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Elnök.   – A következő napirendi pont az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
nevében a Gál Kinga által Az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2009–2010)
– intézményi szempontok a Lisszaboni Szerződés után címmel kidolgozott jelentés
(2009/2161(INI) (A7-0344/2010).

Kinga Gál,    előadó. – (HU) Elnök úr, kedves kollégák, képviselőtársaim! A Lisszaboni
Szerződés elfogadása egy erős Európa vízióját és gondolatát hozta magával a közösségi
jogkörök tekintetében. A polgárok számára pedig ennek a víziónak a megvalósítását ígéri.
Ez az alapvető jogok védelmére is egyaránt igaz, ezért az eddigi évekkel ellentétben az idei
jelentés ezekkel az új jogi alapokkal, a megerősödő és új jogosítványokkal, illetve
intézményekkel foglalkozik, és az így kialakult helyzetet veszi górcső alá. A jelentés célja,
hogy átfogó, újszerű megközelítés alá vegye az alapvető jogok védelmét.

2009 decembere óta az alapvető emberi jogok védelme több pilléren nyugszik az Unióban.
Egyrészt a Lisszaboni Szerződésen és a jogi erőre emelt Alapvető Jogok Chartáján nyugszik.
Ez utóbbi charta zsinórmértéke lett az uniós jogszabályoknak megszületésük és
alkalmazásuk során, legyen ez az uniós intézmények részéről vagy a tagállamok részéről,
amikor uniós jogot alkalmaznak. Hasonló pillére lesz közösségi jogi rendszerünknek az
Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozásunk, amelynek a folyamata éppen
most zajlik, de hasonló pillér marad a tagállamok saját jogrendjében lefektetett emberi jogi
garanciák rendszere. Ezen jogi alapokat a létrehozott közösségi intézmények is erősítik
közösségi és tagállami szinten egyaránt. Közösségi szinten a Bizottság, az alapjogi biztosi
portfólió, a tanácsi munkacsoport a Tanácsban, a Parlament és megemlíteném az
ügynökségek közül kiemelve az Alapjogi Ügynökség szerepét.

Jelentésem célja felhívni a figyelmet, hogy e létező intézmények és mechanizmusok
hatékonyan és átláthatóan működjenek. Legyen ez akár a döntéshozatal, jogszabályalkotás
monitorizálása, adatgyűjtés vagy éppen információtovábbítás, nem priorizálva egyes és
hanyagolva más jogokat. Fontos, hogy az egyes intézmények ne csak elbeszéljenek, hanem
reagáljanak és reflektáljanak egymásra. Használják és építsenek egymás munkájára az
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emberi jogok védelme területén, döntéseiket következetesen, objektíven, tényekre alapozva
hozzák meg.

Ebben a jelentésben tehát sorra vettük, mit vár el a Parlament ezen intézményektől.
Reflektálunk a Bizottság októberben kiadott kommunikációjára, amelyik hasonló
elgondolást követ. Alapvető célja a jelentésnek, hogy hangsúlyozza, a most kialakult
alapjogi építmény kiinduló pontja és végpontja is az egyén, azaz a polgár kell legyen. Ez
annyit jelent, hogy a polgároknak megfelelő információt kell szolgáltatnunk, hogy tudjanak
és legyenek tisztában a lehetőségeikkel, és érvényesíteni is tudják azokat. Az alapvető jogok
védelmének rendszere érthető, elérhető és eredményesen használható legyen, hiszen az
egész építmény annyit ér, amennyit ebből érvényesíteni tudnak az Unió polgárai. Ezen
célok elérésében az említett intézményeknek és tagállamoknak kiegyensúlyozó szerepet
kell vállalniuk, hogy az Unió növelhesse hitelességét a polgárok szemében. A jelentésem
azokra a területekre összpontosít végül, ahol gyors lépések, de egyúttal közép és hosszú
távú stratégiák szükségesek, mint például a romaintegráció, a gyerekszegénység elleni
küzdelem, kisebbségi közösségek nyelvhasználatának területe, hogy csak néhányat emeljek
ki a sok közül.

Bízom benne, hogy a holnap elfogadott jelentéssel könnyen értelmezhető és tiszta üzenetet
tudunk küldeni az említett intézményeknek: Bizottságnak, Tanácsnak, ügynökségeknek,
a tagállami szerveknek, bíróságoknak, hogy ezáltal még hatékonyabbá váljon ez a rendszer.
Ehhez kérem holnap támogatásukat, hogy a Lisszaboni Szerződést követő időszakban –
hiszen készen vannak az alapok, az intézmények –, most már eszerint a szellemiség szerint
is cselekedjünk.

Viviane Reding,    a Bizottság alelnöke. – Elnök úr! Az alapvető jogok európai uniós
helyzetéről tartott mai vita rendkívüli jelentőségű. Nemcsak azért, mert 10 évvel a Charta
kihirdetése után kerül erre sor – a Charta évfordulóját a hónap elején ünnepeltük –, hanem
azért is, mert ez az első vita a Parlamentben arról, amelyre az előadó, Gál asszony a
Lisszaboni Szerződés utáni időszak új alapjogi szerkezeteként hivatkozik. Az előadónak
teljesen igaza van. Új kezdetről beszélhetünk Európában az emberi jogok és az alapvető
szabadságok helyzete kapcsán. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tagjainak a vitához való rendkívül értékes
hozzájárulásukért.

Van egy jogilag kötelező érvényű chartánk, amely része az EU elsődleges jogának. Most
az a feladatunk, hogy az Alapjogi Chartát átültessük a gyakorlatba. A Bizottság pontosan
ebből a célból fogadott el októberben egy közleményt a Charta hatékony végrehajtásával
kapcsolatos stratégiáról. A Bizottság legfőbb célja jelen esetben az, hogy a Chartában foglalt
jogokat a lehető legalkalmazhatóbbá tegye az EU-ban élő összes polgár számára, akiket –
e Parlament tagjaiként – Önök képviselnek.

A Charta legyen az iránytűnk. Nekünk pedig jó példával kell elöl járnunk, különösen a
jogalkotás során. Ez a Bizottság belső előkészítő munkájára is vonatkozik, és arra is, amikor
az Európai Parlament és a Tanács jogszabályokat fogad el, illetve az új szabályok tagállami
végrehajtására is érvényes.

A Bizottság egy, az alapvető jogokra vonatkozó ellenőrző lista segítségével módszeresen
ellenőrzi, hogy az új jogalkotási javaslatok összhangban vannak-e az alapvető jogokkal.
Ezt az ellenőrző listát a Bizottság valamennyi osztálya alkalmazza. Örömmel látom, hogy
Gál asszony jelentése támogatja ezt a megközelítést. A jelentés azt hangsúlyozza, mennyire
fontos az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy a jogalkotási folyamat során
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odafigyeljenek a Chartának való megfelelésre. Nemcsak az előterjesztett szövegnek kell
összhangban lennie a Chartával, hanem az adott szöveg későbbi módosításainak hatásait
is figyelembe kell venni. Ezért minden intézménynek el kell gondolkodnia azon, hogyan
tudja biztosítani a jogalkotási javaslatok módosításai vonatkozásában a megfelelő értékelést.
Örömmel fogadtam, hogy a jelentés hatékonyabb együttműködés megvalósítására szólít
fel az intézmények között.

Mindamellett azt is látnunk kell, miként alkalmazzák a Chartát akkor, amikor a tagállamok
az EU jogát hajtják végre. Ismét el szeretném mondani itt, a Parlamentben, hogy nem fogok
visszariadni attól, hogy szükség esetén jogsértési eljárást indítsak.

A jelentés ezenkívül az Európai Uniónak az emberi jogok európai egyezményéhez való
csatlakozásával is foglalkozik. Az Európai Uniónak az egyezményhez való gyors
csatlakozása kiemelt jelentőségű a Bizottság számára. A tárgyalások már jó ideje folynak,
továbbá gyorsan és konstruktív módon haladnak előre. Ha minden jól megy – és a jelek
szerint ez így van –, reményeim szerint 2011 első felében véglegesen megállapodásra
tudunk jutni. Tehát jól és gyors ütemben haladnak a dolgok.

Teljes mértékben egyetértek azzal a céllal is, hogy jó együttműködést kell fenntartani a
nemzetközi szervezetekkel. Ezt a megszokott módon, napi szinten megtesszük. Az olyan
új javaslatok kidolgozásakor, amelyek érinthetik a gyermekeket, a Bizottság már figyelembe
veszi a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményt. Nemrég vitát folytattunk a fogyatékkal
élők helyzetéről, és egyértelmű, hogy ezen a téren is alkalmazzuk az ENSZ-egyezményeket
a tagállamokban és az Európai Unió szintjén.

Az előadó említést tett az Alapjogi Ügynökségről, amely rendkívül fontos szerepet tölt be
azáltal, hogy összehasonlítható és megbízható adatokat nyújt számunkra arról, hogy a 27
tagállamban mi a helyzet azokon a területeken, ahol az EU felléphet. Itt sem csak elméleti
téren akarunk dolgozni, hanem a gyakorlatban is cselekedni kívánunk. Például felkértem
az Ügynökséget arra, hogy segítse a romaügyi munkacsoport munkáját. A Bizottság
támogatja az Ügynökség mandátumának kiterjesztését annak érdekében, hogy
tapasztalataival segíteni tudja a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi
együttműködést is. Annak érdekében, hogy ez lehetővé váljon, december 2-án a Bizottság
javaslatot fogadott el a többéves keret módosításáról, amelyben felsorolja azokat a tematikus
területeket, ahol az Ügynökség segíteni tud munkájával.

Most pedig egy másik témára szeretnék áttérni, amely véleményem szerint teljesen egybevág
az előadó gondolatmenetével, mégpedig arra, hogy fenn kell tartanunk a Lisszaboni
Szerződés által teremtett lendületet. Tekintettel erre 2011 tavaszán a Bizottság közzéteszi
a Charta végrehajtásáról szóló első éves jelentését. Az elképzelés azt, hogy ez minden
tavasszal megjelenik majd éves jelentésként. Úgy hiszem, most lenne itt az ideje annak,
hogy a Parlament valódi vitát kezdeményezzen a Charta gyakorlati alkalmazásáról. 2011
tavaszán, a Charta alkalmazásáról szóló első éves jelentésünk kidolgozása során nagy
figyelmet fordítok majd az Európai Parlament jelentésére, illetve a Parlamentnek az alapvető
jogokkal kapcsolatos egyéb tevékenységeire. Ez nemcsak azt teszi lehetővé számunkra,
hogy vitát folytassunk az emberi jogok Európai Unión kívüli helyzetéről – mint ahogyan
az megszokott itt, a Parlamentben –, hanem azt is, hogy évente megvitassuk az alapvető
jogok európai uniós helyzetét is, és azt, hogy hogyan alkalmazzák az alapvető jogokat az
Európai Unió különböző kormányai, továbbá így azt is megvizsgálhatjuk, hogy az európai
intézmények a tőlük elvárható módon végzik-e munkájukat.
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Simon Busuttil,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (MT) Elnök úr! Először is szeretnék
köszönetet mondani Gál Kingának a jelentéséért, és különösen azért, amiért egy ilyen
fontos témát helyezett a középpontba: az Európai Unió Alapjogi Chartáját és annak
végrehajtását. Úgy vélem, hogy rendkívül fontos volt, hogy az előadó asszony előtérbe
helyezte ezt a témát. Szeretném felhívni a figyelmet arra, mennyire fontos, hogy
folyamatosan napirenden tartsuk az alapvető jogok kérdését, mivel néha attól félek, nem
mindenki értelmezi azonosan az alapvető jogok fogalmát. Először is világossá kell tenni,
hogy az emberi jogok nem azt jelentik, hogy figyelmen kívül kellene hagyunk – például –
a szubszidiaritás fogalmát, vagy hogy el kellene tipornunk a tagállamok által fontosnak
tartott különböző értékeket. Sajnos vannak olyanok, akik pontosan e célból megpróbálják
manipulálni az alapjogok kérdését. Az Európai Uniónak a tagállamokra kellene bíznia az
olyan etikai kérdések mint például az eutanázia és az abortusz kezelését. Másodszor tennünk
kell annak biztosítása érdekében, hogy az alapvető jogok valóban alapvető jogok legyenek,
és ne foglaljanak magukban egyéb olyan jogokat, amelyek bár fontosak, de mégsem
alapvetőek, és ezzel ne kockáztassák azt, hogy az alapvető jogok irreálisnak tűnjenek a
jelenlegi kontextusban. Például a bevándorlási kérdésekhez kapcsolódó jogok, amelyek
igen fontosak, mégsem sorolhatók minden esetben az alapvető jogokhoz. Végül
törekednünk kell arra, hogy ésszerű álláspontot vegyünk fel például a biztonság és az
adatvédelem fontossága kérdésében. Ezért azzal szeretném zárni felszólalásomat, hogy
véleményem szerint szükségünk van az alapvető jogokra, de biztosítanunk kell, hogy azok
logikusak és egyben reálisak is legyenek.

