ir jiems teikiamą paramą. Tai, kad šie regionai Karpatų baseine kažkada sudarė
vieną vienetą – istorinis faktas. Todėl Jobbik partijos nariai remia regionų bendradarbiavimą
ir mano, kad dabartinėmis aplinkybėmis tai yra būtinybė, nes taip galėtų būti sumažinta
laikina atskirtis tarp Vengrijos žmonių.

Vis dėlto, užuot skyrę išteklius ir kontroliavę jų naudojimą tiesiogiai per Briuselį, galime
tik įsivaizduoti tokį finansavimą, kuris būtų vykdomas bendrai, remiantis atitinkamų šalių
partneryste, pradedamų įgyvendinti ir tvirtinamų projektų forma. Atsižvelgiant į
tarpvalstybinį ekonomiškai susijusių regionų, kurie buvo minėti kaip pavyzdys, pobūdį,
nustatyti ir valdyti problemas vietos ir regionų lygmeniu galima būtų kur kas veiksmingiau.
Tam reiktų pritarti, net jei vertiname tik ekonominius veiksnius. Taip pat reikėtų pritarti
taisyklių supaprastinimui, MVĮ įtraukimui į Europos projektus ir pagalbos teikimui mažiau
ekonomiškai išsivysčiusiems regionams, kad šie galėtų pasivyti kitus regionus, jeigu tik
šios populiarios priemonės nereikštų, kad Briuselio ir Komisijos kompetencija ir priežiūros
funkcija būtų išplėstos, taip pakenkiant nacionalinei kontrolei. Teikiant pirmenybę
regionams ir skiriant jiems tiesioginę ekonominę paramą, netgi gali būti suteiktas postūmis
naujos eros pradžiai Karpatų baseine gyvenantiems vengrams.

Jan Olbrycht (PPE).   – (PL) Pone pirmininke, nedaug turime Europos politinių strategijų,
dėl kurių kyla tiek daug emocijų ir nesutarimų. Vieni sanglaudos politiką laiko socialistine
politika par excellence, kiti ją vadina kapitalistine politika. Vieni ją laiko teisinga politika,
kiti – neteisinga. Kai kurie mano, kad tai priemonė skirtumamas mažinti, kitiems tai reiškia
priemonę konkurencingumui stiprinti.

Tiesą sakant, nėra jokių šios politikos prieštaravimų, nes ji iš esmės skirta didesnei Europos
Sąjungos teritorijų sanglaudai skatinti ne tik socialinio teisingumo požiūriu, bet ir vienodų
galimybių dėl konkurencingumo požiūriu. Kitaip tariant, tai sanglauda, kuria siekiama
konkurencingumo. Tai aptariama abiejuose pranešimuose, ir juose nurodomi tam tikri
aspektai, kurie svarbūs ne tik šiomis aplinkybėmis, bet ir diskutuojant apie sanglaudos
politikos ateitį. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad abiejuose pranešimuose ypatingas
dėmesys skiriamas partnerystės principui.

Raginu Komisijos narį rimtai apsvarstyti, ar į pasiūlytą plėtros sutartį neturėtų būti įtrauktas
tam tikras reikalavimas valstybėms narėms. Tokiu reikalavimu būtų nustatyta, kad prieš
pasirašydama sutartį valstybė narė turi suderinti visas plėtros kryptis, prioritetus ir principus
su vietos ir regionų partneriais. Šis reikalavimas turėtų būti privalomas, kad Europos
Komisija galėtų nedviprasmiškai kiekvienai valstybei narei nustatyti atsakomybę už
atitinkamos sanglaudos politikos dalies įgyvendinimą.

Georgios Stavrakakis (S&D).   – (EL) Pone pirmininke, Komisijos nary, pirmiausia
norėčiau pasveikinti pranešėją R. N. Mănescu ir padėkoti už puikų bendradarbiavimą ir
už tai, kad pranešėja buvo pasirengusi diskusijai ir atsižvelgė į kolegų Parlamento narių
pateiktus pasiūlymus dėl pranešimo turinio. Dėl diskutuojamo pranešimo turinio, negali
būti jokių abejonių, kad geras valdymas būtinas siekiant užtikrinti bet kokios politikos
srities sėkmę, ypač sanglaudos politikos, kuri paremta bendru administravimu, atveju, o
didžioji dalis atsakomybės už šį administravimą perkeliama nacionalinėms ir regionų
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valdžios institucijoms. Yra tik vienas būdas išspręsti šią sudėtingą administracinę sistemą
– tai daugiapakopis valdymas.

Norėčiau pabrėžti, kad atsižvelgiant į būsimos sanglaudos politikos kryptį, bent jau tiek,
kiek apie šią kryptį galime suvokti iš Penktosios sanglaudos pažangos ataskaitos,
daugiapakopis valdymas ir horizontaliuoju, ir vertikaliuoju matmeniu bus būtinas
įgyvendinant bet kurią vystymosi iniciatyvą ir bus būtina sėkmingos politikos sąlyga. Be
to, džiaugiuosi, kad reikalaujama paprastesnių taisyklių ir didesnės techninės pagalbos iš
Europos Komisijos vietos valdžios institucijoms, nes tai lems didesnį galimų naudos gavėjų
dalyvavimą programose ir geresnį lėšų įsisavinimą. Vertinimuose, kuriuos šiuo metu atlieka
Europos Komisija, nurodyta, kad institucijos nuolat susiduria su vadovavimo problemomis
įgyvendindamos politines sanglaudos programas. Kaip nurodoma pranešime, šioms
institucijoms teikiama papildoma techninė pagalba, kartu plėtojant iniciatyvą „Mokyti
mokytojus“ (angl. „Train the trainers“), padės sustiprinti vadovavimo įgūdžius netgi
mažiausiose vietinėse institucijose. Galiausiai manau, kad vienodesnėmis ir labiau
suderintomis struktūrinių fondų taisyklėmis bus sustiprintos pastangos siekti
supaprastinimo ir skaidraus finansų valdymo.

Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE).   – (BG) Pone pirmininke, vos prieš keletą dienų
Komisija balsavo dėl Dunojaus strategijos veiksmų plano, todėl P. C. Luhano pranešimą
vertinsiu iš šio įvykio perspektyvos, juo labiau, kad aiškinamojoje dalyje pabrėžiamas siekis
skatinti diskusijas dėl priemonių priklausomumo ir papildomumo Europos ir nacionaliniu
lygmenimis. Čia dar norėčiau pridurti regioninį lygmenį. Pranešime pateikta sistema,
kurioje sanglaudos politika gali atlikti svarbų vaidmenį gerinant Europos Sąjungos
konkurencingumą. Makroregionų vaidmuo šiame procese nėra tiksliai apibūdintas, tačiau
tyrimai parodė, kad Dunojaus strategija yra būtent tokia sistema, tik mažesnio masto, kaip
ir ankstesnė Baltijos strategija. Manau, pranešime nurodytos sąlygos atitinka Dunojaus
veiksmų plano realijas. Be to, pranešime apibrėžti konkurencingumo didinimo siekiai labai
svarbūs strategijai. Pvz., pranešime itin vertinamas ryšių su kitomis teritorijomis
užmezgimas. Pabrėžiama, kad valstybės narės, rengdamos ir įgyvendindamos sanglaudos
politiką, turi laikytis į vietos lygmenį nukreipto požiūrio. O tai yra naujojoje Dunojaus
makroregiono politikoje numatyti darbo metodai.

Be to, labai palankiai vertinu pranešime išreikštą mintį dėl nuolatinės paramos teikimo,
visų pirma palankių sąlygų neturintiems regionams, svarbos. Todėl Dunojaus strategijai
skiriamas ypatingas dėmesys P. C. Luhano pranešime, kuris atitinka visas jos išvadas. Šiuo
palyginimu siekiau parodyti tikrąjį sanglaudos politikos kelią. Manau, kad šie principai ir
darbo metodai per kitą programos įgyvendinimo laikotarpį turėtų tapti sanglaudos politikos
pagrindu, o makroregionuose bus įgyvendinama į rezultatus nukreipta vietos politika.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Pone pirmininke, norėčiau padėkoti pranešėjai,
kalbėjusiai gero valdymo tema; ypač norėčiau padėkoti už palankų bendradarbiavimą ir
pasveikinti parengus puikų pranešimą. Iš šio pranešimo Komisijai paaiškėjo, kas turi įvykti
ateityje, visų pirma partnerystės principo taikymo srityje. Nurodyta, jog būtina užtikrinti,
kad būtų įtraukti ir vietos bei regionų lygmenys ir kad ekonominiai ir socialiniai partneriai
ir pilietinė visuomenė taip pat turėtų dalyvauti visuose etapuose – struktūrinio fondo
įgyvendinimo ir vertinimo. Tai rodo valstybių narių įsipareigojimą palaikyti tikrą
partnerystę. Tai reiškia, kad partneriai per mokymo iniciatyvas ir finansinę paramą galės
bendrauti su administracijomis kaip lygūs subjektai; tai reiškia, kad partneriai turės tikrą
įtaką rengiant programas. Tačiau iki šiol neįžvelgėme didelio Komisijos įsipareigojimo.
Taip yra ir šio laikotarpio, ir pateiktų pasiūlymų atžvilgiu. Džiaugiuosi J. Olbrychto išsakyta
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mintimi, kad jei ir bus sudaryta ši bendradarbiavimo vystymosi ir investicijų srityje sutartis,
taip atsitiks tik tuomet, jei tokia partnerystė bus užmegzta ir jei partneriai dalyvaus rengiant
šiuos planus vienodomis sąlygomis. Kitaip kyla pavojus, kad iš regionų susidedančios
Europos tapsime iš valstybių narių susidedančia Europa, o tai nėra mūsų tikslas. Mūsų
tikslas – regioninė plėtra ir ekonominių bei socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės
dalyvavimas vietos ir regionų lygmenimis.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Pone pirmininke, diskusijos vyksta palankiu laiku, kai
Europos Sąjungos ekonominių, socialinių ir teritorinių skirtumų gilėjimas kelia
susirūpinimą: didėja šalių ir regionų nelygybė, taip pat gilėja kiekvienoje šalyje esantys
skirtumai. Mums tikrai nepavyko pasiekti teritorinės sanglaudos.

Sanglaudos politika negali būti įgyvendinama atskirai nuo kitų politikos sričių: sanglaudos
politika daro įtaką ir jai daroma įtaka dėl vyraujančių politinių gairių ir makroekonominės
sistemos. Darbuotojų atlyginimų ir teisių mažinimas, kėsinimasis į viešąsias paslaugas ir
jų naikinimas, valstybės socialinių funkcijų ribojimas ir viešųjų investicijų mažinimas –
neatskiriama ekonominės ir pinigų politikos, kurią Europos Sąjunga verčia įgyvendinti
valstybėse narėse, dalis. Tokia politika didinamas skurdas ir nelygybė ir kiekvieną dieną
vis labiau tolstama nuo sanglaudos.

Tiesa ta, kad sanglaudos politika negali pašalinti poveikio ar skirtumų, kuriuos sukelia
labai skirtingo išsivystymo lygio valstybių integracija į bendrąją rinką arba Ekonominę ir
pinigų sąjungą. Nepakankamas finansavimas sanglaudos ir makroekonominės politikos
sritims, kuriose visas dėmesys skiriamas nominaliai konvergencijai paverčiant tikrąją
konvergenciją neįgyvendinama, yra svarbios priežastys, kurias reikia pašalinti didinant
biudžeto išmokas sanglaudai ir iš esmės keičiant makroekonominę politiką.

Kiekvienos šalies ir regiono gamybos rėmimas ir gamybinių pajėgumų plėtojimas visiškai
išnaudojant vietinius pranašumus, tvariai naudojant išteklius, saugant aplinką ir kuriant
darbo vietas, kai suteikiamos tinkamos teisės darbuotojams, taip pat socialinio saugumo
sistemų ir viešųjų paslaugų stiprinimas – tai būtini veiksmai, kad pasiektume veiksmingą
ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą.

Giancarlo Scottà (EFD).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, palankiai vertinu
R. N. Mănescu pranešimą.

Sanglaudos politikoje daugiapakopis valdymas labai svarbus, ir šiuo atžvilgiu daugiapakopis
metodas, apimantis bendradarbiavimą ir bendrą atsakomybę įvairiais valdžios lygmenimis,
yra diegiamas regioninių fondų valdymo srityje. Komisija skatina tokias iniciatyvas, kurios
naudingos regionų ir vietos valdžios institucijoms. Reikėtų labiau remti tokius pasiūlymus
siekiant užtikrinti tikrą Europos programų koordinavimą ir veiksmingą įgyvendinimą.

Partnerystė turi būti grindžiama įvairių dalyvaujančių šalių dialogu. Bendradarbiavimas
regionų lygmeniu turi būti skaidrus ir užtikrinti teisingą visų suinteresuotųjų šalių
atstovavimą.