Monika Flašíková Beňová,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (SK) Elnök úr! Hölgyeim
és uraim! Én is szeretnék gratulálni az előadónak, Gál asszonynak, mivel úgy vélem, sikerült
teljesítenie a jelentés legfőbb célkitűzését, azaz világosan meghatározta azokat a szerepeket,
amelyeket az egyes intézmények és mechanizmusok a Lisszaboni Szerződés utáni időszak
új alapjogi szerkezetében be fognak tölteni.

A jelentésből három területet tartok kiemelkedően fontosnak. Az Unió számára nemcsak
az számít, hogy védelmezze polgárainak jogait vagy a területén élő embereket, hanem az
is, hogy e tekintetében vezető szerepet töltsön be a világban. Az újonnan létrehozott
Európai Külügyi Szolgálat e szempontból központi szerepet kaphat. Ezért felszólítom a
Bizottságot annak biztosítására, hogy a diplomáciai szolgálat felépítését, forrásait és
tevékenységeit oly módon határozzák meg, hogy az európai diplomácia hatékonyan
támogathassa az alapvető jogokat külföldön is.

Másodsorban a Lisszaboni Szerződést követő időszakban a demokrácia és az emberi jogok
az európai polgári kezdeményezés révén is kifejezésre tudnak jutni. A kezdeményezés
erősíti az uniós polgárok szerepét, akik ennek révén kezdeményezhetik európai
jogszabályok elfogadását. Harmadsorban pedig elégedettségemet szeretném kifejezni azzal
kapcsolatban, hogy a jelentés felszólítja az uniós tagállamokat és intézményeket, hogy az
alapvető jogok terén kettőzzék meg a figyelem felkeltésére és a megfelelő tájékoztatásra
irányuló erőfeszítéseiket.

Végül köszönöm az előadónak, hogy reagált az észrevételeinkre, és hogy a jelentés –
kérésünknek megfelelően – egyértelmű hivatkozást tartalmaz a szegénység és a társadalmi
kirekesztés elleni küzdelemre az alapvető jogok védelméhez szükséges tevékenységeket
felsoroló részben.

Renate Weber,    az ALDE képviselőcsoport nevében  .  – Elnök úr! Holnap délután
megoszthatjuk majd egymással az emberi jogok világszerte fennálló helyzetével kapcsolatos
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gondolatainkat, de ma délelőtt e jogok európai unióbeli helyzetéről beszélünk. Véleményem
szerint az a helyes sorrend, ha először az Európai Unióban fennálló helyzetet vitatjuk meg,
és utána foglalkozunk a világ többi részével, mert – mielőtt még másokat kritizálnánk –
saját házunk táján kell rendet tennünk. Ha valóban azt akarjuk, hogy komolyan vegyenek
bennünket, nem hunyhatunk szemet a saját határainkon belül történő emberi jogi
jogsértések felett.

Ez az állásfoglalás, amiért gratulálni szeretnék az előadónknak, Gál asszonynak, azzal
foglalkozik, merre haladjon az emberi jogok védelmére és előmozdítására irányuló európai
politika a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően. Nemcsak azzal foglalkozik,
hogy kinek mi a felelőssége, hanem olyan témákat is megvizsgál, amelyekkel a jövőben
hangsúlyosan foglalkoznunk kell.

Két szempontot szeretnék kiemelni. Örömmel vettem, hogy az Állampolgári Jogi, Bel- és
Igazságügyi Bizottság támogatta annak az egyfajta „befagyasztási” mechanizmusnak az
ötletét, amelynek segítségével a vitatott nemzeti politikákat vagy döntéseket a Bizottság
befagyaszthatja addig, amíg hivatalos döntést nem hoz a jogsértési eljárás elindításáról.
Meglátásom szerint egy ilyen mechanizmus hozzáadott értékkel segíti a hitelesebb alapjogi
politika létrehozását az Európai Unióban. Ezért remélem, hogy a teljes Parlament támogatni
fogja ezt a mechanizmust a holnapi szavazáskor.

A másik szempont e Parlament azon jogához és kötelességéhez kapcsolódik, hogy
folyamatosan elemezze a tagállamokban fennálló emberi jogi helyzetet, illetve hogy kritikus
legyen véleményének kifejezésekor, azaz – ha szükséges – nevezze meg és szégyenítse meg
az emberi jogokat megsértő tagállamokat.

Hélène Flautre,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr! Nagyon jó ez a
jelentés, amely az első a Lisszaboni Szerződés óta. Először is köszönetet szeretnék mondani
Gál asszonynak kitartó munkájáért, fogékonyságáért és eredményes együttműködéséért.
A jelentésben megfogalmazott kérdések közül néggyel szeretnék most foglalkozni.

Az első lényege az, hogy elvárjuk a Bizottságtól, hogy betöltse szerepét a rendelkezésére
álló új források és az Alapjogi Charta tekintetében. Sajnálatos módon a romák helyzete
volt az első gyakorlati ügy, és a Bizottság – végül – csak félig oldotta meg a kérdést, kizárólag
a mozgás szabadságáról szóló irányelvet véve alapul.

A Bizottság megkerülte az Alapjogi Charta 21. cikkén alapuló megkülönböztetés-mentesség
kérdését, de a jövőben nem mutathat ilyen gyengeséget az emberi jogok európai
egyezményének Unió általi ratifikálásakor, és nagy örömmel látom az Unió e tekintetben
mutatott elkötelezettségét.

E jelentés hozzáadott értékét az is adja, hogy hangsúlyozza, hogy egy előrejelző rendszer
létrehozásával tenni kell a lehetséges jogsértések korai felderítéséért. E rendszer keretében
többek között felfüggeszthetők azok az intézkedések, amelyek feltehetően ilyen jogsértést
testesítenek meg, miközben gyorsított eljárással vizsgálják, hogy az érintett intézkedések
ellentétesek-e az alapvető jogokkal.

Ezenfelül kitartok amellett, hogy például az Egyesült Nemzetek Tanácsa keretében működő
egyetemes, időszakos felülvizsgálati mechanizmus mintájára megelőző rendszert kell
létrehozni.
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Ismételten hangsúlyozni szeretném a belső és a külső folyamatok közötti összhang
maximális szükségességét, mint ahogyan már Ön is említette, Reding asszony. E tekintetben
az uniós visszafogadási megállapodások aláírása valós kihívást jelent.

Valójában vakon támogatjuk ezeket a megállapodásokat, amikor a végrehajtásuk tényleges
feltételeiről olyan vegyes bizottságokban döntenek, amelyekben a Parlament nem kapott
helyet.

Konrad Szymański,    az ECR képviselőcsoport nevében. – (PL) Elnök úr! Most, hogy az
Alapjogi Charta jogilag kötelező érvényűvé vált Európában, két rendszerünk is van az
emberi jogok védelmére, amelyek – bizonyos mértékig – versengenek egymással. Az egyik
rendszer az Alapjogi Chartára és az Európai Bíróság esetjogára épül, a másik pedig az
emberi jogok európai egyezményére és az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogára.
A Gál-jelentésben azonosított legnagyobb kihívás az, hogy biztosítsák az összhangot e két
rendszer között mind a tartalom, mind pedig az intézményi feltételek tekintetében.

Az Alapjogi Chartát nem szabad oly módon értelmezni, mintha az új hatásköröket
biztosítana az Európai Unió számára. Az 51. cikk ezt nagyon világosan megfogalmazza,
de azt hiszem, jó, ha mindenkit emlékeztetünk erre. Különösen a Parlament képviselőit
fontos emlékeztetni arra, hogy a házasságokhoz kapcsolódó és a büntetőjogi kérdések,
valamint a magzati élet jogi védelme nem szabályozható az EU szintjén sem közvetlenül,
sem pedig valamely bíróság intézkedései által. Az emberi jogok védelmét szolgáló eszközök
efféle átpolitizálása csak egy dolgot eredményezhet: a nemzetközi bíróságokba vetett
bizalom csökkenését.

Marie-Christine Vergiat,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr! Én is
szeretném megköszönni az előadónknak, hogy meghallgatott másokat, valamint az általa
végzett munkát is köszönöm. Emellett köszönet jár az árnyékelőadóknak is, akik szintén
emelték e jelentés színvonalát.

Ez a jelentés azért fontos számunkra, mert a Lisszaboni Szerződés végrehajtásából – már
ha azt hatékonyan végrehajtják – származó kevés pozitív eredmény egyikéből von le
következtetéseket. Tény, hogy az alapvető jogok Európai Unióban történő hatékony
végrehajtása fontos – ha nem alapvető fontosságú – kérdés az Unió jövője szempontjából.
De pusztán hangzatos szólamokkal nem jutunk sehová.

A Szerződés, az Alapjogi Charta és – hamarosan – az emberi jogok európai egyezményéhez
való csatlakozás új eszközöket biztosít számunkra ezen a téren, és lehetővé teszi az Európai
Unió és tagállamai számára, hogy új szakaszba lépjenek.

Sokak szerint az emberi jogok az Európai Unió alapvető értékeinek részei, de csak kevesen
ismerik el e jogok egyetemes érvényét és oszthatatlanságát. E jogok osztatlanok, ami azt
jelenti, hogy a Chartában és az európai egyezményben foglalt összes emberi jog − csakúgy,
mint az európai és a nemzetközi egyezményekben foglaltak − az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatából erednek, és – lényegüktől függetlenül – azonos értékkel bírnak.

A polgári és a politikai jogok semmivel sem fontosabbak a gazdasági és szociális jogoknál.
A méltóságteljes élethez való jog ugyanolyan fontos, mint például a vallásszabadság.

Az egyetemes jelző azt jelenti, hogy az emberi jogok mindenki tekintetében azonosak az
állampolgárságtól vagy a jogi helyzettől függetlenül. De tudjuk, hogy az oktatáshoz és a
családi élethez való jogot, itt, az EU-ban is folyamatosan megsértik szinte minden
tagállamban. A romák helyzete sajnálatos módon ennek a tünete. Tehát igen, a Bizottságnak
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el kell határoznia, hogy jogsértési eljárásokat indít, és hogy ugyanolyan szigorú lesz, mint
a gazdasági kérdésekben.

Az egyetemesség egyúttal azt is jelenti, hogy az emberi jogok az egész világon azonos
értékkel bírnak, azaz az Európai Uniónak külpolitikájában és partnerségi megállapodásaiban
ugyanolyan jelentőséget kell tulajdonítania az emberi jogoknak, mint a gazdasági vagy
diplomáciai kérdéseknek. Az olyan országok, mint például Tunézia, Líbia vagy Kolumbia
esetében nem ez a helyzet, és még számos országot említhetnék. Igen, ez alapvető
fontosságú kérdés; az Európai Unió hitelessége és külpolitikájának jövője a tét.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Magyarként és női politikusként büszke vagyok arra, hogy
egy magyar képviselőnő, Gál Kinga személyében, alkotta meg igen komoly munkával az
emberi jogok jobb érvényesüléséről szóló igen jelentős munkát, és tette az Európai Unió
asztalára, és köszönöm ezt neki.