Todėl svarbu tinkamai mokyti nacionalinius atstovus įgyvendinant tokias iniciatyvas kaip
antai regionų ir vietos pareigūnams skirta „Erasmus“ mainų programa, o finansines išlaidas
turėtų apmokėti Komisija. Tai irgi padėtų keistis geriausia patirtimi ir gerinti sanglaudos
fondo valdymo kokybę ir veiksmingumą.

Joachim Zeller (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau
išreikšti apgailestavimą, kad tokios svarbios diskusijos dėl sanglaudos politikos ir vėl
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atsidūrė beveik pačioje darbotvarkės pabaigoje. Tai neteisinga šios politikos atžvilgiu ir
bet kokiu atveju neatspindi sanglaudos politikos svarbos. Norėčiau padėkoti pranešėjams
už pranešimus, kuriuose kalbama apie politikos sritį, kurioje Europos Sąjunga veikė
sėkmingai – būtent sanglaudos politiką – ir pabrėžiama, kad būtina toliau įgyvendinti šią
politiką ir tai reikia daryti daugiapakopėje politinėje sistemoje – kitaip tariant, taikant
daugiapakopį valdymą.

Per sanglaudos politikos projektus piliečiai turi galimybę tiesiogiai įvertinti Europos
veiksmus: infrastruktūros projektus, socialinius projektus, remiant tyrimus, naujoves,
regionuose palaikant konkurencingumą ir užimtumą. Šiuo metu vykstančiose diskusijose
dėl Europos Sąjungos ateities, taip pat diskusijose dėl valiutos ir finansų, turėtume aktyviai
diskutuoti apie tai, ko reikia Europos Sąjungai siekiant užtikrinti vidinę sanglaudą, kad
šalys ir regionai ekonomiškai, socialiai ir politiškai nenutoltų vieni nuo kitų. Galiausiai,
susidūrus su pasauliniais iššūkiais ir atsirandant naujiems varžovams pasaulinėje rinkoje
reikės didesnio sutarimo ir didesnio bendrumo. Sanglaudos politika galima gerokai prisidėti
prie šių problemų sprendimo.

Tačiau sanglaudos politika turi būti nukreipta į tuos projektus ir projektų sritis, kurios
naudingos visai Europai, kurios padeda stipriesiems išlikti stipriems, o silpnesniems suteikia
galimybę mažinti nuo stipriųjų juos skiriantį atstumą. Manau, kad tam reikia palaikyti ir
plėsti dabartinius sanglaudos politikos tikslus. Tačiau taip pat manau, kad finansavimas
turėtų būti sąlygiškesnis ir sutelktas į pagrindines Europos iniciatyvas, pvz., transporto
sektorių, energetikos sektorių, regionų ir miestų plėtrą arba tyrimus ir naujoves. Manau,
kad kelias, kurį Komisija apibūdino Penktojoje sanglaudos pažangos ataskaitoje, yra labai
svarbus – reikia integruoti šiuos fondus į bendrąją strateginę sistemą, nes taip galėsime
sukurti plėtros ir naujovių siekiančią Komisijos, valstybių narių ir regionų atstovų
partnerystę. Be to, numatyta, kaip būtų galima anksčiau į šį procesą įtraukti vietos ir regionų
administracijas. Tokiu būdu naujomis regioninio bendradarbiavimo formomis galėtume
plėtoti tikrą daugiapakopio valdymo plėtros procesą.

Pone pirmininke, manau, galėčiau pareikšti pastabą dėl T. Colmano, kuris, deja, jau paliko
šią salę, požiūrio. Norėčiau šiam Parlamento nariui priminti, kad Europos Sąjunga –
savanoriška valstybių sąjunga. Jei šalys pageidauja iš jos pasitraukti, jos turi tokią teisę.
Tačiau nemanau, kad Škotijos, Velso, Šiaurės Airijos ir Anglijos piliečiai iš tikrųjų to
pageidautų.

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, Komisijos nariai, ponios ir ponai,
strategijos „Europa 2020“ pagrindus klojame įsivaizduodami, kad tai bus visa apimanti,
pažangi ir naujoviška strategija, o tokiu atveju turime aiškiai suvokti iššūkius, su kuriais
susiduriame pasaulio mastu.

Tik sukūrę vienodus lygmenis Europos Sąjungoje galime pradėti lenktynes ir jas laimėti,
kad taptume konkurencingi. Trys sanglaudos politikos aspektai – socialinis, ekonominis
ir teritorinis – kartu su struktūriniais fondais yra tos priemonės, į kurias turėtume sutelkti
dėmesį. Iš tikrųjų neturime susitelkti į tai, kaip reikėtų taikyti sanglaudos politikoje
nustatytus mažinimus ir ribojimus, kuriais siekiama įveikti finansų krizę. Priešingai, turime
prisiimti atsakomybę už šios politikos įgyvendinimą ir patobulinti reikiamas vietas.

Remdamasis surinktais duomenimis ir gautų rezultatų analize, Regioninės plėtros komitetas
P. C. Luhano parengtame pranešime pabrėžia glaudų konkurencijos ir sanglaudos ryšį ir
siūlo per kitą programavimo laikotarpį imtis taisomųjų veiksmų. Nėra jokių abejonių, kad
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Europa tik tada galės tapti konkurencinga, jei sėkmingai įveiks teritorinius įvairių regionų
skirtumus.

Šiuo atžvilgiu dėkoju P. C. Luhanui už tai, kad pritarė mano pateiktam pakeitimui, kuriuo
dar kartą siekiama įvesti palankias mokestines sąlygas pereinamuoju laikotarpiu, kuris
būtų ne ilgesnis kaip penkeri metai – tokia galimybė jau buvo numatyta rezoliucijoje, dėl
kurios šis Parlamentas balsavo 2006 m. vasario mėn. Tai padėtų išvengti kai kurių sunkumų,
su kuriais susiduriame įgyvendindami sanglaudos politiką, pvz., sudėtingų procedūrų,
netinkamų patikrinimų, taip pat užtikrinti veiksmingesnę priežiūrą.

Pateikta daug pakeitimų, kuriais siekiama sustiprinti sanglaudos politikos poveikį ir padidinti
ES ekonominį konkurencingumą. Kaip nurodyta P. C. Luhano pranešime, reikia išskirti ir
horizontaliąją, ir vertikaliąją vietos valdžios institucijų partnerystę ir bendrą finansavimą,
o šie aspektai turi būti laikomi svarbiausiais principais.

Be to, svarbu paspartinti supaprastinimo procedūras ir pagerinti galimybes gauti
finansavimą, kaip ir laikytis integruoto požiūrio skirstant lėšas bei palaikyti pereinamojo
laikotarpio režimus, ypač šiuo sunkiu laikotarpiu. Sprendimų priėmimo procesas taikant
metodą „iš apačios į viršų“, ir dalyvaujant suinteresuotosioms regionų šalims užtikrina
paramą vystymuisi, įvertinant konkrečius regionų ypatumus.

Galiausiai, pranešime atkreipiamas dėmesys į du pagrindinius tikslus: naujoves ir
infrastruktūrą. Manau, šis pranešimas svarbus, nes pateikiamas aiškus metodas, kaip
nuodugniai išspręsti šio pranešimo pavadinime atsispindinčias problemas.

Pirmininkas.   – Kaip Biure už vertimą žodžiu ir raštu atsakingas asmuo ketinu paprašyti
Parlamento, kad būtų įrengta lemputė, kuri dabar šviečia prie manęs manęs dėl to, kad
vertėjai nespėja išversti jūsų kalbos ir jiems nėra naudinga informuoti tik mane vieną. Be
abejo, galėčiau jus pats informuoti, tačiau, man regis, būtų kur kas veiksmingiau, jei ši
lemputė būtų įrengta ant kiekvieno stalo.

Nuno Teixeira (PPE).   – (PT) Pone pirmininke, visų pirma norėčiau pasveikinti P. C. Luhaną
ir R. N. Mănescu puikiai atlikus darbą rengiant pranešimus. Abu šie nariai gerokai prisidėjo
prie diskusijų dėl rengiamos naujos sanglaudos politikos 2014–2020 m. laikotarpiu.

Šiuo metu labiau nei kada nors anksčiau svarbu pasiekti ekonominę, socialinę ir teritorinę
sanglaudą siekiant sustiprinti Europos Sąjungos konkurencingumą pasaulyje. Šis tikslas
bus pasiektas tik tuo atveju, jei suprasime, kad reikia stiprinti ir plėtoti regioninį aspektą,
ir sukursime Europą, kuri viduje būtų tvari, o išorėje konkurencinga.

Visų pirma norėčiau išskirti tris punktus, kurie, mano manymu, yra itin svarbūs: pirma,
decentralizacija, siekiant užtikrinti, kad vietos ir regionų valdžios institucijos, ypač turinčios
teisėkūros galią, aktyviau dalyvautų ir prisidėtų prie geresnio sanglaudos politikos
įgyvendinimo; antra, reikėtų paraginti valstybes nares, kad jos paskatintų regionų ir vietos
valdžios institucijas dalyvauti vienodomis sąlygomis su nacionalinėmis valdžios
institucijomis ir atstovais derybose dėl struktūrinių fondų ateities; ir, galiausiai, stiprinti
regionų valdžios institucijų vaidmenį rengiant, vadovaujant ir įgyvendinant programas.
Tik šioms valdžios institucijoms labiau įsitraukus į visą procesą bus įmanoma laikytis
subsidiarumo principo.

Kitas aspektas, kurį laikau itin svarbiu – tai siekis po 2013 m. fondams suteikti paprastesnę
struktūrą, ne dėl ekonominės krizės, bet siekiant įgyvendinti pagrindinį būsimos sanglaudos
politikos principą ir palengvinti fondo lėšų įsisavinimą. Lisabonos sutartyje apibrėžtas
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siekis priartinti Europą prie piliečių. Užuot paprasčiausiai priartinę Europą prie piliečių,
pasistenkime ir palengvinti jų gyvenimą, kad apsaugotume juos nereikalingos
administracinės naštos, kuri atgraso nuo dalyvavimo šiame procese. Tik taip pasieksime
tikrą teritorinę sanglaudą. Tik taip pamatysime, kaip mažėja šiandien Europos Sąjungoje
gyvuojantys dideli skirtumai, kurie lemia milžinišką atotrūkį tarp turtingų ir neturtingų
regionų. Aktyvesnis dalyvavimas reiškia ir didesnę atsakomybę, kurią turėtų prisiimti visi
ir kuria turėtų dalytis kaip priemone, galinčia padėti pasiekti didesnę pažangą kuriant
stipresnę ir konkurencingesnę Europą.

Hermann Winkler (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau prisidėti
prie sveikinimų ir padėkų dviem pranešėjams už sėkmingai atliktą darbą. P. C. Luhano
pastabos dėl būsimos sanglaudos politikos struktūros po 2013 m. vertintinos itin palankiai.
Nors Penktosios sanglaudos pažangos ataskaitos išvadose jau pateiktos pradinės Komisijos
idėjos, P. C. Luhano pranešimas – svarbus indėlis siekiant apibrėžti Parlamento poziciją
Komisijos pozicijos atžvilgiu. Taigi sutinku su pranešėju, ir manau, kad labai svarbu, kad
sanglaudos politika ateityje būtų suderinta su strategijos „ES 2020“ tikslais. Tačiau atskiriems
regionams turi būti palikta galimybė ir toliau patiems nuspręsti dėl prioritetinių sričių.

Ne visi regionai yra vienodi; netgi vienoje valstybėje narėje regionai skiriasi. Nustatant
ribojimą pasirinkti iki ne daugiau kaip dviejų ar trijų prioritetų – iš kurių vienas privalomas
– regionams paliekama mažai laisvės pasirinkti. Regionams reikia suteikti galimybę
investuoti į infrastruktūrą ir žmones remiantis savais prioritetais. Laikantis šio scenarijaus
gali būti sunku tinkamai atsižvelgti į tokias konkrečias problemas kaip demografiniai
pokyčiai. Tokiu būdu regioninėje politikoje nebus atsižvelgta į regionų poreikius, apie
kuriuos nuolat kalba Komisija. Todėl manau, kad Parlamentas nuo pat pradžių turi aiškiai
laikytis pozicijos, kad regionai nebūtų silpninami valstybių narių atžvilgiu. Ir toliau reikia
stiprinti partnerystės principą.

ES regionų svarba skiriasi atsižvelgiant į valstybės struktūrą. Todėl subsidiarumo principas
labai svarbus. Komisija į tai turi atsižvelgti ateityje, siekdama Komisijos ir valstybių narių
partnerystės inovacijų ir vystymosi srityje.

Pernelyg nesigilindamas į detales trumpai aptarsiu trečiojo tikslo svarbą. Sutinku su
pranešėju dėl sunkumų ES pasienio teritorijose – ir prie vidaus, ir prie išorės sienų. Ateityje
šiam tikslui reikėtų skirti daugiau dėmesio. Manau, šiose diskusijose dėl sanglaudos politikos
ateities trečiajam tikslui teikiama per mažai reikšmės. Ypač reikėtų plėtoti bendradarbiavimą
tarp regionų, kurie išsidėstę prie išorinių ES sienų – kalbu apie gimtąjį Saksonijos regioną.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, 2006 m. ir 2008 m.
metinėse Audito Rūmų ataskaitose pateikti duomenys dėl sanglaudos politikos vykdymo
kontrolės sistemų iš tikrųjų kelia nerimą.

Šios sistemos nebuvo tokios veiksmingos kaip turėtų būti; 2006 m. išmokėtų lėšų atveju
paklaidų koeficientas siekė 12 proc., 2008 m. – 11 proc. Jei ketinama sumažinti šį paklaidų
koeficientą, Europos Komisija privalo sustiprinti savo, kaip prižiūrinčios institucijos,
vaidmenį vietos ir regionų valdžios institucijų atžvilgiu.

Gairių viešiesiems ir privatiems vykdytojams plėtojimas ir mokymo bei judumo sistemų,
kaip realiai įgyvendinti daugiapakopio valdymo politikos sritis, kūrimas galėtų tapti
veiksmingomis priemonėmis, kuriomis būtų pagerinta regioninė politika.

Be to, valstybės narės turi sustiprinti regionų ir vietos valdžios institucijų vaidmenį, visų
pirma įgyvendinant Lisabonos sutartį.
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Be to, reikia palengvinti tarpvalstybinį regioninį bendradarbiavimą; iš tikrųjų daugelyje
Europos Sąjungos sričių yra didžiulės besiribojančių valstybių narių regionų ir vietos
bendruomenių bendradarbiavimo galimybės, ypač tokiose srityse kaip turizmas, žemės
ūkis, pramonė ir aplinka.

Atsižvelgdama į tai, kad savo kalbą baigiau per paskirtą laiką, norėčiau padėkoti vertėjams,
kurie su mumis visada yra labai malonūs.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Pone pirmininke, Komisijos nary, iš pradžių norėčiau
pabrėžti, kad šį pranešimą laikau labai svarbiu ir norėčiau pasveikinti pranešėją P. C. Luhaną
atlikus puikų darbą. Manau, kad sanglaudos politika turėtų būti Europos Sąjungos pavyzdinė
politika, o šios politikos svarba ateinančiais metais turėtų tik didėti. Kaip horizontalioji
politika ji turėtų nustatyti kryptis sektoriams ir prisidėti stiprinant Europos regionų
konkurencingumą ir Europos Sąjungos poziciją pasaulinėse rinkose. Sanglaudos politikos
įgyvendinimo sistema turi būti moderni ir lanksti, paremta daugiapakopio valdymo modeliu,
kaip jau daug kartų minėta. Be to, reikėtų derinti struktūrinių fondų suderinamumą su
kitomis Europos priemonėmis ir nacionaliniais fondais.

Dvi kadencijas vadovavau 2 200 000 gyventojų turinčiam regionui ir buvau atsakingas
už sanglaudos politikos priemonių įgyvendinimą ir remiantis centralizuotu modeliu
2004–2006 m., ir decentralizuotu modeliu – regioninių veiksmų programa – nuo 2007 m.
iki 2013 m. Pasinaudodamas šia patirtimi galėčiau atsakingai patvirtinti, kad pagal
decentralizuotą modelį įgyvendinant strateginius sprendimus ir siekiant teigiamų pokyčių
galima geriau panaudoti vietos galimybes, todėl manau, kad dėl tikslų reikia susitarti
Europos lygmeniu, o jų įgyvendinimas laikantis subsidiarumo principo turi būti apibrėžtas
pačiu tinkamiausiu lygmeniu, kuris sanglaudos politikos atveju būtų regionų ir vietos
lygmuo. Kartu būtina susieti fondų lėšas su išmatuojamų tikslų ir rezultatų siekimu:
ekonominiu augimu, aukštesniu užimtumo ir socialinės įtraukties lygiu.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, ir aš norėčiau pasveikinti kolegą
P. C. Luhaną parengus pranešimą, į kurį įdėta daug darbo ir kuris labai svarbus Rumunijai.
Manau, kad strategija „Europa 2020“ turi būti skatinamas tvaraus vystymosi planas. Šiuo
atžvilgiu reikia ir tvirtesnio atstovavimo išorėje, ir veiksmingesnio koordinavimo viduje.

Šis pranešimas svarbus, nes jame kalbama apie sanglaudos politikos pasiekimus. Iš tikrųjų
daug dėmesio skiriama regionų „pasaulinio konkurencingumo“ didinimui. Fondų lėšų
paskirstymas investiciniams ir vystymosi projektams neabejotinai bus labai naudingas
mūsų šaliai. Reikėtų pabrėžti, kad Rumunijai taip pat gali būti skiriama daug lėšų ir šiuo
metu, ir po 2013 m.

Šiuo atžvilgiu nacionaliniu lygmeniu, kuriame buvo ...

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją.)

Luís Paulo Alves (S&D).   – (PT) Pone pirmininke, sutinku, kad sanglaudos politika labai
svarbi ekonomikos augimui ir klestėjimui bei skatina darnią regionų plėtrą. Tiesa, kad darni
regionų plėtra itin svarbi vidaus rinkos veikimui ir pačios Europos Sąjungos veikimui, o
sanglaudos politika naudinga aplinkai, darbo vietų kūrimui ir modernaus transporto tinklo
kūrimui ir įgyvendinimui. Atsižvelgiant į visus šiuos dalykus, pone pirmininke, Komisijos
nary, nepriimtina, kad Komisija naudojasi regionų sėkme ir šiuo metu ketina pasinaudoti
regionais grasindama toms valstybėms narėms, kurios neatitinka makroekonominių
kriterijų. Tai ypač aktualu vertinant tai, kad šiomis aplinkybėmis regionai net nebuvo
įtraukti į šį procesą ir neturėjo tiesioginių įsipareigojimų, o būtent regionams didžiausios
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įtakos turės ribojimai, kurie taikomi siekiant pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis.
Komisijos nary, tai neteisinga, taigi norėčiau išgirsti jūsų atsakymą.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Pone pirmininke, norėčiau atkreipti Parlamento
dėmesį į socialinę sanglaudą. Bendraujant su rinkėjais sunku paaiškinti, kodėl prisijungus
prie Europos Sąjungos žmonių gyvenimas blogėja, nors mes čia stengiamės priimti
sprendimus išmintingai ir įžvalgiai. Kalbu apie Latviją. Trisdešimt keturi procentai Latvijos
gyventojų šiuo metu vos pragyvena ir yra atsidūrę ties skurdo riba. Latvijoje minimali
pensija yra 64 latai, ją gauna 12 proc. gyventojų. Tam, ką girdžiu ir matau šioje salėje, ką
skaitau pranešimuose, negaliu pritarti, nes negaliu suvokti, kad socialiniams klausimams
čia neskiriama jokio dėmesio. Dar kartą sakau, kad čia kalbame apie tolesnį rinkos
liberalizavimą, konkurencingumą ...

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją.)

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Pone pirmininke, norėčiau pareikšti keturias pastabas apie šiuos
pranešimus.

Pirma, Europos Sąjunga žmonėms bus prasminga tik tuo atveju, jei bus mėginama sumažinti
ekonominius, socialinius ir teritorinius skirtumus.

Antra, Europos sanglaudos politika – labai svarbi finansų politikos priemonė šiam tikslui
pasiekti.

Trečioji pastaba yra ta, kad kritikuojantys asmenys tiesiog turėtų pateikti alternatyvų
pasiūlymą. Jei nieko negali pasiūlyti, tegul verčiau patyli.

Ketvirta, mano gimtasis regionas – atvykau iš Rytų Vokietijos – yra sritis, kurioje šia politika
buvo paskatinta ekonomikos plėtra. Esame teisingame kelyje, tačiau dar turime daug
nuveikti. Taigi ir po 2013 m. reikės paramos, jei siekiame daryti pažangą.

Seán Kelly (PPE).   – Pone pirmininke, Tip O’Neill, didis airių kilmės Amerikos politikas
kartą pasakė: „visos politikos sritys yra vietinės“. Siejant su plėtra, šią mintį būtų galima
pritaikyti Europos Sąjungai. Plėtra visada būna regioninė.

Puikus pavyzdys galėtų būti mano šalies sėkmė, kurią lėmė nuo pat įstojimo į Europos
Sąjungą įgyvendinama sanglaudos politika. Prisijungus 1973 m. šalies BVP siekė kiek
daugiau nei pusę vidurkio, o dabar, nepaisant sunkumų, su kuriais šalis šiuo metu susiduria,
BVP yra pusantro karto didesnis už vidurkį.

Antra, ateityje vienas iš svarbiausių aspektų bus procedūrų supaprastinimas, dėmesio
sutelkimas į rezultatus ir papildomą naudą, taip pat mėginimas sumažinti biurokratiją ir
reguliavimą. Jūs visi, Parlamente esantys nariai, galite pildyti dokumentus, tačiau tai neatneš
jokios naudos, jeigu nebus kuriama pridėtinė vertė. Tik kurdami pridėtinę vertę galime
daryti pažangą, ir iš tikrųjų laukiu, kol regioninė politika ...

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją.)

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Pone pirmininke, siekiant veiksmingai taikyti sanglaudos
politiką, kuri šiuo metu yra itin decentralizuota, reikia stiprinti vietos ir regionų valdžios
institucijų įsipareigojimus, nes šios institucijos geriausiai supranta atitinkamos teritorijos
ir jos gyventojų poreikius.

Tvirtai manau, kad siekiant užmegzti tikrą partnerystę su vietos ir regionų valdžios
institucijomis, reikia aiškesnės vadinamojo partnerystės principo apibrėžties, taip pat
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aktyvaus vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimo konsultuojantis dėl Europos
Sąjungos regioninės politikos. Norėčiau pabrėžti, kad geresnio koordinavimo tarp atskirų
kontrolės lygmenų užtikrinimas, didesnis lankstumas ir skaidrios bei aiškios procedūros
reiškia ne tik gerą viešųjų reikalų administravimą, bet visų pirma tai, kad turėtų būti
palengvintas lėšų pritraukimas ir padidintas galimų partnerių dalyvavimas projektuose.

Johannes Hahn,    Komisijos narys. – (DE) Pone pirmininke, norėčiau padėkoti už labai
gyvas diskusijas, taip pat norėčiau pasinaudoti šia galimybe ir tarti kelis žodžius apie finansų
kontrolę. Kaip nuolat įvairiomis progomis pabrėžiu, privalome spręsti šį klausimą ir
supaprastinti tvarką, visų pirma, atsižvelgiant į tai, kad reikia dėti didesnes pastangas
siekiant užtikrinti, jog mažosios ir vidutinės įmonės taip pat pasinaudotų tomis
galimybėmis, kurias galime suteikti Europos finansavimu ir, pvz., kartojamuoju finansavimu,
kurį ketiname teikti ateityje. Be to, reikėtų apsvarstyti, kaip galima būtų sumažinti
biurokratinę naštą.

Kita vertus, nuolat atkreipiu dėmesį į tai, kad didelė biurokratinės naštos dalis sukuriama
nacionaliniu lygmeniu. Kitaip tariant, ne visa biurokratija įgyvendinant Europos projektus
kyla iš Briuselio; tai bendras procesų ir nacionaliniu lygmeniu, ir Europos lygmeniu,
poveikis. R. Mănescu, sutinku su jumis, kad privalome stengtis sukurti šios srities standartus,
nors, savaime suprantama, negaliu visiškai atmesti nacionalinės teisės aktų ir aplinkybių
poveikio. Tačiau iš esmės visiškai su jumis sutinku.

Sąlygiškumo klausimą taip pat reikia išsamiai apsvarstyti, tačiau tam neturime pakankamai
laiko. Be abejonės, kalbame apie tai, kad reikia nustatyti, dėl kokių priežasčių vėluojama
įgyvendinti projektus kiekvienoje atskiroje šalyje ir kiekviename atskirame regione, kai tai
reikalinga. Apskritai, jau žinome, kokios tos priežastys. Daugeliu atveju tai visiškai nesusiję
su pinigais arba jie nėra pagrindinė priežastis; vėlavimą lemia kiti trūkumai. Sąlygiškumo
tikslas – atsikratyti šiais trūkumais iš anksto, kad būtų užtikrintas greitesnis tolesnio proceso
įgyvendinimas, nes tuo suinteresuotos visos susijusios šalys.