Amit viszont hiányolok, az a hagyományos polgári és politikai szabadságjogoknak a
hangsúlyozása, és nálunk magyaroknál aligha van bárki is megfelelőbb helyzetben itt az
Unióban ahhoz, hogy hangsúlyozzuk, hogy bizony az Európai Unióban nemcsak a
kisebbségekkel szembeni diszkriminációval vagy a romaintegrációval van probléma amikor
emberi jogokról beszélünk, hanem a véleménynyilvánítási szabadsággal, a gyülekezési
joggal, a szólásszabadsággal, s ezt mi sem bizonyítja jobban, mint Magyarország 2002 és
2010 közötti helyzete. Nemrégiben fogadott el a magyar parlament emberi jogi bizottsága
egy nagyon alapos és részletes jelentést, amely bírósági ítéletekkel, ombudsmani
jelentésekkel és más módon alátámasztva bizonyította azt, hogy 2002 és 2010 között a
magyar szocialista kormányok az emberi jogok durva és folyamatos sárba tiprásával
tartották fenn a hatalmukat. Kérdésem a raportőrhöz, hogy a jelen helyzetben egyrészt,
hogy ez a bizonyos magyar jelentés végre az Európai Unió asztalára kerülhet-e és fogja-e
ezt vizsgálni az Európai Unió, mert ez tenné igazán életszerűvé azt, hogy itt valami változás
van az emberi jogok terén, illetőleg, hogy a 2006-os magyarországi szemkilövetések
hogyan lehetnek a jövőben elkerülhetők, hogyha az Európai Unióban az emberi jogok
fokozott érvényesülési lehetőségéről beszélhetünk, különös tekintettel arra, hogy a LIBE
bizottság alelnöke még mindig egy olyan személy, aki a szemkilövető kormány tagja volt?

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Egy olyan
jelentésről, mint amilyet az előadó, Gál asszony letett az asztalra, csak jót lehet mondani.
A dokumentum erőssége, hogy pontosan és részletesen jellemzi az alapvető jogok
végrehajtásának helyzetét.

Szeretnék megemlíteni néhány apróságot magával a végrehajtással kapcsolatosan. Az
Alapjogi Chartának (amely mára már kötelező érvényű) és a lisszaboni folyamatnak
köszönhetően (amelyet most már nem lehet megállítani) nincs kétség afelől, hogy a személy
és a jólét védelme valódi, közös értékekből táplálkozik, amit a gyakorlatban elért
eredmények kézzelfogható volta is mutat.

Ezért szem előtt kell tartanunk a Lisszaboni Szerződést, a stockholmi programot és az
olyan alapvető értékeket, mint például a szolidaritás, az integráció vagy a szervezett bűnözés
és a terrorizmus elleni küzdelem. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a szubszidiaritás
elve nyilvánvalóan nem állhat az alapvető jogok végrehajtásának útjába az emberek
Európájában.

Néhány nap múlva egy új dossziét és ezzel együtt az emberkereskedelem elleni küzdelemről
és az áldozatok védelméről szóló jogalkotási kezdeményezésről szóló új rendeletet hagyunk
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jóvá. Ezek a dossziék kapcsolódnak egymáshoz és egyértelműen egy aktualizált jogi
referenciakeretet alkotnak. Az összes intézkedésnek pontos célja van: az emberi méltóság
védelme.

Végül, elnök úr, még el szeretném mondani, hogy az ellenőrzések lefolytatására és a valódi
szankciók alkalmazására vonatkozó hatáskört 2013-ban, a polgárság európai évében
megfelelően végre kell hajtani. Ez mindenképpen fontos tényező lehet az intézkedés
jelentőségének valódi felmérésében.

Michael Cashman (S&D).   – Elnök úr! Legyen szó Lisszabon előtti vagy Lisszabon utáni
időszakról, nem sok mindenre lehetünk büszkék. Európában még mindig megkülönböztetés
éri a nőket. Tegnap hallhattuk itt, az ülésteremben, hogy a nők nem dönthetnek a saját
testük felől. Megkülönböztetés érhet bennünket az életkor, a fogyatékosság, a vallás vagy
éppen a meggyőződés, illetve a szexuális irányultság alapján. Az áruk és szolgáltatások
nyújtása tekintetében nincs változás a tanácsi irányelvben. Ha valaki vele azonos nemű
személlyel kapcsolatban, illetve bejegyezett élettársi kapcsolatban vagy házasságban él,
megkülönböztetés érheti egyes tagállamokban a szubszidiaritás elvére hivatkozva. Ilyen
alapon az egyenlőtlenséget támogatjuk.

Kétsebességes Európánk van, ahol egyesek egyenlők, míg mások nem. Itt ülünk tétlenül,
és végignézzük, hogyan erősödik az idegengyűlölet, a rasszizmus, az antiszemitizmus, a
homofóbia és a transzfóbia, és persze nézzék csak meg, mi történik a romákkal!

Nem tanultunk semmit sem a második világháborúból?! Nem tanultunk semmit az 1930-as
évekből, amikor egyszerűen elfordítottuk a fejünket és nem tettünk semmit, hiszen másokról
volt szó? Nem látjuk, hogy a vallással – ami alapvetően jó – indokolják a megkülönböztetés
fokozását, különösen az LGBT-személyekkel szemben? Nem látjuk, hogy a mások jogainak
gyengítésével végeredményben a saját jogainkat is csorbítjuk? Nincs semmi sem, amire
büszkék lehetnénk.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Elnök úr! Teljesen világos, hogy a Lisszaboni Szerződés
az eddig megszokottól eltérően közelíti meg az alapvető jogok kérdését. Először is
természetesen az Európai Uniónak az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) való
csatlakozása miatt, ami olyan furcsa helyzetet teremtett, amelyben a bíróságok versengenek
egymással. Még mindig nem világos, miként alakul majd a helyzet. Attól tartok, hogy az
EU-nak az EJEB-hez való csatlakozásával jogi aknamezőre léptünk. Tudna a biztos asszony
mondani valamit ezzel kapcsolatban?

A második észrevételem az Alapjogi Chartának az európai jogra gyakorolt, hosszú távú
hatásával kapcsolatos. Konkrét kérdéssel fordulok a biztos asszonyhoz egy, az Európai
Unió Bírósága által 2010. november 9-én meghozott ítélettel kapcsolatban. Az ítélet a
Volker és Hartmut Eifert (C 92/09 és C 93/09. sz.) egyesített ügyben született. Az ügy
lényege a személyes adatok védelméhez való jog kontra az európai finanszírozási
forrásokhoz való nyilvános hozzáférés joga.

A Bíróság ítélete értelmében a magánélethez való jog erősebb az általános európai
átláthatóság érdekénél. Ez az ítélet engem nagyon meglepett, és nagyon kíváncsi vagyok
arra, hogy mi a biztos asszony véleménye erről a kérdésről a Charta által garantált alapvető
jogok által a jelenlegi és a jövőbeni uniós jogszabályokra gyakorolt hosszú távú hatás
összefüggésében.

Milan Zver (PPE).   – (SL) Elnök úr! Először is szeretnék gratulálni kollégámnak, Gál
asszonynak, hogy ilyen jó jelentést tett le elénk. Való igaz, hogy új helyzettel állunk szemben
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az Európai Unióban, ami az emberi jogok védelmét illeti. Számomra úgy tűnik, hogy egyre
nagyobb a szabadság, ami jó dolog. A jelentés meglehetősen aktuális, illetve modern, még
a „harmadik generációs” emberi jogokról és hasonlókról is szó esik benne.

Ugyanakkor az emberi jogok és szabadságok védelme a múltbéli hibák kijavítását is
magában foglalja.

Lehet, hogy a jelentésben felhívtuk a figyelmet több „harmadik generációs” jogra, ahogyan
ezeket hívják, de megfeledkeztünk néhány kérdésről, például a totalitárius rendszerek által
elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatásáról, vagy hogy méltó temetést kapjanak azok,
akiket 1945-ben brutálisan meggyilkoltak Kelet- és Közép-Európában, és akiket csak
hevenyészett sírokba temettek el.

Ebből kifolyólag mi, a politikai döntéshozók jelenlegi nemzedéke vagyunk felelősek e
múltbéli hibák jóvátételéért. Csak miután ezt megtettük, akkor beszélhetünk tiszta
lelkiismerettel új, „harmadik generációs” emberi jogokról és szabadságokról, ahogyan
azokra a jelenben és a jövőben egyaránt hivatkoznak.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Elnök úr, biztos asszony! A Lisszaboni Szerződéssel az
Alapjogi Charta is kötelező erejűvé vált, és megteremtette a lehetőséget arra, hogy
megsértése esetén kötelezettségszegési eljárást lehessen indítani. A krízis következtében
fellépő szociális feszültségek a tagállamok egy részében éppen a demokratikus jogok
korlátozását hozták ahelyett, hogy ebbe az irányba mozdultak volna el. A médiaszabadság
korlátozását, a sztrájkjog korlátozását, a szociális párbeszéd kikerülését, beszűkítését, a
diszkrimináció erősödését, a jogállamiság, jogbiztonság alapjainak megrendítését. A
Bizottságnak, mint a szerződések őrének kötelessége ezekre a jelekre figyelni. Fontosnak
tartjuk az alapjogi biztosi portfólió létrehozását, és kérjük biztos asszonyt, hogy
rendszeresen monitorozza a tagállamokat és tegye szóvá ha az alapjogok, a demokrácia
alapelvei sérülnek, hogy ezek ne csak a csatlakozás előtt álló tagjelölt országok számára
legyenek kötelezőek, hanem később is. Ez is aláássa az Unió hitelességét.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Elnök úr! Hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok
Gál Kingának a jelentéséhez!

Érték- és elvközösséget alkotunk, amit az emberi jogok védelmének komplex rendszere is
tükröz, amely megjelenik az Alapjogi Chartában is, ami regionális szinten az emberi jogok
legelőremutatóbb kódexe. Az európai uniós jog alkalmazásakor a tagállamoknak be kell
tartaniuk a Charta rendelkezéseit. A Charta rendelkezéseit a nemzeti bíróságok közvetlenül
alkalmazhatják, ami egyben nagy felelősséget is rájuk ró.

Másodszor rendelkezésünkre áll az Európai Konvent és a strasbourgi Bíróság esetjoga.
Ezek az egyéni jogokat garantálják a tagállamokban. Az Európai Uniónak a Konvencióhoz
való csatlakozása biztosítja azt, hogy az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről
szóló európai egyezményt is alkalmazzák az EU mint intézmény és az európai uniós jogot
alkalmazó tagállam által hozott intézkedésekre. Természetesen szorosan nyomon kell
követnünk a strasbourgi Bíróság reformját és a reformnak az eljárások rövidülésére
gyakorolt hatását.

Harmadszor nemzeti szinten a tagállamoknak kötelessége és lehetősége az alapvető jogokat
garantáló rendelkezések közvetlen végrehajtására, illetve hogy ezen rendelkezéseket saját
intézményeik döntésein keresztül alkalmazzák országaikban.
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Ennélfogva jogi és intézményi mechanizmusok egyaránt léteznek. A kulcsszó a végrehajtás,
amelynek gyorsnak és hatékonynak kell lennie az áldozatok vonatkozásában. A másik
kulcsfontosságú elem a jogok megsértését kivizsgáló és a károkat enyhítő intézmények
közötti koordináció.

Joanna Senyszyn (S&D).   – (PL) Elnök úr! Az Alapjogi Chartának az európai uniós jogba
való beépítése nem terjeszti ki az EU hatáskörét, és eleget tesz a szubszidiaritás elvének,
mivel a Charta szerves része az EU politikájának. Ennélfogva ismételten felszólítom a
lengyel hatóságokat, hogy tegyenek eleget kötelezettségeiknek, és fogadják el az Alapjogi
Chartát. Lengyelország távolmaradása minden megalapozottságot nélkülöz. Politikai
döntésről van szó, amely kompromittálja hazámat és hátrányos a lengyel polgárokra nézve.