Be to, esu dėkingas kalbėtojams, kurie aptarė plėtros ir partnerystės sutartį ir, kaip minėjo
J. Olbrycht, pažymėjo, jog tai reiškia galimybę siekti, kad į šį procesą aktyviau įsitrauktų
vietos ir regionų valdžios institucijos. Šį klausimą reikės persvarstyti, atsižvelgiant į tai,
kaip galime įgyvendinti šias procedūras instituciškai ir – nepamirškime to – valstybėms
narėms priimtinu būdu. Šiuo atveju pasikliauju Europos Parlamentu ir tikiuosi jo pritarimo
ir paramos, nes Europos Parlamentas, Komisija ir Regionų komitetas šiuo klausimu yra
bendros nuomonės. Tačiau yra dar vienas veikėjas – valstybės narės; turime įtikinti valstybes
nares, kad jos taip pat gautų naudos iš sukurtos papildomos naudos, jei įtrauktų daugiau
dalyvių į programų planavimą ir jeigu tie dalyviai labiau domėtųsi šiuo procesu.

Be to, esu dėkingas už, man regis, Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso atstovų
pastabas dėl augimo. Pasisakau už kokybinį ir kiekybinį augimą – mums reikia jų abiejų.
Pvz., moksliniai tyrimai priskiriami kokybinei augimo kategorijai. Jei vienas iš pagrindinių
mūsų tikslų yra, pvz., padidinti atsinaujinančiosios energijos kiekį, bet iš esmės siekiame
ir efektyviau vartoti energiją, tokiu atveju itin svarbi mokslinių tyrimų tema būtų tokia:
„kaip galima kaupti elektros energiją, laikyti ją pagamintą ir prireikus panaudoti?“, nes tik
tada mūsų elektros energijos gamyba būtų dar veiksmingesnė.

Apskritai aišku viena: galėsime pasiekti savo tikslus tik tuo atveju, jei vykdysime visus
Europos regionus apimančią regioninę politiką. Be to, kaip jau šiandien minėta, jeigu
siekiame įgyvendinti strategiją „Europa 2020“, galėsime tai padaryti tik tuo atveju, jei
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sugebėsime perkelti šią politiką į visus regionus ir įgyvendinti ją visuose regionuose, tačiau
atsižvelgdami į vietos poreikius ir reikalavimus.

Dar kartą dėkoju, ypač abiem pranešėjams, už šį labai vertingą darbą.

Petru Constantin Luhan,    pranešėjas. – (RO) Pone pirmininke, visų pirma norėčiau
padėkoti visiems savo kolegoms nariams, kurie reikšmingai prisidėjo rengiant šį pranešimą
ir, galiausiai, planuojant sanglaudos politiką ir jos ateitį. Be to, norėčiau padėkoti šešėliniams
pranešėjams, kurie pateikė pakeitimus ir kurių indėlis buvo toks pat svarbus, taip pat
padėkoti už tai, kad kartu labai lengvai pasiekėme susitarimą.

Nenorėčiau leistis į smulkmenas dėl to, apie ką jau kalbėta. Norėčiau padėkoti už visas
malonias pastabas, kurias man išsakėte. Vis dėlto norėčiau pabrėžti tai, ką sakė Komisijos
narys, visų pirma tas pastabas, kurioms iš tikrųjų verta pritarti. Jis teigė, kad sanglaudos
politika – tai investicijų į regionus ir žmones politika, kuri yra būtina sąlyga pragyvenimo
standartams Europos Sąjungos regionuose pagerinti. Esu lygiai tokios pat nuomonės.

Be to, sutinku, kad sulaukiame jūsų paramos, už kurią esame dėkingi, svarstant investicijų
didinimą visų rūšių infrastruktūrai, nes tai būtina sąlyga skirtumams Europos Sąjungoje
panaikinti.

Dėl Jean-Paulo Besseto išdėstytos nuomonės paprasčiausiai norėčiau pasakyti, kad jei jis
būtų atidžiai perskaitęs pranešimą, būtų supratęs, kad jame taip pat minimas ekologiška
ekonomika pagrįstas ekonomikos augimas. Be to, tiesiogiai rėmiausi strategija
„Europa 2020”, kurioje kalbama ir apie ekologišką ekonomiką. Todėl norėčiau pažymėti,
kad šiuo metu dauguma narių remia šį pranešimą.

Dar kartą visiems dėkoju, viliamės, kad būsima sanglaudos politika bus plėtojama tinkamai.

Ramona Nicole Mănescu,    pranešėja. – (RO) Pone pirmininke, norėčiau padėkoti savo
kolegoms nariams už jų reikšmingą indėlį rengiant šį pranešimą, ypač galutinę jo versiją,
taip pat šešėliniams pranešėjams ir visiems kitiems kolegoms nariams, kurie pateikė
pakeitimus, jau nekalbant apie tuos, kurie tokį vėlyvą metą pasisakė plenarinio posėdžio
diskusijose.

Atsižvelgdama į tai, kad per Regioninės plėtros komiteto balsavimą paaiškėjo, jog yra
platus frakcijų sutarimas dėl poreikio įgyvendinti šiame pranešime siūlomus principus ir
priemones, negaliu nesidžiaugti, kad šiandienos diskusijose pasiektas toks pat sutarimas.

Darbinis dokumentas parengtas pasikonsultavus su Europos Komisija, Regionų komitetu
ir paramos gavėjų atstovais, kuriems norėčiau dar kartą padėkoti už jų indėlį. Kaip jau
minėjau savo ankstesnėje kalboje, esu tvirtai įsitikinusi, jog Europos Komisija bus linkusi
ir pasiryžusi užtikrinti, kad sprendimai, kuriuos pateikėme ir pasiūlėme Regioninės plėtros
komitete, neliktų vien pasiūlymais. Komisijos nary, pateikėme konkrečius pasiūlymus.
Jums tereikia juos labai rimtai apsvarstyti. Kalbu apie tai visų pirma todėl, kad per ateinančius
mėnesius Europos Sąjunga turės apibrėžti ir pritaikyti būsimą sanglaudos politiką ir
strategiją „Europa 2020“, taip pat nustatyti sėkmingo jų įgyvendinimo sąlygas.

Pageidaujame naujo požiūrio į daugiapakopį valdymą, kuris tinkamai pasitarnaus siekiant
svarbiausių ES tikslų ir piliečių Europos, kurią apibūdina ekonomikos augimas, socialinė
pažanga ir tvarus vystymasis.

Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.
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Balsavimas vyks rytoj, 12.00 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Slavi Binev (NI),    raštu. – (BG) Jei siekiame tikros socialinės ir ekonominės valstybių narių
sanglaudos, pirmiausia reikia mažinti jų skirtumus ne tik ekonomikos augimo ir ekonominės
plėtros, bet ir šių šalių geografinės vietos požiūriu. Šiuo metu nematau prasmės kalbėti
apie bendras priemones. Priemonės kiekvienai valstybei narei turi skirtis, nes jų poreikiai
skiriasi. Dėl Komisijos vaidmens teikiant paramą ir stebint gerą valdymą regioninėje
politikoje manau, kad pirmiausia ji privalo aiškiai apibrėžti ir išdėstyti savo įsipareigojimus.
Iš savo patirties galėčiau pažymėti, kad visada, kai Komisijai pateikdavau klausimus, būdavo
vengiama atsakyti tiesiai arba man paprasčiausiai būdavo atsakoma, kad šis klausimas
nepriklauso Komisijos kompetencijai. Esu kilęs iš šalies, kurioje daugelį metų atsakomybės
vengimas buvo įprasta procedūra, todėl norėčiau, kad Komisijos kompetencija būtų aiškiai
apibrėžta ir kad tam tikromis aplinkybėmis galėtume gauti aiškius atsakymus ir būtų
imamasi konkrečių veiksmų.

Alain Cadec (PPE),    raštu. – (FR) Šiuo metu tarp regionų, kurie atitinka reikalavimus gauti
finansavimą pagal konvergencijos tikslą, ir regionų, kurie neatitinka šių reikalavimų yra
gana didelis vadinamasis „slenksčio efektas“. Tai itin kenkia kai kuriems regionams, kurie
gal ir nėra skurdūs, bet tikrai nėra turtingi. Būtų labai naudinga, jei šis „slenksčio efektas“
būtų sumažintas, sukuriant tarpinę regionų kategoriją tarp „konvergencijos“ tikslo ir
„regionų konkurencingumo ir užimtumo“ tikslo. Džiaugiuosi, kad tai vienas iš pasiūlymų,
pateiktų Penktosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos išvadose.
Ši tarpinė kategorija galėtų būti skirta tiems regionams, kurių BVP vienam gyventojui siekia
75–90 proc. ES vidurkio. Be to, norėčiau, kad šia sistema būtų pakeistos pereinamojo
laikotarpio priemonės ir apimti ne tik tie regionai, kurie remiami pagal konvergencijos
tikslą. Vykstant deryboms dėl kitos daugiametės finansinės programos, šiai pakeistai
sanglaudos politikai skirtas biudžetas turėtų likti toks pat. Tačiau vertėtų pažymėti, kad
daugiau nei dvidešimt regionų turėtų būti išbraukta iš konvergencijos tikslo, o tai padėtų
sutaupyti 10 mlrd. EUR per metus. Be abejonės, sutaupyti pinigai galėtų būti skirti naujai
tarpinei regionų kategorijai.

Tamás Deutsch (PPE),    raštu. – (HU) Sveikinu P. Luhaną parengus pranešimą. Norėčiau
atkreipti dėmesį į du su pranešimu susijusius klausimus. Aptariant strategijos „Europa 2020”
įgyvendinimo ir didesnio konkurencingumo ryšį svarbu pabrėžti, kad sanglauda ir didesnis
konkurencingumas – procesai, kurie papildo ir net sustiprina vienas kitą. Negalime
didžiausio dėmesio skirti labiausiai išsivysčiusių regionų paramai, kad būtų maksimaliai
padidintas ES konkurencingumas, nes tai sukeltų dar didesnį atsilikimo pavojų
nepakankamai išsivysčiusiems regionams, ir, savo ruožtu, galėtų sukelti didelę socialinę
įtampą ir nestabilumą visoje Europos Sąjungoje. Be to, svarbu suvokti, kad nors sanglaudos
politika gerokai prisidedama prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo, vien ja strategijos
tikslų nepasieksime. Todėl reikia darnos tarp strategijos „Europa 2020“ ir sanglaudos
politikos tikslų įgyvendinimo, o kitomis politikos sritimis būtina atitinkamai prisidėti
siekiant strategijos tikslų. Savo kita įžvalga norėčiau pabrėžti, kad visiškai sutinku su
pranešėju dėl to, kad BVP turėtų ir toliau likti priemone valstybės narės teisei į paramą
nustatyti, nes iki šiol BVP buvo patikimiausias žinomas išsivystymo lygio rodiklis. Valstybių
narių lygmeniu nacionalinės valdžios institucijos skirstydamos lėšas gali taikyti ir kitus
rodiklius, tačiau ES lygmeniu BVP turi būti išlaikytas kaip teisės į paramą matas.
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Robert Dušek (S&D),    raštu. – (CS) Pranešimu dėl tinkamo regioninės politikos
administravimo bus sustiprinti vietos ir regionų valdžios institucijų įgaliojimai įgyvendinant
ES politiką. Parlamentas jau seniai pritarė didesniam nenacionalinio lygmens valstybės
institucijų dalyvavimui planuojant Bendrijos politikos kryptis. Regionų komiteto baltojoje
knygoje dėl daugiapakopio valdymo nustatytas partnerystės principas privalo būti
stiprinamas nuo pat pradinio derybų etapo vykstant ES diskusijoms. Pranešime remiamas
tolesnis ir teisėkūros, ir su teisėkūra nesusijusių taisyklių supaprastinimas. Tačiau reikėtų
pabrėžti, kad kai kurios valstybės narės ir, visų pirma, jų valstybės institucijos dažnai kuria
papildomą administracinę naštą, kuri nėra numatyta Bendrijos taisyklėse. Šiuo atveju
būtina tolesnė korekcija. Subsidijų programoms taikomos taisyklės turėtų būti
supaprastintos, kad atskiri procesai būtų suprantamesni ir kad galimi paramos gavėjai
nebūtų atgrasomi nuo dalyvavimo projektuose. Pranešama, kad įgyvendinant ir finansuojant
programas buvo didelis paklaidų procentas išlaidų atžvilgiu (12 proc.). Didžiausias paklaidų
procentas visada nustatomas viešųjų pirkimų srityje ir netinkamų finansuoti išlaidų atžvilgiu.
Europos Komisijos priežiūra yra nepakankama, ir akivaizdu, kad Komisija negali sukurti
kontrolės sistemos visais nacionaliniais lygmenimis. Būtina, kad Komisijos stebėjimo
funkcija būtų išlaikoma ir remiama pradiniame programų etape, o įgyvendinant programas
valstybėms narėms ir jų vietos ir regionų valdžios institucijoms būtų perduodama daugiau
įgaliojimų.