A Charta elfogadása különösen az elkövetkező lengyel elnökség fényében fontos.
Valamennyi európai egyenlő jogokkal kell rendelkezzen függetlenül attól, hogy hol él és
hogy milyen mértékben elkötelezett az egyház iránt. Ezt sajnos a lengyel alkotmánybíróság
se mindig érti meg. Véleményem szerint a nők – az egyetlen diszkriminálni kívánt többség
– jogainak tiszteletben tartása különösen fontos. Ezért ismételten felhívással élek a nők
elleni erőszakról, így a szexuális és a reproduktív egészség elleni erőszakról szóló európai
irányelvre kapcsán, amelyet néhány tagállamban már a nemzeti jogszabály teljes szigorával
ítélnek el.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) A jelentés előremutató részét már többen kiemelték előttem.
Végre egy olyan jelentés, ami összefogja a különböző emberi jogi kérdéseket, anélkül, hogy
valamelyik területet kiemelné a másik kárára. Számomra külön öröm, hogy a jelentés külön
kiemeli a diszkriminációmentességet és az esélyegyenlőséget. A jelentés alapja az Alapjogi
Charta. Az én hozzászólásomnak legfontosabb része ezzel kapcsolatos. A Charta betartatása
és betartása csak akkor lehet sikeres, ha az európai társadalom felismeri, hogy minden
ember egyenlő, és azt is, hogy egyenlő bánásmóddal lehet csak ezt elérni. Ha bárki bármilyen
szempontból, önhibáján kívül hátrányba kerül, akkor megfelelő segítséggel, arányos
mértékben segíteni kell neki, hogy azonos értékű emberré váljon, azonos értékű állampolgár
legyen. Az ehhez vezető út nagyon nehéz, és lassú munkával érhető el. Gál Kinga jelentése
az ehhez vezető út fontos állomása. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen jelentős munkát
végzett.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Elnök úr! Szeretném felhívni a figyelmet egy veszélyre. A
hátrányos megkülönböztetés különböző formái elleni küzdelem különböző formái
hátrányos megkülönböztetéshez vezethetnek. Erről a múlt heti bécsi EBESZ-ülésen is szó
volt.

Paradox módon ugyan, de amint az antidiszkriminációs politika ideológiává válik, az
emberek elkezdenek hátrányosan megkülönböztetni. Láthatjuk, ahogy a hátrányos
megkülönböztetés tényleges fogalma meghaladja saját meghatározását. Ha az Európai
Uniónak valamilyen súlyos lemaradása van ezen a területen, akkor az az, hogy vissza kell
hoznia a „hátrányos megkülönböztetés” kifejezés eredeti jelentését, mivel azt már sem az
emberi jogi aktivisták, és néha a saját európai uniós Alapjogi Ügynökségünk sem érti meg.
Ezért ennek az intézménynek a demokratikus ellenőrzésére szólítok fel. Ha erre nem kerül
sor, akkor az akár pénzügyi teherré is alakulhat, ami nemcsak az Európai Bizottság, hanem
– közvetett módon – az egész Európai Unió hírnevét is csorbíthatja.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Kiváló munkát végzett a jelentéstevő, ugyanakkor
van egy magyar népi mondás, hogy ha ez nem valósul meg, annyit ér, mint döglött lovon
a patkó. Nem látok politikai akaratot az Európai Bizottságban, hogy betartassa, és jogsértési
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eljárást indítson a tagállamok ellen. Reding asszonyban én nagyon bízom. Benne több
bátorság van, mint az Bizottság férfitagjaiban összesen, hiszen szembe mert szállni Sarkozy
úrral, annak ellenére, hogy Barroso úr őt erről sokáig leintette. A következő időszakban
komoly kihívás előtt áll, hiszen az EU soros elnökségét betöltő magyar kormány súlyos
alapvető jogokat sért meg. Korlátozza a média szabadságát, felszámolja a szakszervezetek
jogait a közalkalmazottak terén és a magántulajdon védelmét sem biztosítja, amikor elveszi
3 millió ember magánnyugdíj-pénztári megtakarítását. Alapvető jogokat sért meg, és
Önnek, Reding asszony, kellő bátorságának kell lennie, hogy ezt a jogsértési eljárást elindítsa.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Elnök úr! Az emberi jogok európai egyezménye, az Alapjogi
Charta, az Európai Unióról szóló szerződés 6. és 7. cikke, valamint a nemzeti alkotmányok
ellenére az Európai Unióban és a tagállamokban mindennapos az emberi jogok súlyos
megsértése.

Hazámban, Olaszországban olyan rendszer működik, amelyben megsértik a sajtó
szabadságát, a politikai pártok hamis aláírásokkal vesznek részt a választásokon,
államtitokként fedik el az erőszakos (akár a maffia által végrehajtott) támadásokat,
miniszterelnökünk – reméljük, nem sokáig lesz már az – pedig az oroszországi vagy a líbiai
rezsimekhez hasonlókkal folytatott nemzetközi együttműködésekből nyerészkedik,
ahogyan azt a WikiLeaks is megerősítette. Az Európai Unió nem engedheti meg, hogy
szemet hunyjon mindezek felett.

Ezen okok miatt támogatom a jelentést, amely sok általam benyújtott és az Állampolgári,
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által jóváhagyott módosítást tartalmaz. Szeretném ezek
közül kiemelni a 20. és a 40. bekezdést, amely az emberi jogok megsértésének figyelemmel
kísérésére és büntetésére hív fel, valamint az emberi jogok megsértésének lehetőségét
magukban hordozó nemzeti jogalkotási javaslatok mindaddig való befagyasztására buzdít,
amíg az EU jóvá nem hagyja őket.

Támogattam az arra irányuló ösztönzést is, hogy az Európai Unióról szóló Szerződés 6.
és 7. cikkét az emberi jogok megsértésének rendezésére, valamint az Alapjogi Ügynökség
mandátumának támogatására használjuk fel.

A jelentés számos kedvező hivatkozást tartalmaz a kisebbségekre, a jogokra, a leszbikusokra,
a melegekre, a biszexuálisokra és a transzszexuálisokra, a bevándorlókra és a
menedékkérőkre, a sajtószabadságra és a szociális jogokra. Ezen okok miatt arra kérem
képviselőtársaimat, hogy szavazzanak a jelentés mellett.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Elnök úr! Valamennyien tudjuk, hogy az Európai
Unió államaiban még mindig sokféle fajtája létezik a hátrányos megkülönböztetésnek,
amely a népesség és a kulturális kisebbségek különböző csoportjait sújtja. Nem szabad
azonban elfelejtenünk, hogy általános a nők hátrányos megkülönböztetése: a nők hátrányos
megkülönböztetése továbbra is számos különböző területen többé-kevésbé tetten érhető
az EU tagállamaiban. A női munkavállalók továbbra is nehézségekbe ütköznek az
álláskereséskor és a munkahelyi előléptetésük tekintetében, valamint továbbra is áldozatául
esnek az alacsony béreknek és a hátrányos megkülönböztetés őket mindig is sújtó más
formáinak. A nemek közötti bérszakadék az EU-ban körülbelül 18%. Ennélfogva
haladéktalan intézkedésekre van szükség e hátrányos helyzetek leküzdése érdekében.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Elnök úr! Az EU részéről az emberi jogok és alapvető
szabadságjogok védelméről szóló európai egyezményhez való csatlakozás azt a kockázatot
rejti magában, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) bármilyen európai uniós jogi
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aktusról ítéletet hozhat. Az Európai Bíróság bírái már figyelmeztettek arra, hogy ne tegyük
meg ezt a lépést.

Nagy bennem a kétely azzal kapcsolatban, hogy az EJEB mindig semleges és megfelelő
ítéleteket hozna. Elnöke saját maga vallotta be, hogy a menedékkérők eseteit mások eseteinél
alaposabban vizsgálná. Bizonyos panaszosok részrehajló bánásmódban részesítése nem
megfelelő viselkedésmód egy semleges bíró részéről. Az EJEB jelenleg a dublini egyezmény
felfüggesztésére és az Ausztriából Görögországba való kitoloncolás megelőzésére törekszik.
Mi ennek az oka? Görögország nem biztonságos hely? Szeretnénk, ha egy olyan bíróság
dönthetne rólunk, amely be kívánja tiltani az osztálytermi kereszteket? A kereszt a
kereszténység szimbóluma, Európa egyik alapja és egyike alapvető értékeinknek.

Ha az Emberi Jogok Európai Bíróságával kapcsolatban egyértelmű, hogy nem tiszteli az
emberi jogokat, akkor nem látom, hogyan lenne lehetséges e testületet jóváhagyott és
megfelelő döntéshozatali eszközként elismerni.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Az Európai Unió mindig képes volt a határain kívüli
országok esetében kritikát megfogalmazni az alapvető jogok tiszteletben tarásának
érdekében. Saját tagállamai esetében viszont a felvételt követően sok esetben tehetetlen
volt. Nem lehet ez ma már így, hiszen ma már nemcsak a közös gazdasági alapelvek tartanak
minket össze. Gál Kinga jelentése összefoglalja a legsürgetőbb és legfontosabb lépéseket
a belső alapjogi védelem fejlesztésére. Hatékony jogvédelmi rendszerre van szükségünk,
amelyet a Lisszaboni Szerződésnek köszönhetően ki is alakíthatunk. Az állampolgárok
alapvető jogainak sérelme nem maradhat következmények nélkül. El kell tudni számoltatni
a jogsértőt tagállami és európai szinten is.

Csakis egyet tudok érteni a Biztos asszonnyal abban, hogy a Bizottság éljen minden egyes
indokolt esetben a jogsértési eljárás indításának jogával. Az eljárások kiegészítése blokkoló
hatású eljárással az alapvető jogokat sértő tagállamok intézkedéseivel szemben egy hatékony
eszközzé válhat a jogvédelem terén. Igen, kell, hogy a fogyatékosokat védjük, szükséges a
diszkrimináció felszámolása és nem utolsó sorban az európai nyelvi sokszínűség védelme.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Elnök úr! Az emberi jogok kérdésével európai szinten
kell foglalkozni, és a tagállamoknak maguknak is felelősséget kell vállalniuk polgáraik
alapvető jogainak garantálásáért. Európai szinten például nagyon fontos a gyermekek
jogaival kapcsolatos európai uniós stratégia létrehozása, mivel nem minden tagállam tudja
garantálni a gyermekek jogainak nemzeti szintű védelmét. Ezért gyakorlati intézkedéseket
szükséges kidolgozni, amelyek a gyermekbántalmazás, a szexuális kiszolgáltatottság és a
gyermekpornográfia ellen küzdenek.

A fogyatékkal élő személyek, akik továbbra is megkülönböztetéssel szembesülnek az élet
társadalmi, szakmai és kulturális területein, szintén prioritást élveznek. Ezért létre kell
hoznunk a fogyatékkal élő személyek jogaival foglalkozó európai uniós jogszabályok
konkrét rendszerét, és ki kell alakítanunk a fogyatékkal élőkkel foglalkozó európai uniós
stratégiát.

Szeretném hangsúlyozni, hogy az emberkereskedelem − különösen a nő- és
gyermekkereskedelem − elleni küzdelem továbbra is óriási problémát jelent, és egyike az
emberi jogok egyik legsúlyosabb megsértésének.

Szintén nagyon fontos a szegénység és a szociális kirekesztés elleni küzdelem, különösen
az idősek tekintetében, akik a válság során a legtöbbet szenvedtek.
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Viviane Reding,    a Bizottság alelnöke. – (FR) Elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani
azoknak a szakbizottsági tagoknak, akik együttműködtek a jelentéstevővel, Gál asszonnyal
e területen, valamint azoknak az európai parlamenti képviselőknek, akik felszólaltak a mai
napon a Házban, ilyen módon téve tanúbizonyságot arról, hogy az alapvető jogok mennyire
nagyon is fontosak. Csak támogatni tudom azt, amit több képviselő már elmondott: ahhoz,
hogy szavahihetők maradhassunk, és hogy az alapvető jogok Európai Unión kívüli
helyzetéről beszélhessünk, éppen itt az ideje, hogy az Európai Unión belüli alapvető jogokra
összpontosítsunk. Ezt a kérdést némileg elhanyagoltuk. Ez a jövőben nem fordul elő.

Azt hiszem, hogy a Bizottságnak a Charta alkalmazásáról szóló éves jelentése, amely
részletesen foglalkozik mindazokkal az észrevételekkel, amelyeket a hátrányos
megkülönböztetés egyes típusaival kapcsolatban tettek, ténylegesen lehetővé teszi
számunkra, hogy minden évben megvitassuk, mi az, ami nem működik, és ezt megpróbáljuk
korrigálni.

Korrigálni, de hogyan? Itt jön az az elképzelés, amelyre az előadó „befagyasztási”
mechanizmusként hivatkozik: olyan megelőző rendszerről van szó, amelynek segítségével
a tagállamokban meghozott intézkedésekkel kapcsolatosan az intézkedés elindítása
pillanatában lehet beavatkozni. Felkértem szakértőimet az elképzelés elemzésére. Az ilyen
mechanizmus által felvetett intézményi kérdések nagyon összetettek. Pillanatnyilag – noha
az elemzést folytatnunk kell, és meg kell vizsgálnunk, mi is történik valójában – úgy tűnik
számomra, hogy nincs jogi alapja az ilyen módon történő beavatkozásnak, és hogy egy
ilyen megelőző mechanizmus aktiválásához szükség lenne a Szerződés módosítására. Az
ötlet vonzó. A legsürgetőbb problémák rendezése érdekében folytatjuk egy olyan
mechanizmus megtalálására tett erőfeszítéseinket, amely a Szerződés módosítása nélkül
alkalmazható.

Mindazonáltal szeretném felhívni figyelmüket arra a tényre, hogy a Charta nem abszolút
mértékben alkalmazandó – ez egy gyakori tévképzet. Csak akkor kell alkalmazni, amikor
a tagállamok európai szabályokat alkalmaznak, például amikor a Tanács és a Parlament
által elfogadott európai irányelv integrálódik az európai jogba. Egy ilyen helyzetben a
Chartát alkalmazni kell, de nem abszolút értelemben. Abszolút értelemben – azaz
valamennyi egyéb esetben – ez a nemzeti bíróságok illetékességi körébe tartozik.

Amikor az Európai Unió az Európa Tanács egyezményének részes felévé válik, akkor a
kérdés egy további dimenziót kap: amellett kell alkalmaznunk, és annak a módjához
kapcsolódik, ahogyan saját jogpolitikánkat kezeljük. Ez alapvető fontosságúnak tűnik
számomra. Az itt elhangzott specifikus kérdéseken túlmenően – amelyekre külön-külön
válaszolok majd az őket feltevő képviselőknek – úgy vélem, hogy a fő kérdés az alapkérdés.

Az Európai Unión kívül, a tagállamainkban, a kormányokban még nem ébredtek rá teljes
mértékben a Charta jelentőségére. Ezért ismeretterjesztő tevékenység vár ránk, hogy a
jogok e kultúrája és az értékek politikája Európában mindenütt kialakuljon, hogy aztán
egy jogszabály elfogadásakor és a jogszabály alkalmazásakor az emberek mindenütt
feltegyék maguknak a kérdést, hogy a jogszabály megfelel-e azoknak az értékeknek,
amelyeket elfogadtunk. Azaz – politikai vezetőkként – majdnem automatikusan kell
feltennünk magunknak a kérdést, hogy amikor cselekszünk, vajon az általunk elfogadott
alapvető jogokkal összhangban járunk-e el.

Számomra ez tűnik a legfontosabb elemnek. Igazából arról tájékoztathatom Önöket, hogy
a Bizottság a mai napon készül döntést hozni a végrehajtás felszámolásával kapcsolatban,
azaz másképp megfogalmazva, javaslatot nyújtanak be arra vonatkozóan, hogy a bírósági
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döntések Európában mindenütt érvényesek legyenek. Ez egy nagyon fontos döntés, és
ennek az új jogszabálynak az előterjesztésekor első alkalommal összpontosítottunk az
alapvető jogok tiszteletben tartására. Nem csak gazdasági elemzést végeztünk, nem csak
a piacra gyakorolt hatást elemeztük: az értékekre gyakorolt hatást is megvizsgáltuk.

Látható, hogy fokozatosan haladunk az új politika felé, és úgy vélem, hogy magunk, azaz
a Bizottság, a Tanács és a Parlament között biztosítanunk kell azt, hogy a Charta
alkalmazásáról szóló éves jelentés – amelyet a Bizottság nevében terjesztek elő, és amelyet
a Parlament majd bírál vagy elfogad – az igazság nagyszerű pillanatát jelentse, és hogy
tüzetesebben is megvizsgálhassuk a feladatokat. Arról is szól mindez, hogy megmutatjuk
a külvilágnak és választóinknak, hogy a Charta élő dolog. A Charta nem csupán szöveg –
gyakorlati megvalósítást is igényel. És amennyiben nem válik valósággá, akkor ezt az
emberek választott képviselői hangosan és érhetően közlik majd.

Ez az, amit a következő választások előtti két-három évben meg kell próbálnunk kialakítani.
Azt hiszem, ezt a célt fokozatosan tudjuk elérni, tavasszal kerül sor az első ilyen jellegű
feladatra, aztán a Parlamentben kell kialakítani ennek a hagyományát, hogy senki se
mondhassa még egyszer, amikor a Házban olykor-olykor az emberi jogok Unión kívüli
helyzetével foglalkoznak, hogy „ki-ki a saját háza előtt seperjen”. Tegyük meg mindezt
együtt!

Kinga Gál,    előadó. – (HU) Köszönöm kollégák a bíztató szavakat és támogató szavakat!
Biztos asszonynak különösen azt a nyitottságot és együttműködést, amivel együtt
dolgozunk most már jó ideje és a konkrét és világos válaszokat és üzeneteket. Én úgy látom,
hogy az árnyékjelentéstevők, a kollégák szempontjai azért mind benne vannak ebben a
jelentésben és elfogadható kompromisszumok születtek. Ezért nem tudom támogatni
azokat a módosítókat, amelyeket most a plenárisra adtak be újra, mert úgy gondolom,
hogy az a jelentés, ahogy volt, az így elfogadható. Felhívnám a figyelmet arra, hogy az
általános alapvető jogvédelmi rendszerben nehogy a fürdővízzel együtt a gyermeket is
kiöntsük, és ezért mindig figyeljünk oda a konkrétumokra és próbáljuk konkrétumra
lefordítani azokat az elvárásokat, amikről itt ma vitáztunk.

Ezért örülök, hogy a holnapi plenáris ülésen, ezeket a konkrétumokat fogjuk látni az
emberkereskedelem elleni küzdelem témájában, ahol fokozottan védik majd a
gyermekáldozatokat az áldozatvédelem területén, ami szintén most kerül vitára a polgári
kezdeményezés elfogadásával, amely eredményeként tényleg egy polgárok Európájáról
beszélhetünk, hiszen beleszólhatnak a jogalkotási folyamatba ezek az európai polgárok,
de az, hogy az emberi jogok helyzetét a világban holnap vitatjuk és fogadjuk el, én ezt
szintén szimbolikusnak érzem. Üdvözlendő, hogy a magyar elnökség is hasonló szellemben
alakítja ki prioritását és hangsúlyt fektet a polgárközeli Unió megerősítésére, de felhívnám
a kollégák figyelmét, hogy különösen mi itt a teremben azért kerüljük el a kettős mércének
az alkalmazását. Szólok én azokhoz a kollégákhoz, akik esetleg éveken át – és fordulok itt
akár a szocialista magyar kollegákhoz is –, asszisztáltak a legsúlyosabb emberi jogi
jogsértésekhez, most pedig alaptalan vádaskodással osztanak ki másokat, csak azért, hogy
visszanyerjék azt a választói bizalmat, amit pontosan lehet, hogy ezekért az emberi jogi
jogsértésekért vesztettek el. Köszönöm mindenki együttműködését és segítségét.

Michael Cashman (S&D).   – Elnök úr! Vissza kell utasítanom azt a Gál asszony által a
szocialistákra tett becsmérlő megjegyzést, amely szerint aláásták volna az emberi jogok
helyzetét. Nem teheti ilyen kijelentéseket anélkül, hogy ne lenne teljes mértékben tényszerű,
és ne állna elő a teljes mértékben a tényeken alapuló bizonyítékokkal.
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Elnök.   – A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – Szeretnék őszintén gratulálni az előadónak, Gál
Kingának az emberi jogoknak az Európai Unióban való megsértése problémájának
feltárására tett erőfeszítéseihez. Hogyan róhatunk meg vagy oktathatunk ki bárkit is, aki
az európai unión kívül van, ha a saját Közösségünkben is rendszeresen megsértik a
jogszabályokat? Lettország, amely az EU tagja, eddig nem hajtotta végre az Európai
Parlament 2004. március 11-i állásfoglalását, amely szerint a Parlament „javasolja, hogy
a lett hatóságok írják elő annak lehetőségét, hogy azok a régóta letelepedett lakosok is részt
vehessenek az önkormányzati választásokon, akik nem lett állampolgárok”. Lettországban
háromszázharmincötezer állandó lakos (a népesség 15%-a) nem rendelkezik az alapvető
jogokkal, de ez senkit nem aggaszt. Az Európai Parlament minden más esetben meg tudja
vitatni az emberi jogok megsértésének ügyét, csak a saját területén elkövetett ügyek esetében
nem. Gál Kinga javaslata mellett szavaztam. Teljes mértékben támogatom a dokumentumot,
a 335 000 ember pedig elismerését fejezi ki.

Kristiina Ojuland (ALDE),    írásban. – Szeretném arra használni ezt a lehetőséget, hogy
köszönetet mondjak az előadónak, amiért ilyen fontos kérdésre hívta fel a figyelmet. A
Lisszaboni Szerződés számos területen átszabta a felelősségeket és a hatásköröket, és –
ezek közt – jogilag kötelező érvényűvé tette az Alapjogi Chartát. Az Európai Parlament az
alapvető emberi jogok őre, a Lisszaboni Szerződés pedig megszilárdította ezt a tényt.
Nagyon támogatom azt az elképzelést, hogy kiszélesítsük az Európai Parlament szerepkörét
a jogalkotási javaslatok és a módosítások szisztematikus megközelítését illetően. Amíg
kritikusan szemléljük az emberi jogoknak a világ más részein való megsértését, addig
magunknak is ugyanilyen szigorúsággal kell ahhoz viszonyulnunk, ami az Európai Unió
határain belül történik. Nincs okunk arra, hogy túlzottan elégedettek legyünk, mivel
rendszeresen arról értesülünk, hogy a tagállamokban túl gyakran fordulnak elő a rasszizmus,
az idegengyűlölet, a szexizmus és a hátrányos megkülönböztetés egyéb esetei. Az előttünk
álló feladat továbbra is hatalmas, de több mint biztos vagyok abban, hogy az alapvető
jogoknak az Európai Unióban való érvényesítésére irányuló következetes munka segíteni
fog abban, hogy elvégezzük ezt a feladatot.