Sandra Kalniete (PPE)  , raštu. – (LV) Siekiant išplėsti sanglaudos politikos daromą įtaką,
būtina imtis tam tikrų ryžtingų reformų. Pagal sanglaudos politiką teikiama parama privalo
būti telkiama trimis pagrindinėmis kryptimis. Pirma būtina kryptis – geografinė
koncentracija; antra – koncentracija paramos taikymo srityje; ir trečia – administracinė
koncentracija. Tai reiškia, kad finansinė parama privalo būti skirta toms ES valstybėms
narėms ir tiems regionams, kuriems tos paramos labiausiai reikia. Kitaip tariant, neįmanoma
pagerinti socialinės ir ekonominės padėties nesant tikslios pagal ES sanglaudos politiką
teikiamos paramos. Tai reiškia, kad kiekvienas regionas privalo įvertinti, kuriems sektoriams
skubiausiai reikalinga parama, o ne siūlyti visus galimus sektorius be jokios gilesnės analizės.
Kiekvienas regionas turėtų pasirinkti nuo trijų iki penkių iš dešimties Komisijos siūlomų
sektorių, kuriuose turi būti sutelkta 100 proc. teikiamos paramos. Tai reiškia, kad turime
ir toliau mažinti administracinę naštą. Privalome padidinti pasitikėjimą dalyvaujančiomis
institucijomis, kad būtų galima nustatyti tinkamiausią tų institucijų atliekamų funkcijų
skaičių. Norėčiau pabrėžti, kad dabartinis pagal ES sanglaudos politiką teikiamos paramos
skirstymo kriterijus – BVP vienam gyventojui pagal perkamosios galios paritetą (iki 75 proc.
ES vidurkio) – yra tinkamas, patikrintas ir saugus kriterijus regionams, kuriems gali būti
teikiama parama pagal konvergencijos tikslą, nustatyti, nes jis atspindi tikrus ES valstybių
narių ir regionų skirtumus.

Siiri Oviir (ALDE),    raštu. – (ET) Pritariu pranešėjo nuomonei, kad Europos Sąjungos
sanglaudos politika – viena iš svarbiausių politikos krypčių, kuriomis galime padidinti
regionų konkurencingumą ir užtikrinti tvarų vystymąsi. Kadangi tarptautinė finansų krizė
turi didesnę ar mažesnę įtaką visiems Europos regionams, sanglaudos politika, kuria
kuriama papildoma nauda, be jokios abejonės, atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant,
kad regionai po šio sąstingio taptų stipresni. Liūdna tai, kad daugelio ES valstybių narių
vyriausybės nepakankamai gerai suvokia regionų – jų vietos valdžios institucijų – vaidmenį
ir svarbą, nes bijo prarasti savo valdžią regionams. Pvz., vyriausybė mano šalyje, Estijos
Respublikoje, dažnai priima svarbius įstatymus, susijusius su vietos valdžios institucijomis,
neatsižvelgdama į šių valdžios institucijų sprendimų priėmimo procesus. Siekiant, kad
įvairūs regionai nebūtų diskriminuojami, šiuo metu didesnį dėmesį reikėtų skirti valstybių
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narių vyriausybių atliekamiems reguliavimo veiksmams, kad būtų užtikrinta, jog jų veiksmai
neprieštarautų pačių valstybių narių įstatymams ar europietiškoms vertybėms. Tiesa, kad
tais atvejais, kai valstybių narių vyriausybės nepaisė vietos valdžios institucijų teisių, daugelis
Europos regionų sulaukė svarbios politinės Europos Regionų komiteto, Europos Teisingumo
Teismo ir Komisijos paramos. Manau, kad veiksminga Europos sanglaudos politika ir
direktyvoje nustatytų tikslų pasiekimas padės užtikrinti regionų perspektyvumą, o
perspektyvūs regionai padidins visos Europos Sąjungos perspektyvumą, kartu užkertant
kelią nustumti pasienio regionus į užribį.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    raštu. – (FR) P. Luhano ir R. Mănescu
pranešimuose pagrįstai nustatomi principai, kuriais turėtų būti pagrįsta sanglaudos politika.
Tačiau norėčiau pabrėžti tris sritis, kuriose reikia platesnių užmojų. Pirma – teritorinė
sanglauda. Ši sąvoka dažnai cituojama, tačiau retai virsta konkrečiais veiksmais. Pvz.,
ypatingą dėmesį turėtume skirti pasienio regionams. Kliūtys ir problemos, su kuriomis
susiduriama šiuose regionuose, atspindi Europos integracijos ribotumą. Šias sritis, kurios
byloja apie atotrūkį, reikia paversti sritimis, kurios padėtų užmegzti ryšius. Kita sritis –
nevienodos sąlygos regionams, nepriskiriamiems nei pirmam, nei antram tikslui. Kai
kuriems regionams, kurių BVP vienodas, skiriama parama gali skirtis iki dešimties kartų.
Laikas parengti tokias pereinamojo laikotarpio priemones, kuriomis būtų užtikrintos
vienodos sąlygos visiems regionams, kurių BVP siekia 75–90 proc. ES vidurkio. Galiausiai,
reikia ieškoti naujų veiklos rodiklių. Vystymosi iššūkiai, su kuriais susiduria regionai, susiję
su jų vietiniais apribojimais. Reikia patobulinti kriterijus visais valdymo lygmenimis, kad
galėtume tiksliai įvertinti regioninės plėtros poreikius ir tikslus.

Richard Seeber (PPE),    raštu. – (DE) Siekiant spartesnio tvaraus augimo ir didesnio
konkurencingumo, ypatingą dėmesį reikia skirti ES sanglaudos politikai. Europos regionų
BVP turėtų likti pagrindiniu kriterijumi nustatant jų teisę į finansavimą. Tačiau Europos
regioninė politika privalo apimti visus regionus ir būti pakankamai lanksti, kad būtų
atsižvelgta į regioninius ir teritorinius skirtumus. Jei siekiame visiškai išnaudoti regionų
augimo galimybes ir pasiekti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą Europos
Sąjungoje, ypatingą dėmesį būtina skirti konkurencingumui. Šiuo atveju privalome taip
pat atsižvelgti į mažo masto problemas pasiturinčiose valstybėse narėse. Moksliniai tyrimai
ir naujovės kaip priemonė ES konkurencingumui didinti turėtų atlikti svarbų vaidmenį
visuose regionuose. Todėl ateityje reikia ir toliau skatinti šias sritis. Nors strategijoje „Europa
2020“ tikslai nustatyti Bendrijos lygmeniu, būtina, kad vietos ir regionų valdžios institucijos
aktyviau dalyvautų juos įgyvendinant; būtinas metodas „iš apačios į viršų“ jei pageidaujame
veiksmingai gyvendinti ekonominius tikslus, nustatytus strategijoje „Europa 2020“.

Monika Smolková (S&D),    raštu. – (SK) Ir po 2013 m. sanglaudos politika privalo išlikti
pagrindine ES politika skiriant jai pakankamą finansavimą ir nustatant tokias sąlygas: turi
būti supaprastintos išteklių iš struktūrinių fondų skyrimo procedūros, sukurtas pagrindas
viešojo ir privataus sektorių partnerystei, sukurta infrastruktūra kaip būtina sąlyga
pasauliniam konkurencingumui didinti ir užmegzta partnerystė kaip sąlyga tikrai
partnerystei su vietos ir regionų valdžios institucijomis bei pilietine visuomene plėtoti ir
kaip priemonė siekti veiksmingumo, teisėtumo ir skaidrumo programavimo etape, taip
pat reikia pasinaudoti struktūriniais fondais ir taikyti daugiapakopį valdymą ir vertikaliuoju,
ir horizontaliuoju lygmenimis. Be to, yra tam tikrų kitų sąlygų, tačiau jeigu pageidaujame
įgyvendinti strategijoje „Europa 2020“ nustatytus uždavinius, manau, būtina laikytis mano
pirmiau minėtų sąlygų.
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Zbigniew Ziobro (ECR),    raštu. – (PL) Šiuo metu Europa išgyvena sudėtingą laikotarpį.
2008–2009 m. finansų krizės poveikis ekonomikai vis dar stipriai jaučiamas, todėl vis
didėja atotrūkis tarp pasiturinčių Vakarų Europos regionų ir skurdesnių Vidurio ir Pietų
Europos regionų. Tokiomis sąlygomis būtina sustiprinti priemones, kurios būtų veiksmingos
kovojant su krize. Europos Sąjungos lygmeniu pačios svarbiausios iš jų yra sanglaudos
politika ir regioniniai fondai. Dėl bendro investicijų finansavimo vietos lygmeniu jos tapo
veiksmingu Europos bendradarbiavimo, viršijusio nacionalinius interesus, simboliu. Šiomis
priemonėmis taip pat gerokai prisidėta prie teritorijos, kurioje 2004–2007 m. laikotarpiu
ekonomika augo, išplėtimo ir senosios bei naujosios Europos valstybių atotrūkio mažinimo.

Todėl itin svarbu padidinti sanglaudos politikai skiriamas Europos Sąjungos lėšas finansinėje
programoje 2013–2020 m. laikotarpiui, išlaikyti konvergenciją kaip svarbiausią tikslą ir
dabartines priemones paramos gavėjams atrinkti, remiantis BVP įvairiuose regionuose.
Manau, kad galimybė padidinti bendrą investicijų finansavimą nuo 75 proc. iki 80 proc.
kartu sumažinant finansavimą atokiems regionams taip pat svarbi. Manau, kad Vakarų
Europos šalių požiūriu svarbu toliau tęsti investicijų į infrastruktūrą, ypač vertikaliame
ruože, jungiančiame Šiaurės ir Pietų Europą, finansavimą.

21. Reklamos poveikis vartotojų elgsenai (trumpas pristatymas)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – Philippe Juvin pranešimas
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0338&language=LT"
) Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu dėl reklamos poveikio vartotojų
e l g s e n a i
[http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2052"
].

Philippe Juvin,    pranešėjas. – (FR) Pone pirmininke, ponios ir ponai, kodėl reikėjo
pranešimo apie reklamą? Nes reklama gali turėti ir geriausią, ir blogiausią poveikį.

Negerai, jei reklama klaidinanti, įkyri, apgaulinga, jei neatlieka jai skirto vaidmens ir
galiausiai neatneša tos naudos, kurios tikisi vartotojas – o tai yra informacija. Gerai, jei
reklama – puiki ekonominės plėtros priemonė. Reklama stiprina ekonomiką, kai kurie
žmonės teigia, kad puikiai sukurta reklama leidžia vartotojui palyginti siūlomas prekes ir
kartais skatina konkurenciją.

Tačiau reklama nėra naujas reiškinys, tai kodėl prireikė naujo dokumento, jei tokių
dokumentų jau turime? Dėl keleto priežasčių. Pirma, šiandien reklama nebėra tokia kaip
anksčiau. Neseniai amerikiečių pranešime perskaičiau – nors Europoje susiklosčiusi labai
panaši padėtis – kad praėjusių metų lapkričio 29 d. per vieną dieną elektroninės prekybos
apyvarta siekė daugiau kaip 1 mlrd. JAV dolerių. Tai gana didelis elektroninės prekybos ir
internetinės reklamos priemonių augimas. Vienas iš šio pranešimo pagrindų yra tas, kad
teisės aktai, kuriais reguliuojama reklama, kartais visiškai neatitinka pastaruoju metu
taikomų priemonių.

Reklama gali būti įkyri, ir vis dažniau taip atsitinka; reklama kėsinamasi į asmeninį
gyvenimą. Reklamos srityje atsirado naujovių, apie kurias nekalbama pirmesniuose
dokumentuose. Reklama gali būti paslėpta. Be to, galima ir nesuprasti, kad tai reklama.
Gerai žinomas socialinis tinklas „Facebook“ – tai nauja priemonė, kuriai netaikomi
galiojantys teisės aktai – kur grupė žmonių atskleidžia tariamas produkto blogąsias savybes.
Taip per keletą dienų ar savaičių galima tiesiog sunaikinti prekių ženklą.
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Taigi akivaizdu, kad anksčiau reklama buvo kitokia negu šiandien, kai naudojamos visiškai
naujos priemonės. Kalbu apie vartotojų elgesiu grindžiamą reklamą, į tam tikrą tikslą
nukreiptą reklamą ir asmeninių elektroninių laiškų skaitymą. Ar kuris nors iš čia esančių
narių sutinka, ar pageidautų, kad būtų skaitomi jų asmeniniai elektroniniai laiškai? Tačiau
būtent tai šiandien vyksta prisidengiant reklaminiais tikslais.