Csaba Sógor (PPE),    írásban. – (HU) Az Európai Unió, mint az emberi jogok védelmét
magas szinten biztosító államok közössége, mindig erélyesen felemeli szavát a világ más
részein bekövetkező súlyos jogsértések ellen. Az Európai Parlament rendszerint példás
egységben ítéli el az emberi jogok egyetemes alapelveit semmibe vevő gyakorlatokat, bárhol
történjenek is azok a világban. Ennél ritkábban kerül sor azonban arra, hogy az Unió
területén előforduló jogsértésekre határozott választ adjunk, annak ellenére, hogy a
leghatékonyabb üzenet éppen ez lenne azon államok számára, melyek szerte a világban
nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. A közös uniós fellépés akkor érné el a legnagyobb
hatást, ha a saját területünkön is éppolyan keményen és ellentmondást nem tűrően adnánk
hangot elégedetlenségünknek, ami az emberi jogok és alapvető szabadságok érvényesülését
illeti. Nagyon kevés esetben kérjük számon saját magunkon azokat az elveket, melyek
szerves részeit képezik az európai eszmének, és melyek az Alapjogi Charta révén immár
egy éve kötelező jogi erővel bírnak. Ha erre mégis sor kerül, megfelelő szankciók hiányában
erőtlennek és tehetetlennek tűnünk. Ez pedig óhatatlanul rányomja bélyegét a harmadik
országokkal szembeni bírálataink erejére, hitelére, az emberi jogok és a demokrácia
előmozdítására irányuló külpolitikai erőfeszítéseinkre, Ezekről pedig, úgy gondolom,
Európa a jövőben sem mondhat le.
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6. Az európai védelmi határozat (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont Jiménez-Becerril Barrio és Romero López jelentése
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében az európai védelmi határozatról szóló
európai parlamenti és tanácsi irányelv tervezetről (00002/2010 - C7-0006/2010 -
2010/0802(COD)) (A7-0354/2010).

Teresa Jiménez-Becerril Barrio,    előadó. – (ES) Elnök úr! A mai nap minden áldozat
számára fontos nap, mert ma fogjuk elfogadni az európai védelmi határozatot, ami jelentős
előrelépést jelent az áldozatok jogainak szempontjából. Az áldozatokat sokszor
igazságtalanul elfelejtjük, és bármilyen meglepő is, a támadók sokszor több joggal
rendelkeznek, mint az áldozatok, és többet beszélünk az ő jogaikról, mint az áldozatok
jogairól.

Ma a Parlament minden áldozat előtt tiszteleg, és azokat, akik azt hiszik, hogy nyugodtan
tovább kínozhatják az áldozataikat, mert a határok úgyis megvédik majd őket, arra
figyelmeztetjük, hogy ettől a naptól kezdve az európai védelmi határozat minden áldozatot
egyformán véd az Európai Unióban.

Több mint egy évvel ezelőtt kezdtük el azt a munkát, amelynek a célja a fenti célkitűzés
elérése volt, valamint az, hogy a stockholmi programban leírtak szerint előre lépjünk a
szabadságon és a biztonságon alapuló térség kialakításában. Ma nem kis büszkeséggel
állíthatjuk, hogy bár az út nem volt könnyű, mivel sokan nem értették a határozatot, és
kétségbe vonták annak hatékonyságát és érthetőségét, mégiscsak elértük, amit akartunk.

Azt kell mondanom, hogy a belga elnökséggel folytatott háromoldalú egyeztetéseket és a
Bizottsággal folytatott számos megbeszélést követően olyan szöveget sikerült kidolgoznunk,
amellyel majdnem minden politikai csoport elégedett volt. A jelentést tehát nagy többséggel,
ellenszavazat nélkül fogadta el az együttes szavazás során az Állampolgári Jogi, Bel- és
Igazságügyi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság.

Remélem, hogy ma a Parlament is követni fogja az említett bizottságok és a nagy többséggel
elfogadott jelentés készítőinek a döntését. Ez egyértelmű üzenet lenne a Tanács számára
arról, hogy mit akarnak az európaiak, ami nem más, mint a biztonság és a jog érvényesülésén
alapuló térségben élni, védelmet kapni, és hogy egy olyan áldozatnak, akinek távol tartási
végzése van a támadója ellen a saját országában, ne kelljen újabb bírósági eljárást
kezdeményeznie, ha másik országba költözik.

Kötelességünk elősegíteni, hogy minden európai hozzáférjen az igazságszolgáltatáshoz,
különösen pedig az áldozatok, akik a legsebezhetőbbek. A jelentés készítése során kizárólag
az a cél vezérelt minket, hogy kivétel nélkül minden áldozatnak védelmet tudjunk nyújtani.
Ezért ki akartam térni a terrorizmus, az embercsempészet, a szervezett bűnözés és a
becsületbeli gyilkosságok áldozataira is, és külön fejezetet kívántam szentelni a
kiskorúaknak, akik a legsebezhetőbb áldozatok, és akiknek a védelmével soha nem
foglalkozunk.

Bár ez a határozat minden áldozatot meg fog védeni, az igazságügyi együttműködés ezen
eszközének azok a nők látják majd a legnagyobb hasznát, akik családon belüli erőszak
áldozatai, mivel a támadóik nem utazhatnak többé szabadon és büntetlenül egész
Európában, és tudni fogják, hogy mindenhol ugyanúgy üldözik majd őket, mint abban az
országban, ahol elkövették a tettüket.
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A Parlamentnek tehát világos üzenetet kell küldenie ma a Tanácsnak arról, hogy mit
akarunk. Úgy fogunk tehát szavazni, hogy közben az áldozatokra szegezzük a tekintetünket,
azokra, akik szenvednek, akiknek szükségük van a védelmünkre, akik félnek, és akiknek
szabadságot és reményt kell adnunk.

Nem fogunk lemondani ennek a jogos és szükséges elképzelésnek a megvalósításáról,
amelyet az európaiak többsége is támogat csak azért, mert vannak néhányan, akik félnek,
és soha nem mernek határozottabban fellépni. Bátraknak kell lennünk, a tagállamoknak
is bátraknak kell lenniük, és remélem, hogy a többség ma igennel fog szavazni, és biztatni
fogják azokat is, akiknek még mindig kétségeik vannak afelől, hogy valóban segítünk-e
ezzel az áldozatoknak. Azt is remélem, hogy az áldozatok jogainak megerősítése érdekében
a Bizottság a közeli jövőben széles körű jogszabályokat fog előterjeszteni, amelyet a magam
részéről teljes mértékben támogatok, és biztos vagyok benne, hogy a Parlament is ezt fogja
tenni.

Ismétlem: ez a kicsi, de jelentős lépés, amelynek a neve európai védelmi határozat, javítani
fogja minden áldozat védelmét, meg fog előzni további bűncselekményeket, és enyhíteni
fogja a már elkövetett bűncselekmények következményeit.

Ma az a feladatunk, hogy lebontsuk azokat az akadályokat, amelyek eddig az egész
Európában érvényes valódi védelem útjában álltak. A mai szavazatunkkal lehetőségünk
van életeket menteni, és ezt meg is fogjuk tenni, és nagyon büszkék leszünk rá.

Carmen Romero López,    előadó. – (ES) Elnök úr! A mai plenáris ülésen tárgyalt
irányelvjavaslat, amelynek célja azon bántalmazók távol tartása, akik addig üldözik az
áldozataikat, amíg végül meg nem ölik őket, akárhová is rejtőzzenek, olyan világos üzenet,
amelyet a Parlamentnek közvetítenie kell az európai társadalom és a Tanács felé.

Nem fogunk védelem nélkül maradni olyan bűncselekmények ellen, amelyeket még mindig
napi gyakorisággal követnek el az európai országokban, de amelyek rejtve maradnak az
otthonok négy fala között. Ezek a bűncselekmények a statisztikák elől is rejtve maradnak,
mintha az együttélés során is a természetes kiválasztódás játszaná a főszerepet. Ám mi
most megpróbáljuk érvényre juttatni a Lisszaboni Szerződésben elfogadott Alapjogi
Chartát.

Vajon azokban, akik megfogalmazták a Charta első fejezetét, nem merült fel, hogy a testi
épségre és az emberi méltóságra leselkedő veszélyek nemcsak a közintézmények és az
állam irányából érkezhetnek, hanem szeretetnek álcázva is megjelenhetnek? Az európai
nők azon 25%-a esetében, akik jelenleg is szenvednek az erőszak valamilyen formájától,
a bántalmazók magánszemélyek, és amikor arról van szó, hogy meg akarják védeni magukat
a támadásoktól, akkor nem rendelkeznek megfelelő jogokkal.

A nem kormányzati szervezetek szerint az Európai Unióban évente több mint 2500 nő
hal meg úgy, hogy nem kérdezzük meg magunktól, hogy azokat a bűntényeket nem lehetett
volna-e megelőzni vagy elkerülni. Az európai nők tehát üdvözölték a tagállamok és a
spanyol elnökség azon kezdeményezését, hogy terjesszünk a Parlament elé egy európai
védelmi határozatot.

Európában biztonságon alapuló térséget szeretnénk létrehozni: az európai elfogatóparancs
azt jelenti, hogy egyik országunk sem nyújthat menedéket a bűnözőknek. Alakítsuk ki a
kölcsönös bizalom légkörét! Ezzel a védelmi határozattal a jog érvényesülésén és a
szabadságon alapuló térséget hozhatunk létre, amelyben ezeknek a bűncselekményeknek
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az áldozatait minden ország befogadhatja anélkül, hogy újabb eljárásra lenne szükség,
ahogyan azt előadótársam, Jiménez-Becerril asszony már említette.

Hölgyeim és uraim! A „privát terrorizmusról” beszélünk most − ezt a nevet adtuk ugyanis
az otthonok négy fala között elkövetett folyamatos támadásokból álló bűncselekménynek.
Ám egyben a megelőző intézkedéseknek egy újabb forrásáról is beszélünk. Nem minden
országban azonosak vagy lesznek azonosak a jogi hagyományok: minél nagyobb
előrehaladást érünk el, annál inkább szükség van és lesz egy olyan eszközre, amely kezelni
tudja a sokféleséget. A Tanács jogi szolgálatai már elfogadták ezt a nézetet csakúgy, mint
a Parlament jogi szolgálatai. Mi akadályozza tehát a határozat megvalósítását? Hölgyeim
és uraim! Semmiképpen sem a jogi rendszerünk komplexitása az akadály, ami a jövőben
is fenn fog állni.

A törvény nem arra való, hogy konfliktusokat gerjesszen, hanem hogy megoldja őket. Ezt
a nézetet vallják azok a konzervatív kormányok, amelyek a józan megítélés alapján
támogatták a kezdeményezést. Ha garanciákról és alapvető jogokról beszéltünk akkor,
amikor a terrorizmusról volt szó, hogyan tudtuk megvalósítani a nemzetközi
egyezményeket ha nem úgy, hogy beszéltünk a biztonságról? Évente 2500 nő talán nem
jelent biztonsági problémát Európának?

Nem először fordul elő a történelemben, hogy a törvény kihívás elé kerül. Sajnáljuk tehát
a Bizottságnak az egész eljárás során tanúsított álláspontját, mert nem beszélhetünk jogi
alapról, amikor politikai akaratról van szó. Ne csak akkor hivatkozzunk a törvényre, amikor
az kedvező számunkra.

Ez a szöveg megállapodás eredménye. A tájékoztatáshoz és a fordításhoz való joggal,
valamint az eljárási garanciákkal kapcsolatos javítások során figyelembe vettük azt a tényt,
hogy elismerésen alapuló eszközről van szó, és a Parlament úgy határozott, hogy a
tagállamoknak nyíltan elénk kell tárniuk a meglévő adataikat.

Nem feledkeztünk meg arról sem, hogy az áldozatoknak joguk van pszichológiai és jogi
segítség igénybevételére is. Ezekért folytatjuk a harcot, és reméljük, hogy ez bekerül az
áldozatokkal kapcsolatos következő csomagba.