Iš esmės, ponios ir ponai, manau, kad turime pagalvoti apie labai paprastas vertybes:
asmeninio gyvenimo gerbimą, labiausiai pažeidžiamų žmonių apsaugą, nes puikiai žinome,
kad vaikai – viena iš labiausiai pažeidžiamų grupių, kuriai taikoma vadinamoji vartotojų
elgesiu grindžiama reklama, t. y. į jų įpročius nukreipta reklama. Vaikai nesupranta, kad
ši reklama jiems skiriama neatsitiktinai. Tai į asmeninį pasirinkimą nukreipta reklama.
Suaugęs žmogus gali tai suvokti, tačiau ne vaikas.

Taigi, naujos technologijos kelia naujų problemų: didelių ekonominių problemų. Matome,
kad iš esmės tai politinės diskusijos. Pasak kai kurių specialistų, problema yra išspręsta,
tačiau jie, be kita ko, nepageidauja, kad reklamos pasauliui būtų daroma įtaka. Be to, kiti
specialistai aiškina, kad vartotojai įspėjami interneto svetainėse taikant konfidencialumo
politiką ir pateikiant ilgą ir itin išsamų įspėjamąjį pranešimą. Tačiau puikiai žinome, kad
iš tikrųjų niekas neskaito to ilgo ir nesuprantamo konfidencialumo pranešimo, o skaitantys
asmenys jo nesupranta, nes iš tikrųjų neįmanoma į viską atidžiai įsigilinti ir suprasti. Tad
galiausiai grįžtame prie tos pačios problemos. Reklama turi būti sąžininga, kai gerbiami
kiti žmonės ir gerbiamas asmeninis gyvenimas. Vartotojų negalima šnipinėti, ir negalima
naudoti reklamos be vartotojų žinios. Vartotojai, piliečiai, turi būti gerbiami.

Pone pirmininke, baigdamas kalbą pažymėsiu, kad turime užsibrėžti du tikslus. Pirma,
reklama turi būti sąžininga: sąžiningesnė, kuria būtų rodoma daugiau pagarbos, taigi ir
veiksmingesnė, ir kuria gerbiamas asmeninis gyvenimas, o piliečiai – piliečiai, kurie kartu
yra ir vartotojai – turi būti sąmoningesni, nesileisti, kad jais būtų manipuliuojama, būti
geriau informuoti ir išmanantys. Toks šio pranešimo tikslas.

Pone pirmininke, ponios ir ponai, manau, pritarsite šiam pranešimui ir Parlamente už jį
balsuosite.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Pone pirmininke, pritariu pranešimui dėl reklamos
poveikio vartotojų elgsenai. Kadangi pranešime nekalbama apie azartinių lošimų reklamos
reguliavimą, norėčiau pažymėti, kad beveik nepripažįstama jokių ribų organizuojant
internetines loterijas ir jų reklamą, todėl tai tampa lengvai pasiekiama jauniems žmonėms.
Septyniose valstybėse narėse internetiniai azartiniai lošimai uždrausti, bet likusiose šalyse
lošimai vis dar organizuojami. Esu tvirtai įsitikinusi, kad reikia mėginti apsisaugoti nuo
neigiamų priklausomybės nuo azartinių lošimų padarinių. Turime pasistengti, kad visoje
Europoje būtų uždrausta vaikams ir jaunimui prieinama azartinių lošimų reklama, nes
negalime leisti, kad vaikams padarytų įtaką virtualiųjų loterijų sumų reklamavimas, kuris
kelią pavojų vaikų ateičiai; tai būtų tolygu neribotai alkoholio, cigarečių ir kitų
priklausomybę sukeliančių medžiagų reklamai. Be to, kazino ir azartinių lošimų reklamoms
dažnai netaikomi apribojimai net ir tada, kai reklamuojama ne internete, todėl kazino ir
jų reklamą dažnai galima pamatyti netoli mokyklų. Tikiuosi, kad šiandienos diskusijos
Komisijai taps dar viena paskata uždrausti azartinių lošimų reklamą, atsižvelgiant į
neabejotinus visuomenės interesus.

Antigoni Papadopoulou, (S&D).   – (EL) Pone pirmininke, sveikinu pranešėją Philippe
Juviną parengus pranešimą dėl reklamos poveikio vartotojų elgsenai.

81Europos Parlamento debataiLT13-12-2010



Pranešime vertinami galiojantys teisės aktai, aptariamos jų taikymo problemos ir
nesąžininga prekybos praktika ir pabrėžiama savireguliacijos svarba bei pažeidžiamų
vartotojų apsauga, pvz., vaikų, paauglių ir pagyvenusių žmonių, taip pat poreikis panaudoti
reklamą kaip veiksmingą postūmį kovojant su stereotipais ir išankstinėmis nuostatomis.

Parengiau Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę ir džiaugiuosi bei dėkoju
pranešėjui, kad buvo įtrauktas mūsų pasiūlymas dėl lyčių lygybės ir žmogaus orumo
apsaugos. Raginu visus dalyvaujančius asmenis glaudžiai bendradarbiauti kovojant su
menkinančia ar klaidinančia reklama, kuria žeminamas moters įvaizdis, ir skatinant
palankius žmogaus gyvensenai standartus, kad reklama galėtų daryti teigiamą įtaką
visuomenės požiūriui, gerbiant žmogaus orumą ir lyčių vaidmenis.

Christian Engström (Verts/ALE).   – Pone pirmininke, norėčiau tarti žodį dėl paskutinės
25 dalies įtraukos, dėl kurios vyks atskiras balsavimas, ir tikiuosi, kad galėsime ją išbraukti
iš pranešimo. Įtraukoje nurodyta, kad paieškos sistemoje rodant reklamas pagal tam tikrą
įvestą paieškos žodį – pvz., įvedus paieškos žodį, kuris yra prekių ženklo pavadinimas –
turi būti reikalingas prekių ženklo savininko sutikimas.

Tai gali atrodyti pagrįsta, tačiau visiškai prieštarauja teisės aktui dėl prekių ženklų. Pirma,
prekių ženklai registruojami pagal 45 skirtingas prekių ir paslaugų kategorijas, ir tame
pačiame registre tas pats ženklas gali būti užregistruotas pagal skirtingas kategorijas. Pvz.,
tai reiškia, kad jei kas nors pageidautų, kad reklama būtų susieta su žodžiu „golfas“, reikėtų,
kad „Volkswagen“ duotų sutikimą.

Antra problema – didelis prekių ženklų skaičius. Europoje turime milijonus prekių ženklų.
Vien tik Alikantės Vidaus rinkos derinimo tarnyboje yra užregistruota 600 000 prekių
ženklų ir dar daugelis kitų, taigi jei kas nors pageidautų reklamuoti prekę, susijusią su
žodžiu „sidabras“, tikriausiai turėtų gauti leidimus iš tūkstančių prekių ženklų savininkų.
Tai paprasčiausiai nepraktiška. Jeigu tai patvirtinsime – nors tikiuosi, kad taip nebus –
tikriausiai sužlugdysime paieškos sistemų verslą Europoje, taip pat teisėtą reklamą ir teisėtą
konkurenciją. Todėl raginu kolegas balsuoti...

(Pirmininkas nutraukė kalbėtoją)

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau pabrėžti, kad palankiai
vertinu tai, jog diskusijos dėl nesąžiningos reklamos praktikos, visų pirma susijusios su
naujų reklamos metodų ir technologijų plėtra, prasideda Europos Parlamente.

Atsiradus naujų skaitmeninio bendravimo metodų reklamos agentūroms atsivėrė plačios
galimybės. Tačiau kartu su naujomis reklamos galimybėmis atsirado ir naujų problemų,
susijusių su gudrybėmis, apgavystėmis ir patiklių vaikų ir jaunuolių išnaudojimu
manipuliuojant jų jausmais. Reguliuojant reklamą internete reikia atsižvelgti į reklamų
kūrėjų išradingumą, todėl būtina apriboti tuos metodus ir priemones, kuriais pažeidžiama
privatumo apsauga ar etikos principai, arba kišamasi į individualų vaiko vystymąsi. Todėl
turime atlikti kruopščią esamų tendencijų analizę ir patikrinimą, sutelkdami dėmesį į naujų
taisyklių taikymą, kad būtų ribojamos technologijos ir galimybės, kuriomis pažeidžiamas
šeimų privatumas ir vaikų privatumas ir kenkiama sveikam šeimos vystymuisi; be to,
turime nuosekliai taikyti šias taisykles.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Pone pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau
padėkoti pranešėjui. Atsižvelgdamas į vertybes, kurių laikausi, norėčiau pažymėti, kad
diskutavome dėl vienos svarbiausių pastarojo laikotarpio temų. Vienintelis dalykas, kurį
vertinu neigiamai, yra tas, kad šios diskusijos vyksta tokiu vėlyvu metu. Pranešime
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pabrėžiama, kad labiausiai reklamų pažeidžiami yra vaikai ir paaugliai, kurių laisva valia
dar nėra pakankamai stipri ir kuriems galima lengvai daryti įtaką. Tai taikoma ne tik
neteisėtai, klaidingai ir agresyviai reklamai, bet ir reklamai plačiąja prasme, nes gyvename
naujoviškame pasaulyje, kuriame žmonės dar labai ankstyvame amžiuje susiduria su
didžiuliu spaudimu prisitaikyti prie vartotojų visuomenės. Vaikams skirtose programose
reikėtų aiškiai uždrausti visas reklamos rūšis.

Be to, turiu pabrėžti, kad nebūtinai tik tradicinė žiniasklaida, pvz., televizija ar radijas,
jauniems žmonėms kelia didžiausią grėsmę, bet, pvz., ir interneto pasaulis. Čia reklama
yra agresyviausia, ir būtent čia reklama gali padaryti didžiausią žalą tiksliniam vartotojui.
Nesąžiningiausios bendrovės nepaiso net asmens duomenų apsaugos ir kėsinasi į žmonių
privatumą socialiniuose tinkluose. Tai būtina uždrausti, ir už tai reikia bausti. Šiuo atžvilgiu
visi turime skatinti imtis veiksmų Europos Sąjungoje.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, visiškai pritariu pasiūlymui
dėl rezoliucijos dėl reklamos poveikio vartotojų elgsenai, kurį pateikė P. Juvin. Suvokdama
reklamos svarbą ne tik ekonomikai, bet ir vidaus rinkai bei vartotojams, manau, kad būtina
imtis veiksmų siekiant panaikinti galimą neigiamą tam tikros reklamos poveikį.

Ypač vertinu pranešėjo atliktą esamos teisėkūros ir su teisėkūra nesusijusios sistemos bei
trūkumų, kurie įžvelgiami teisės aktų aiškinimo ir įgyvendinimo etapuose, vertinimą, nes
trūkumai užkerta kelią pageidaujamam suderinimo lygiui užtikrinti.

Praplėsdami esamas taisykles, turime sutelkti dėmesį į kovą su reklamos sektoriuje taikoma
nesąžininga komercine praktika.

Pasiūlyme pateiktas tinkamas sprendimas siekiant išspręsti nuolatinę problemą, kaip
pasiekti teisingą konkuruojančių pirmenybinių sričių, pvz., išraiškos laisvės ir vartotojų
apsaugos, pusiausvyrą.

Apibendrindama dar kartą sveikinu pranešėją ir šešėlinius pranešėjus.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Pone pirmininke, įvairios pastaraisiais metais per naujas
žiniasklaidos priemones paplitusios reklamos rūšys tapo socialiniu reiškiniu, tačiau kartu
iškilo pavojus, kad bus naudojamasi eilinių vartotojų pasitikėjimu.

Manau, šioje srityje reikia bent jau būtinųjų teisinių reikalavimų, siekiant apsaugoti
vartotojus, todėl sutinku su pranešėju ir sveikinu parengus šį pranešimą, taip pat palankiai
vertinu tai, kad šis klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į tai, jog yra pažeidžiamų grupių,
pvz., vaikai ir jaunimas, kaip jau pirmiau minėjo kai kurie kolegos. Kaip gydytojas labai
tam pritariu. Turime užkirsti kelią sąmoningoms apgavystėms, kai vartotojai priima
sprendimus remdamiesi informacija, kurią laiko objektyviais faktais ar patvirtintais tyrimais,
nors iš tikrųjų ta informacija tėra reklaminio arba komercinio pobūdžio. Susirūpinimą
kelią tokios reklamos praktikos paplitimas, kai ji tiesiogiai skiriama privatiems vartotojams,
pvz., trečiosios šalys skaito elektroninius laiškus ir jų turinį panaudoja komerciniais tikslais.
Bendrovės, kurios praktiškai taiko reklamą, be jokių išimčių turi gerbti privataus
susirašinėjimo slaptumą ir laikytis teisės aktų, kuriais ginamas privatumas.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Pone pirmininke, šiuo atžvilgiu sunku būti užtikrintam, ypač
jei kalbame apie reklamos poveikį piliečių elgsenai. Kiekvieną dieną pasirodo vis naujos
apklausos, kuriose pateikiami skirtingi rezultatai.