Szeretnénk megköszönni a belga elnökségnek az általa elvégzett munkát, valamint
köszönettel tartozunk az árnyékelőadók és a munkacsoportunk erőfeszítéseiért is. Ezzel
a szavazással ma tudatni akarjuk a Tanáccsal, hogy ez a Parlament akarata; most már a
Tanácson a sor, hogy teljesítse a feladatait. A megelőzésben nem fogunk sikereket elérni,
ha néhány tagállam úgy gondolja, hogy nincs is probléma, mert nincsenek adatok.

A Tanács fogja eldönteni, hogy Európa valóban harcba száll-e az erőszakkal, és hogy
megvédi-e az alapvető jogokat.

Viviane Reding,    a Bizottság alelnöke. – Elnök úr! Az erőszaknak kitett vagy veszélyben
lévő állampolgárok védelme − akiknek a többsége nő − nagyon fontos kérdés minden
olyan intézmény számára, amely jelenleg ezzel a témával foglalkozik.

Mindenképpen napirenden kell tartanunk ezt a kérdést, mert azonosak a céljaink: az uniós
országok határain keresztül is védelmet kell nyújtanunk az áldozatoknak, mégpedig a
lehető legjobb feltételek mellett. Ezért is támogattam ezt a védelemmel kapcsolatos
célkitűzést már a kezdetektől fogva, és ez az oka annak, hogy jelenleg az áldozatok jogairól
szóló ambiciózus csomagon dolgozom, amelyet 2011 tavaszán fogunk elfogadni.
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Pontosan tudom, hogy milyen nagy munkát végzett a két előadó, Jiménez-Becerril Barrio
és Romero López, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság és az Állampolgári Jogi,
Bel- és Igazságügyi Bizottság, akiknek a folyamatban lévő munkához nyújtott értékes
hozzájárulása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy még jobb védelmet kaphassanak az
áldozatok. Csak néhány javaslat, amelyet önök tettek: például ne az áldozatoknak kelljen
viselniük a költségeket, kapjanak fordítási és tolmácsolási szolgáltatásokat, és csökkentsük
az elismerési eljárások során felmerülő késedelmeket. Készen állok arra, hogy kidolgozzunk
egy olyan hatékony és jogilag is megfelelő mechanizmust, amely segítene az áldozatoknak
abban, hogy az egész Európai Unióban kihasználják a polgári jog által biztosított védelmi
intézkedéseket.

A megvádolt személyek eljárási jogaival már sokat foglalkoztunk. Ezzel szemben most a
lényeg az, hogy az áldozatok jogaival foglalkozunk, mert nagyon gyakran beszélünk a
bírósági eljárások vádlottjairól, miközben elfelejtjük, hogy volt egy áldozat is. Tehát
helyezzük vissza az áldozatokat a figyelem középpontjába.

Ennélfogva a Bizottságnak az áldozatokkal foglalkozó jövőbeni csomagja építeni fog a
spanyol elnökség, a belga elnökség, a Tanács és természetesen az Európai Parlament által
végzett kiváló munkára, és tovább fogja fejleszteni azt. Mindez a munka nagyon fontos.
Az egészet úgy fogjuk összeállítani, hogy amikor az áldozatokkal kapcsolatos csomag az
asztalra kerül, átfogó és teljes legyen, és valóban javítsa az áldozatok helyzetét – legyenek
azok akár nők, akár gyermekek, akár férfiak, bár a legtöbbjük nő és gyermek –, és hogy
segítségével gyorsan meg tudjuk határozni azokat a konkrét intézkedéseket, amelyek
alkalmazhatók, és hogy az intézkedések ne keltsenek jogbizonytalanságot. Köszönjük a
munkát. Figyelembe fogjuk venni mindezt az áldozatokkal kapcsolatos csomag
kidolgozásában.

Monica Luisa Macovei,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (RO) Elnök úr! A
Spanyolországban érvényes védelmi határozatok ebben az évben körülbelül 8000 áldozattá
vált román nőnek segítettek. E határozatok érvényét ki kell terjeszteni Romániára is, és
minden olyan tagállamra, amelybe az érintett személyek utaznak.

A nem hivatalos becslések szerint kb. 100 000 olyan nő él Európában, aki igénybe veszi
a védelmi határozatokat, de ezek a dokumentumok csak abban az országban érvényesek,
amelyben kiállították őket. A határozattervezet feloldja a védelmi intézkedések korlátozott
és területi jellegét. Az eszköz bevezetése biztosítani fogja, hogy az egyik tagállamban kiadott
védelmi határozatot elismerjék abban a tagállamban is, amelybe az áldozat utazik, és így
valósággá válhat a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség, az
erőszakos vagy egyéb bűncselekmények áldozatai pedig félelem nélkül élhetnek és
utazhatnak.

A Parlament bővíteni kívánja az áldozatok védelmét. E határozatot követően tehát azt
kérjük és várjuk a Bizottságtól, hogy a következő lépésben bővítse az áldozatok védelmét
a jog érvényesülésén és a biztonságon alapuló közös térségben. A 2011 tavaszán várható
csomagot ezért türelmetlenül és nagy érdeklődéssel várjuk.

Végül szeretném megismételni, hogy az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
képviselőcsoportja támogatja az áldozatok védelmét, a határozattervezetet és az áldozatok
védelmének bővítését.

Silvia Costa,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Ezzel
az irányelvjavaslattal – amelyért szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, akikkel
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együtt dolgoztam mint árnyékelőadó – a Parlament a Tanács azon javaslatát támogatja és
bővíti, amelynek az a célja, hogy mind a 27 tagállamban megvédjük azokat az embereket,
akik az üldöztetés különböző formáitól, illetve ismert és korábban azonosított személyek
által elkövetett komoly és ismételt fenyegetésektől szenvednek – ezek gyakran volt udvarlók,
férjek vagy partnerek –, amelynek során veszélybe kerül a testi épségük vagy szexuális
sértetlenségük, a méltóságuk és a személyes szabadságuk.

A támadások és emberölések száma – elsősorban a nők elleniek – valóban növekvőben
van. Az érintettek panaszait a rendőrség vagy a bíróság gyakran nem veszi elég komolyan,
és a támadók ellen hozott védelmi határozatok és intézkedések valóban csak abban az
országban érvényesek, amelyben kiadták őket. Reding biztos asszony! Lehet, hogy nem
tökéletes a jóváhagyandó intézkedés, de mindenképpen betölt egy űrt a jogszabályokban.

Végül is a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség
megteremtésében mindig is empirikusan jártunk el, és időnként keresztül kellett hajtanunk
az elképzelésünket, ha a helyzet ezt úgy kívánta. Ezt a kezdeményezést valóban fontosnak
tartjuk, mert lehetővé teszi, hogy az Európai Unió minden állampolgára – férfiak és nők –
és minden európai lakóhellyel rendelkező személy szabadon utazzon a határokon keresztül,
és magával tudja vinni az őt megillető emberi jogokat, valamint a védelemhez és a
biztonsághoz való jogot, ahogyan azt a Lisszaboni Szerződés 3. cikke is kimondja, amelyet
mi, az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Képviselőcsoport jogi
alapnak tekintünk ahhoz, hogy koherensebb irányt adjunk a javaslat szerkezetének.

Az európai védelmi határozat megvalósításával garantálni lehet, hogy a védett személyt
egy gyors és ingyenes eljárás lefolytatása után más országokban is gondjaikba vegyék a
hatóságok. Minden tagállamnak ki kell neveznie egy illetékes hatóságot, amely tájékoztatja
az áldozatokat a jogaikról, kampányokat folytat, statisztikákat gyűjt és tájékoztatja az
érintett személyt arról, hogy az adott országban kiadták a védelmi határozatot. Ezenfelül
a határozat jelentősen előmozdítja az európai jogi térség ügyét és a személyek szabad
mozgását, továbbá első ízben alkalmazza a Tanács és a Parlament közös döntését is igénylő
rendes jogalkotási eljárást.

Remélem, hogy a Tanács meg fogja erősíteni ezt az elkötelezettséget, és remélem, hogy a
Bizottság, amely most kiemelt figyelmet fordít a hamarosan elkészülő Biztonságot az
áldozatoknak c. intézkedéscsomagnak, nem mulasztja el ezt a konkrét lehetőséget arra,
hogy megfelelően reagáljon erre a rendkívül komoly helyzetre, amelyet az európai és a
nemzeti statisztikák is alátámasztanak. Ez most arra is jó alkalom, hogy közelebb kerüljünk
a tagállamok közötti igen fontos jogi konvergenciához.

Javaslom tehát, hogy ne késlekedjünk, és konkrétan kötelezzük el magunkat az áldozatok
ilyen formában történő védelme mellett.

Izaskun Bilbao Barandica,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (ES) Elnök úr! Szeretném,
ha az európai védelmi határozat különösen hatékony lenne a nők elleni erőszak
megelőzésében, és hasznos előfutára lenne annak a javaslatnak, amelyet a Bizottság készít
azzal a céllal, hogy minden típusú bűncselekmény vonatkozásában rendelkezzünk ilyen
eszközzel.

Sajnálom, hogy a szöveg összeállítása olyan nehéz és bonyolult volt még annak ellenére
is, hogy mindannyian egyetértünk annak alapvető céljával.

Szerettem volna, ha a határozatba bekerül még két kérdés. Először is a védelmi határozatok
európai regisztere a megfelelő titoktartási garanciákkal annak érdekében, hogy a
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kedvezményezettek érdekében kiküszöböljük a bürokráciát, és hogy azonnal alkalmazni
tudják a határozatot. Ezenfelül ez csökkentené az illetékes hatóságok által végrehajtandó
folyamatoknak a költségét is, és szabványos és állandóan aktualizált statisztikákat
eredményezne.

Másodszor úgy gondolom, hogy utána kellett volna néznünk annak, hogy hogyan tudnánk
ezen a téren harmadik országokkal együttműködni, különösen akkor, ha odafigyelünk
azokra a statisztikákra, amelyek az áldozatok származásáról és a lehetséges
lakóhely-változtatásukról szólnak.

A szárnyait bontogató Európai Külügyi Szolgálat ezzel elmulasztotta azt a lehetőséget,
hogy a nyilvánosság előtt egy ilyen küldetéssel mutatkozzon be, amelyet az európaiak
értenek, és amely olyan problémákat old meg, amelyek pillanatnyilag minden európai
számára valósak.

Szeretném megköszönni az előadók munkáját, és remélem, hogy Reding biztos asszony
fogékony lesz majd a kezdeményezés iránt.

Raül Romeva i Rueda,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (ES) Elnök úr! Úgy
gondolom, hogy nekünk itt a Parlamentben nagyon felelősségteljesen kell cselekednünk
a mandátumunk keretein belül, aminek kapcsán az várható el tőlünk, hogy európai szinten
is védjük meg azokat a nőket, akik erőszak áldozatául esnek, és állítsuk meg a gyilkosokat.

Amint az már elhangzott, egyfajta társadalmi terrorizmus, más szóval a soviniszta erőszak
elleni harcról van szó. Nem szabad tehát belebonyolódnunk a statisztikákba vagy a jogi
csűrés-csavarásba. Itt az igazságról, az alapvető jogokról, életről és halálról van szó, és
arról, hogy megvédjük azokat, akiket meg kell védeni a támadóiktól, és még ennél is
fontosabb, hogy ne pusztán azon sajnálkozzunk, hogy évente 2500 nő esik áldozatául
annak a jogi letargiának, amelybe mindannyian belesüppedtünk.

Mindnyájan tisztában vagyunk a jogi nehézségekkel, és hogy ez most innovatív gyakorlat
a Lisszabon utáni intézményközi dinamikában. Ezek a nehézségek azonban semmilyen
körülmények között nem mentesítenek az alól, hogy előre lépjünk. Azoknak a nőknek a
jogainak a védelmét, akik erőszak és gyilkosság áldozataivá váltak vagy válhatnak, és az
ilyen cselekmények megelőzését nem lehet néhány jogi kérdésnek alárendelni. Magunkévá
kell tennünk azt a politikai akaratot, amelyet az ügy sürgőssége és fontossága megkövetel.