Tačiau reklama vis tiek atneša naudos; privačios bendrovės moka milijonus už reklamą
radijuje, televizijoje ir laikraščiuose, taip pat už tokią paslėptą reklamą kaip rėmimas. Kartu
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iškyla dilema dėl vertinimo. Viena vertus, kai kurie žmonės teigia, kad geriausias vaistas
nuo alkoholizmo – reklamos draudimas. Tačiau pastebime, kad narkotikų vartojimas
pastaraisiais dešimtmečiais proporcingai didėja, nors tai yra neteisėta, ir jų negalima ne tik
reklamuoti, bet ir atvirai nusipirkti.

Todėl manau, kad ES lygmeniu reikia atlikti nepriklausomą analizę ir atitinkamą tyrimą,
neturint jokių asmeninių interesų, ir iš tikrųjų nustatyti, kas gerai ir kas blogai, kas naudinga
ir kas nenaudinga, o ką galime atitinkamai reguliuoti. Manau, kad neatlikę šio darbo ir
toliau kiekvieną dieną matysime skirtingus tyrimus, kurių rezultatai priklausys nuo juos
užsakančių žmonių pageidavimų.

Johannes Hahn,    Komisijos narys. – Pone pirmininke, Komisijos vardu ir visų pirma
Pirmininko pavaduotojos V. Reding vardu norėčiau padėkoti pranešėjui už šį vertingą
pranešimą, kuriame analizuojama keletas esminių šiuolaikinės reklamos įtakos ir vartotojų
elgsenos aspektų. Siekdama nustatyti, kaip galima būtų geriausiai išspręsti interneto ir
naujų technologijų plėtros sukeltas problemas, Komisija išsamiai nagrinėjo esamą teisės
aktų sistemą dėl duomenų apsaugos 2009 ir 2010 m.

Šioje peržiūroje paaiškėjo, kad dabartiniai ES duomenų apsaugos teisės aktų principai vis
dar veiksmingi. Tačiau akivaizdu, kad ES politikoje dėl asmens duomenų apsaugos ES ir
už ES ribų reikia visapusiškesnio ir nuoseklesnio požiūrio. Todėl lapkričio 4 d. Komisija
patvirtino komunikatą dėl visapusiško požiūrio į asmens duomenų apsaugą Europos
Sąjungoje.

Reklama internete Europos piliečiams labai naudinga, visų pirma dėl to, kad jiems
suteikiama galimybė nemokamai naudotis paslaugomis. Daugeliui tikslinių metodų –
rodomajai, su kontekstu ir su paieška susijusiai reklamai – nereikia jokio sekimo, ir tai
nekelia didelio susirūpinimo. Mano kolegė, Pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes kreipėsi
į šio pramonės sektoriaus atstovus ragindama sukurti savireguliacijos sistemą dėl vartotojų
elgesiu grindžiamos reklamos, kuri būtų paremta ES teisine sistema ir keturiais veiksmingo
skaidrumo principais; tinkama patvirtinimo ar sutikimo forma, palankumu vartotojui ir
veiksmingu įgyvendinimu. Komisija stebės šio pramonės sektoriaus pastangas siekdama
įvertinti, ar reikalingas didesnis reguliavimas.

Dėl reklaminių elektroninių laiškų ir bendravimo konfidencialumo, prieš metus
įgyvendinant elektroninių ryšių reformą buvo sugriežtintos ir išaiškintos ES privatumo
taisyklės. Be to, valstybės narės buvo įpareigotos taikyti atgrasančias sankcijas ir užtikrinti,
kad kompetentingos valdžios institucijos turėtų net tik įgyvendinimui reikalingas galias,
bet ir būtų aprūpintos atitinkamais ištekliais. Valstybės narės turi perkelti šias nuostatas į
nacionalinę teisę iki 2011 m. gegužės mėn.

Komisija pripažįsta, kad valstybėse narėse įžvelgiami tam tikri Direktyvos dėl nesąžiningos
komercinės veiklos perkėlimo skirtumai. Komisija laikosi nuomonės, kad tokie skirtumai,
kuriuos Komisija mėgina išspręsti bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, yra nedideli,
ir panašu, kad pasiektas pageidaujamas suderinamumo lygis.

Bendrųjų normų taikymas valstybėms narėms suteikia veikimo laisvę, tačiau kartu
užtikrinama, kad direktyva būtų ilgalaikė. Šiuo atžvilgiu gairės dėl Direktyvos dėl
nesąžiningos komercinės veiklos įgyvendinimo – viena iš Komisijos iniciatyvų, kuria
siekiama įsitikinti, kad būtų veiksmingas visiškas suderinamumas; kitaip tariant, reikia
užtikrinti, kad tos pačios taisyklės valstybėse narėse būtų suprantamos ir taikomos vienodai.
Kaip siūloma pranešimo projekte, neabejotinai tęsime šį darbą ir papildysime dokumentą,
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atsižvelgdami į naujus iššūkius ir plėtrą. Komisija taip pat kuria teisės aktų, teisėtyros ir
akademinės veiklos teisinę duomenų bazę, kuria bus skatinamas vienodas direktyvos
įgyvendinimas valstybėse narėse.

Dėl reklamos, kuri pateikiama komentarų forma socialiniuose tinkluose, forumuose ir
tinklaraščiuose, svarbu pažymėti, kad kai vartotojai elgiasi prekybininko naudai ir (arba)
sulaukia finansavimo iš prekybininko už tai, kad pateiktų tam tikrą informaciją, ir tai
nenurodoma toje nuomonėje ar pareiškime, tokiems atvejams turi būti taikoma Direktyva
dėl nesąžiningos komercinės veiklos, nes tai paslėpta reklama. Jei kalbama apie paprasčiausią
nuomonės pareiškimą, tai, be abejonės, nėra vertinama kaip reklama.

Šiuo atžvilgiu Komisija laikosi nuomonės, kad rinkodaros srities teisės aktai nėra pati
tinkamiausia priemonė, nes kalbama apie išraiškos laisvę. Nepaisant to, direktyvoje
nustatytos konkrečios apsaugos priemonės, skirtos pažeidžiamiems vartotojams.
Vertindamos veiklos sąžiningumą, nacionalinės valdžios institucijos turi atsižvelgti į amžių.
Pranešimas dėl Direktyvos dėl nesąžiningos komercinės veiklos, kuris bus pristatytas
2011 m., turi būti parengtas remiantis valstybių narių patirtimi, įskaitant patirtį vaikams
ir paaugliams skirtos reklamos srityje, taip pat atsižvelgiant į duomenis, kuriuos galima
surinkti.

Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks 12.30 val., trečiadienį.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

Tiziano Motti (PPE),    raštu. – (IT) Pritariu daugeliui P. Juvino išsakytų minčių dėl reklamos
poveikio vartotojų elgsenai. Tačiau manau, kad apsisaugoti nuo komentarų socialiniuose
tinkluose, forumuose ir tinklaraščiuose plitimo – o tai iš tikrųjų gali tapti modernia
„paslėptos reklamos“ forma – galima internete nustatant naujas pasitaikančių pažeidimų
formas ir praplečiant interneto turinį teikiančioms bendrovėms taikomas taisykles dėl
duomenų išsaugojimo, o ne griebiantis tam tikros cenzūros, nes manau, kad svarbiausia
yra gerbti kiekvieno žmogaus teisę išreikšti nuomonę internete, nebent būtų įrodyta, kad
tuo pažeidžiami teisės aktai. Kelia nuostabą tai, kad žmonės gali pagalvoti apie forumuose
rašomų komentarų, kurie, jų manymu, galėtų daryti poveikį vartotojo apsisprendimui,
cenzūrą, ir vis dar laikosi nuomonės, kad dabartinės direktyvos 2006/24/EC dėl duomenų
saugojimo išplėtimas siekiant nustatyti socialiniuose tinkluose vaikus viliojančius pedofilus
laikomas kišimusi į privatų gyvenimą. Ar susidūrėme su dvigubais standartais? Vartotojai,
visų pirma jaunesnio amžiaus vartotojai, turi būti apsaugoti nuo paslėptos reklamos. Tačiau
kartu svarbu apsaugoti išraiškos laisvę, kuri yra vienas iš demokratijos ramsčių. Todėl
manau, kad atitinkamos valdžios institucijos turės reikalingas priemones praplėtus Direktyvą
2006/24/EB ir įtraukus į ją turinio teikėjus, kad būtų galėtų nustatyti internete nusikaltimus
darančius pažeidėjus, kaip ir raginama 2010 m. birželio 23 d. Parlamento rašytiniame
pareiškime P7_DCL(2010)0029.

22. Prekybos finansinėmis priemonėmis reguliavimas: neviešos anoniminės prekybos
vietos (angl. dark pools) ir kt. (trumpas pristatymas)

Pirmininkas.   – Kitas klausimas – Kay Swinburne pranešimas Ekonomikos ir pinigų
politikos komiteto vardu dėl prekybos finansinėmis priemonėmis reguliavimo: neviešos
anoniminės prekybos vietos (angl. dark pools) ir kt. (2010/2075 (INI)) (A7-0326/2010).
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Kay Swinburne,    pranešėja. – Pone pirmininke, man sunku paaiškinti nariams, kurie nėra
susipažinę su finansiniu žargonu, apie ką konkrečiai kalbama mano pranešime dėl neviešų
anoniminių prekybos vietų. Pranešime oficialiai kalbama apie prekybą finansinėmis
priemonėmis, įskaitant neviešas anonimines prekybos vietas – finansinius sandorius ir
akcijas, kuriems netaikomi skaidrumo reikalavimai prieš sudarant sandorį, kitaip vadinamus
neatskleista prekyba. Apskritai, šis pranešimas – 2007 m. Direktyvos dėl finansinių
priemonių rinkų (MiFID) įgyvendinimo vertinimas akcijų atžvilgiu, ir juo siekiama spręsti
struktūrines problemas, su kuriomis šiuo metu susiduriama akcijų rinkose.

Nepaisant to, kad šis pranešimas itin techniškas, man paskatą suteikia aukštas komitete
vykusių diskusijų lygis. Džiaugiuosi, kad dėl sunkaus mano kolegų darbo pavyko užtikrinti
didelę frakcijų paramą, 194 pakeitimus paverčiant 26 kompromisais, kuriuos pasirašė
didžioji dauguma frakcijų.

Atsižvelgiant į šio savo iniciatyva pateikto pranešimo laiką ir į jo aukščiausią tašką, kuris
bus pasiektas šią savaitę vyksiančiame plenariniame balsavime, manau, kad Europos
Parlamentas reikšmingai prisidėjo prie neseniai Komisijos paskelbtų konsultacijų dėl MiFID
II peržiūros (MiFID II), kuriose atsižvelgiama į daugelį klausimų, iškeltų komiteto
svarstymuose. Dėl šio pranešimo Europos Parlamentas paprašė atlikti kelis skirtingų
prekybos vietų, kurios šiuo metu reguliuojamos MiFID, tyrimus, ir reikalauja išsamesnės
analizės siekiant užtikrinti, kad vienodas paslaugas teikiančios prekybos vietos būtų
reguliuojamos vienodai.

Manau, kad Komisija savo konsultacijų dokumente padarė pažangą išplėsdama savo
organizuotų prekybos sistemų apibrėžtį ir įtraukdama į ją visas prekybos vietas, kuriose
susitinka pirkėjai ir pardavėjai. Tai reiškia, kad galėjo būti panaikinta labai svarbi spraga.
Vis dėlto šiuo sprendimu užtikrinama, kad proporcingumas gali būti išlaikytas užtikrinant
svarbų reguliuojamų rinkų, daugiašalės prekybos sistemų, finansinių tarpininkų, brokerių
kryžminės prekybos tinklų ir išvestinių finansinių priemonių platformų kategorijų
diferencijavimą.

Naują neviešų anoniminių prekybos vietų naudotojams siūlomą tikrinimo lygį turėtų
palankiai įvertinti investuotojai, kurie šiuo metu suteikia platesnės rinkos apsaugą, nors
turi galimybių ir piktnaudžiauti. Suteikus priežiūros institucijoms visapusišką galimybę
naudotis verslo modeliais, turėtų būti užtikrinta, kad šie modeliai ir toliau galėtų išlikti
prekybos vietomis, kuriose priimami klientų užsakymai, užkertant kelią jiems pasiekti tokį
lygį, kad būtų daroma įtaka kainoms ar dangstomas piktnaudžiavimas rinka.

Be to, dėl MiFID išimčių, Europos Parlamentas ir Komisija sutinka, kad jas reikia apibrėžti
iš naujo, o jų įgyvendinimas turi būti standartizuotas visoje ES. Turėtų nelikti šiuo metu
suteikiamos galimybės sudaryti arbitražinius sandorius visose ES valstybėse narėse siekiant
surasti geriausią tos pačios taisyklės aiškinimo variantą. Rengiant šį pranešimą ir jo
pakeitimus paaiškėjo, kad didžiausias MiFID įgyvendinimo trūkumas – Europos informacijos
apie sandorius konsolidavimo sistemos rinkos versijos nebuvimas. Investuotojai iš Jungtinių
Amerikos Valstijų nesupranta, kaip ES išsiverčiame be tokios priemonės. Pramonės
sektoriaus atstovai, visų pirma investuotojų grupės, visuotinai pripažino, kad tokios
priemonės reikia, tačiau per trejus metus nuo MiFID įgyvendinimo rinkos dalyviai
nesugebėjo susiburti ir sukurti Europos informacijos apie sandorius konsolidavimo sistemos.
Kaip ir Komisija, Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas nesiryžta peržengti įgaliojimų
dėl patvirtintos skelbimo tvarkos, tačiau jeigu nebus surastas rinkos sprendimas, tuomet
reikėtų pritarti teisėkūros procedūrai.
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Per karštas komiteto diskusijas svarstyti mikrostruktūriniai klausimai, šiuo metu darantys
poveikį akcijų rinkai. Pasiektas susitarimas, kad tokia praktika kaip žaibiški pavedimai,
apsimetinėjimas kitais asmenimis, testavimas taikant metodą „užklausa–atsakymas“ yra
nesąžiningi ar net piktnaudžiavimo veiksmai. Tačiau komitetui buvo kur kas sunkiau
pasiekti susitarimą dėl tam tikrų rinkos dalyvių vaidmens, visų pirma dėl to, ar sparčiosios
prekybos strategijos teikia naudą ar ne. Nesant aiškių duomenų, sunku padaryti kokias
nors patikimas išvadas dėl jų vaidmens – teigiamo ar neigiamo – todėl prieš siūlydami
teisėkūros veiksmus turime įsitikinti, ar esama reikiamų duomenų, kad nepriimtume tokio
teisės akto, kuriuo galėtume pakenkti veiksmingam Europos rinkų veikimui.

Iš esmės privalome užtikrinti mūsų finansų rinkų integralumą. Jos skirtos ne tam, kad
tarpininkai ar įsibrovėliai bendrautų vieni su kitais. Jos skirtos tam, kad rinkos vieta kapitalui
nukreipti į įmones būtų užtikrinta investuotojams, taip pat mūsų realiame ekonomikos
sektoriuje veikiančioms įmonėms ir bendrovėms. MiFID II teisėkūros procese visi privalome
skirti didžiausią dėmesį šiai svarbiausiai rinkų funkcijai.

Philippe Juvin (PPE).   – (FR) Pone pirmininke, ponios ir ponai, K. Swinburne, šis tekstas,
be abejonės, itin sudėtingas, tačiau, iš esmės, apie ką jame kalbama? Jame dar kartą kalbama
apie tai, kad reikia pasimokyti iš krizės. Ne, negalime elgtis taip, kaip elgėmės anksčiau.
Taip, privalome pakeisti žaidimo taisykles ir pertvarkyti sistemą.

Įvairiose Europos Sąjungos šalyse yra subjektų, kurie šiuo metu naudojasi krize ir žmonių
susirūpinimu siekdami suversti visą kaltę Europai. Visur galima išgirsti žmones kalbant:
„Europa kalta, kad reikalai nesiklosto taip, kaip turėtų klostytis, kad čia kaltas euras ir kad
yra tik vienas sprendimas – privalome išeiti iš Europos Sąjungos, privalome panaikinti
eurą...“ Visiems taip teigiantiems žmonėms turime kartoti, kad taip, mums reikia bendrų
taisyklių, turime ir toliau tvirtinti, kad jei Europos šalys nebūtų buvusios vieningos, jei jos
būtų buvusios atskirtos, dabar jau būtų pražuvusios. Taip, reikia reguliuoti, reikia bendros
politikos, bendrų taisyklių, reikia peržiūrėti mūsų taisykles ir reikia, kad sistema veiktų
geriau.

Ponios ir ponai, galiausiai viskas gana paprasta: kartu esame stiprūs, o atskirai – pražūsime!

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Pone pirmininke, norėčiau padėkoti už taip dosniai skirtą
laiką. Nuo šiol ypatingą dėmesį skirsiu tiems posėdžiams, kuriems pirmininkausite jūs, ir
pasistengsiu visuose juose dalyvauti. K. Swinburne pranešimas itin svarbus tuo, kad
galiausiai svarstome prekybos finansinėmis priemonėmis reguliavimo klausimą. Pirma ir
pati svarbiausia klaida, susijusi su šiuo pranešimu, yra ta, kad pranešimas ir raginimas imtis
didesnio reguliavimo jau pavėluoti. Antra, jei reguliavimo sistema iki šiol nebuvo aiški,
privalome išsamiai ir vertindami praeitį ištirti tai, kas įvyko. Manau, pagrindinių investicijų
neįtraukimas į griežtesnės priežiūros taikymo sritį – beprasmiškas ir visiškai klaidingas
žingsnis. Reikia išnagrinėti ne tik prekybos pobūdį, bet ir išleidžiamas išvestines finansines
priemones, o naujoms emisijoms būtina taikyti griežtesnį reguliavimą.

Iš tikrųjų infliaciją skatina išvestiniai finansų rinkos produktai. Šią naštą neša gyventojai,
o pelną susižeria įvairūs tarptautiniai juridiniai asmenys ir ne visada aiškiomis aplinkybėmis.
Be to, būtų nepalanku tokiu būdu pasiglemžtą pelną nukreipti į realų ekonomikos sektorių,
nes gali nutikti taip, kad visa planeta pamažu atsidurs turtingiausiųjų įtakoje.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pone pirmininke, K. Swinburne pranešime didžiausias
dėmesys skiriamas užtikrinimui, kad daugiašalėms prekybos sistemoms būtų sudarytos
vienodos sąlygos. Manau, taip pat svarbu taikyti joms vienodą priežiūrą. Norėčiau pabrėžti,
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kad reikia tinkamesnio teisės akto, kuriuo būtų siekiama sumažinti sisteminę riziką ir
užtikrinti sąžiningą konkurenciją rinkoje.

Šiuo metu susirūpinimą kelia informacijos apie prekybos metodus stoka. Vienintelis būdas
iš tikrųjų suprasti, ar rinka veikia tinkamai – tai užtikrinti, kad reguliavimo institucijos
gautų pakankamai informacijos. EVPRI turėtų parengti bendrus visiems duomenims
taikytinus pranešimo ir apie organizuotas prekybos vietas, ir apie ne biržoje vykstančią
prekybą standartus ir formatus.

Manau, būtų naudinga įvertinti poveikį, kurį turėtų minimalaus pavedimo sudaryti bet
kokį neviešą anoniminį sandorį dydžio nustatymas. Todėl būtų galima nustatyti, ar
išlaikomas pakankamas prekybos srautas.

Johannes Hahn,    Komisijos narys. – Pone pirmininke, Komisijos ir, visų pirma, Komisijos
nario M. Barnierio vardu atsakysiu pabrėždamas, kad skaidrumo finansų rinkose didinimas
ir užtikrinimas, jog visiems susijusiems rinkos veikėjams būtų taikomas tinkamas
reguliavimas – pagrindiniai Komisijos ir Didžiojo dvidešimtuko tikslai.

Norėčiau pasveikinti Dr. K. Swinburne ir Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą parengus
pranešimą dėl prekybos finansinėmis priemonėmis reguliavimo, neviešų anoniminių
prekybos vietų ir kt. Pranešimas byloja apie svarbią tebevykstančios Direktyvos dėl
finansinių priemonių rinkų (MiFID) peržiūros pažangą. Į pranešime pateikiamas
rekomendacijas Komisijos nuomonėje atidžiai atsižvelgiama, nes rengiame pasiūlymą iš
dalies pakeisti galiojančią direktyvą 2011 m. MiFID peržiūra – labai svarbi Komisijos
darbotvarkės dalis siekiant stabilesnės ir skaidresnės finansų sistemos, kuri veiktų
visuomenės ir visos ekonomikos labui. Daugelis detalių, iš kurių ne mažiau svarbi nauja
kitą mėnesį pradėsianti veikti ES priežiūros institucija, jau apsvarstyta.

Komisija įsipareigojusi iki 2011 m. vasaros pateikti pasiūlymus visose kitose srityse. Tikimės
Europos Parlamento paramos skubiai patvirtinant reikalingas reformas ir tuo užtikrinant,
kad jos būtų pradėtos įgyvendinti kuo greičiau.

Kaip žinoma, MiFID – kertinis ES finansų rinkų reguliavimo sistemos akmuo. Ji buvo
priimta anksčiau nei prasidėjo finansų krizė, tačiau apskritai patirtis parodė, kad ji veikia
gerai net ir tokiais sudėtingais neramiais laikais kaip pastarieji metai.

Be abejonės, paaiškėjo ir keli trūkumai. Dėl technologijų pažangos ir sparčių pokyčių
finansų rinkose, kai kurios reguliavimo priemonės, kurios prieš keletą metų buvo pačios
pažangiausios, šiuo metu yra akivaizdžiai pasenusios.

Gruodžio  8 d. Komisija paskelbė pasiūlymų dėl konsultacijų projektą. Ketiname plačiais
užmojais ir visapusiškai spręsti visas problemas. Nors pripažįstame, kad vis dar galioja
pradiniai MiFID tikslai, aktualūs klausimai yra labai svarbūs aspektai, susiję su tuo, kaip
veikia mūsų finansų rinkos, kiek atviros ir skaidrios jos turi būti ir kaip investuotojai galėtų
pasinaudoti finansinėmis priemonėmis ir investavimo galimybėmis.

Kaip teigiama ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešime, suprantame, kad
reikia pagerinti naujoviškų prekybos platformų ir prekybos metodų reguliavimą.
Reguliuojant reikėtų tinkamai atsižvelgti į verslo pobūdį siekiant užtikrinti vienodas sąlygas
visiems dalyviams ir tinkamai apsaugoti investuotojus, taip pat apsisaugoti nuo trikdančios
rinkos praktikos.

Be to, sutinkame su tuo, kad reikia patobulinti skaidrumo taisykles, taikomas prekybai
akcijomis, taip pat nustatyti naujus reikalavimus prekybai kitomis priemonėmis. Kitas
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svarbus klausimas, nagrinėjamas Dr. K. Swinburne pranešime, yra tas, kad reikia pagerinti
prekių išvestinių finansinių priemonių rinkų veikimą ir reguliavimą remiantis G20
principais.

Taip pat siekiame tikslingai pagerinti galiojančias taisykles dėl investuotojų apsaugos.
Atkuriant investuotojų pasitikėjimą itin svarbu užtikrinti, kad visiems produktams ir
įvairiopai pardavimo praktikai būtų taikomos vienodos atitinkamos taisyklės.

Galiausiai, šia peržiūra bus sustiprinta finansų rinkų priežiūra ir vykdymas, pagrindinį
vaidmenį skiriant naujajai Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Siekdamos
pažangos, Komisijos tarnybos glaudžiai bendradarbiauja su mūsų tarptautiniais partneriais,
visų pirma su atsakingomis reguliavimo institucijomis, nagrinėjančiomis tuos pačius
klausimus Jungtinėse Amerikos Valstijose, kad būtų užtikrinta tarptautinė konvergencija
ir išvengta bet kokios rizikos, susijusios su galimybėmis rinktis palankesnes reguliavimo
sąlygas.

H. Swinburne pranešimas pateiktas vykstant svarbiam reguliavimo reformos procesui.
Mus drąsina Europos Parlamento narių išreikštas įsipareigojimas ir tai, kad jūsų analizės
ir rekomendacijos labai sutampa su mūsiškėmis. Šiuo pranešimu sustiprinamas mūsų
laukiančio darbo pagrindas.

Pirmininkas.   – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks rytoj, 12.00 val.

Kitas posėdis vyks rytoj, 2010 m. gruodžio 14 d., ketvirtadienį, nuo 9.00 val. iki 13.00 val.,
nuo 15.00 val. iki 20.30 val. ir nuo 21.00 val. iki 24.00 val.

Darbotvarkė buvo paskelbta, ir su ja galima susipažinti Europos Parlamento interneto
svetainėje.

Diskusijos baigtos.

23. Kito posėdžio darbotvarkė: žr. protokolą

24. Posėdžio pabaiga

(Posėdis baigtas 23.15 val.)
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