Magától értetődik, hogy fontos, hogy jól csináljuk a dolgokat, de a legfontosabb mégis az,
hogy megtegyük, amit kell. Véleményem szerint ezt az alapvető hozzáállást közvetíthetjük
a Tanácsnak és a Bizottságnak ezzel a szöveggel, amelyet remélem, hogy el fogunk fogadni.
Meg kell érteni, hogy semmilyen körülmények között nem béníthatjuk le a
kezdeményezéseket csak azért, mert olyan technikai nehézségek állnak fenn, amelyeket
eddig nem tudtunk megoldani.

Szeretném megragadni ezt a lehetőséget arra, hogy köszönetet mondjak a két előadónak,
valamint a spanyol és a belga elnökségnek az általuk végzett munkáért, amelynek az volt
a célja, hogy előrelépjünk, dolgozzunk és leküzdjük azt a csapást, ami − ismétlem − a
soviniszta erőszak.

Timothy Kirkhope,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Nagy figyelemmel
követtem a háromoldalú egyeztetéseket, és szeretném megköszönni a kollégáimnak −
mégpedig elsősorban az Európai Néppárt és az Európai Szocialisták és Demokraták
Progresszív Szövetsége képviselőcsoportok tagjainak − az általuk végzett munkát.
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Mint az Egyesült Királyságban praktizáló ügyvédnek az évek során alkalmam nyílott jogi
tanácsot és támogatást nyújtani olyan embereknek, akik egy rokon vagy volt partner által
elkövetett családon belüli erőszak, követés vagy zaklatás áldozataivá váltak. Első kézből
láttam, hogy milyen kínokat okozhat a testi, lelki és szexuális zaklatás, és hogy mennyire
sebezhetőek az áldozatok.

Teljes mértékben támogatom a javaslat átfogó és közvetlen céljait. Aggodalmamnak kell
azonban hangot adnom a határozat jogi alapja és tartalma miatt. Úgy látom ugyanis, hogy
ez a javaslat kizárólag büntetőjogi alapokra épült az EU működéséről szóló szerződés 82.
cikke értelmében. A jellegüknél fogva és a törvény szerint azonban egyes kihágások,
amelyeket a javaslat le kíván fedni, a polgári jog hatáskörébe tartoznak. Mégsem találunk
egyetlen utalást sem a 81-es cikkre.

Noha nem ellenzem a jogi együttműködést az Európai Unióban, mindenképpen úgy
gondolom, hogy uniós szinten olyan jogszabályt kell alkotnunk, amely jogilag megfelelő,
határozott, és a tagállamokban a meglévő jogi rendszerek módosítása nélkül is hatékonyan
megvalósítható.

Paul Nuttall,    az EFD képviselőcsoport nevében. – Elnök úr! Támogatom az áldozatok
védelmét. Amikor azonban először elém került az európai védelmi határozat, ugyanolyan
ijesztőnek találtam, mint az európai elfogatóparancsot, ami szerintem az egyik
legtolakodóbb és legdiktatórikusabb jogszabály, amelyet a britekre valaha is ráerőltettek.

Az európai védelmi határozatra vonatkozó javaslat, amelyet most ránk akarnak tukmálni,
állítólag a nők védelméről szól. Az európai elfogatóparancsról azt mondták, hogy a
terrorizmus elleni harc elősegítéséről szól – és mindannyian tudjuk, hogy végül ennél
sokkal több lett belőle. Beszéljünk világosan és őszintén! Az alapvető cél az, hogy lerakjuk
a páneurópai jogi rendszer alapjait, ami minden kétséget kizáróan alá fogja ásni a brit jogot.
Ha valakinek bizonyítékra van szüksége, nézze csak meg az európai elfogatóparancsot.

Ezenkívül ezeket a határozatokat szerintem rendkívül nehéz lesz érvényre juttatni az
Egyesült Királyságban, mert az a helyzet fog előállni, hogy egy külföldi országban működő
külföldi bíró átad egy határozatot, miközben nem tud semmit egy brit település helyzetéről
vagy a mi életmódunkról. Angliában van egy mondás, amely szerint akit a kígyó megmart,
a gyíktól is fél. Az európai elfogatóparanccsal egyszer már pórul jártunk. Azt javaslom,
hogy óvakodjunk az európai védelmi határozattól.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Elnök úr! Figyelembe véve a javasolt módosításokat,
kétség sem férhet ahhoz a tényhez, hogy a kérdéses határozat az egyik első olyan
kezdeményezés, amely ezeket a fontos célokat kívánja elérni. Nemcsak azt kell
biztosítanunk, hogy az erőszak áldozatait megmentsük a további erőszaktól a saját
országukban, hanem azt is, hogy az egész Európai Unióban élvezhessék a védelmi
intézkedéseket. Ennélfogva szerintem támogatnunk kell az előadó álláspontját.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a kezdeményezés szándékosan ilyen széles körű. Bár a kiadott
védelmi határozatok többsége olyan nőket érint, akik nemi alapú erőszak áldozatai, a
kezdeményezés mindenfajta erőszak áldozatára érvényes – mindkét nemhez tartozó
gyermekekre és felnőttekre, amennyiben az elkövetőt sikerül azonosítani. Ebben az
összefüggésben a stockholmi program kimondja, hogy a bűncselekmények − többek között
a terrorizmus – azon áldozatainak, akik a legsebezhetőbbek, illetve akik különösen veszélyes
helyzetbe kerülnek, például szoros kapcsolatokon belül elkövetett ismételt erőszak vagy
nemi alapú erőszak, valamint az olyan áldozatoknak, akik olyan tagállamban esnek
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áldozatul egyéb bűncselekményeknek, amelynek nem állampolgárai vagy lakói, speciális
támogatást és jogi védelmet kell biztosítani.

A fentiekkel összefüggésben az európai védelmi határozatnak mindenfajta bűncselekmény
áldozataira ki kell terjednie, beleértve az embercsempészetet, a női nemi szervek csonkítását,
a kényszerházasságokat, a becsületbeli gyilkosságokat, a vérfertőzést és egyéb hasonló
bűncselekményeket is. A kezdeményezést tehát támogatni kell, én pedig teljes
támogatásomról biztosíthatom az előadót.

Emine Bozkurt (S&D).   – (NL) Elnök úr! Jelenleg százezer ember számára lenne előnyös
az európai védelmi határozat. Egyiküknek a neve Rasja, aki Spanyolországba szeretne
költözni a gyermekeivel. Ha az őt zaklató személy ellen Hollandiában kiadott határozat
nem vihető át Spanyolországba, akkor ő és a gyermekei könnyű célpont lesznek ebben az
országban, hacsak a spanyol hatóságok nem ismerik el mégis, vagy nem hozzák meg
ugyanazt a határozatot. Sajnos azonban Spanyolország nem ismeri el ezt a határozatot.

A védelem azokra is kiterjed, akiket a szólásszabadság gyakorlása miatt üldöznek. Lehetővé
kell tennünk, hogy ezek az emberek abban a tudatban beszélhessenek más európai
országokban, hogy azok, akik fenyegették őket, nem fognak a hallgatóság soraiban ülni.
Az európai védelmi határozat ezt lehetővé teszi. Ez egy nagyszerű kezdeményezés, amelyet
eddig a holland kormány is támogatott. Sajnos azonban az új koalícióval a védelmet élvező
emberek helyzete 180 fokos fordulatot vett: azokat a nőket, férfiakat és gyermekeket,
akiknek minden nap félelemben kell élniük, érzéketlenül cserbenhagyták. Egyszerűen
elfogadhatatlan, hogy egy ember biztonsága véget érjen az adott országhatárnál.

Százezer ember érdekében most igent mondok az európai védelmi határozatra. Elvárom,
hogy minden kormány, beleértve a saját hazám kormányát is, tegyen meg mindent annak
érdekében, hogy erősítse a polgárai biztonságát, védelmét és szabadságát annak érdekében,
hogy mindenki szabadságban és biztonságban élhessen.

Nathalie Griesbeck (ALDE).   – (FR) Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Először
is természetesen szeretnék köszönetet mondani a két társelőadónak, akik a nehéz
háromoldalú egyeztetések után egy olyan kompromisszumos megállapodással álltak elő,
amelyet mind az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság árnyékelőadójaként,
mind pedig a képviselőcsoportom nevében feltétlenül elfogadásra ajánlok.

Másodszor bár én is sajnálom azt, amit néhányan ma elmondtak, mármint hogy bizonyos
pontok − például az áldozatok dokumentumainak fordítása − nem kerültek bele a
megállapodás szövegébe, vagy hogy az egyszerűsítési elemeket a dokumentum nem
részletezi eléggé – és ebben számítok az áldozatokról szóló csomagra, amely talán pótolja
majd ezt –, szeretném hangsúlyozni, hogy összességében nagyon ésszerű az egész, olyan,
mint a szabadságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség egyre nagyobb
integrációjának és az ennek megfelelő jogrendszer kialakításának a logikus folytatása.

Ez nem kis politikai bátorságról tanúskodik, valamint arról, hogy a többségünk többet
akar tenni némi politikai bohóckodásnál annak érdekében, hogy valóban egyértelmű
eszközünk legyen a bűnügyi témákban szükséges együttműködéshez. Ez az eszköz, ahogyan
Reding asszony is rámutatott korábban, bizonyos fokig igazi európai jogpolitikát jelent,
vagyis igazi politikát azoknak az embereknek − főleg nőknek −, akiknek a testi épsége
veszélyben van, és olyan politikát takar, amely összhangban áll a már régóta létező mozgás
szabadságával, ezért is nevezzük jogpolitikának.
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ELNÖKÖL: ROBERTA ANGELILLI
alelnök

Véronique Mathieu (PPE).   – (FR) Elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim!
Hadd kezdjem azzal, hogy sajnálatosnak tartom a Tanács tegnap óta tartó távollétét, mert
eddig általában jelen voltak azoknak a témáknak a tárgyalásán, amelyekről tegnap óta
beszélünk, nevezetesen az állampolgári jogokkal, az igazságüggyel és a belügyekkel
kapcsolatos témák megvitatásánál. Sajnáljuk, hogy a Tanács most nincs jelen, és nem hallja
a Palament hangját; ez igazán kár.

Szeretnék gratulálni a két társelőadónak – akik hatalmas munkát végeztek ezzel a szöveggel
– ahhoz a jelentős előrehaladáshoz, amelyet elértek valamennyi áldozat érdekében: először
is a családon belüli erőszak áldozatai érdekében – tudták, hogy az európai nők 45%-a
családon belüli erőszak áldozata, és sok férfi is ebben a helyzetben van, mert ne feledkezzünk
meg azokról a férfiakról sem, akik a nők által elkövetett erőszak áldozatai – , másodszor
pedig a terrorizmus áldozatai érdekében, akik között sok gyermek is található, akik bizony
különösen sebezhetők.

A ma elénk terjesztett szöveg rendkívül fontos, és szeretnék még egyszer gratulálni hozzá.
Türelmetlenül várjuk az áldozatokkal kapcsolatos csomagot is, amelyet jövőre terjesztenek
majd elénk, biztos asszony, és amely kiegészíti majd azt a szöveget, amelyről holnap fogunk
szavazni.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – Elnök asszony! A családon belüli erőszak, a nemi
szervek csonkítása, a becsületbeli gyilkosságok, a kényszerházasságok és az
embercsempészet csak néhány fajtája annak az erőszaknak, amelyet az Európában élő nők
45%-a ellen elkövetnek.

A nőknek és a kiskorúaknak jobb védelemre van szükségük. Az európai védelmi határozat
nagy lépést tesz előre ebben az ügyben, és teljes mértékben összhangban áll a stockholmi
programban felvázolt egyesült Európával, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog
érvényesülésén alapuló, valamint a polgárokat szolgáló térség lenne.

Az egyik európai országban kiadott védelmi határozat tehát mind a 26 további tagállamban
is érvényben lesz. A spanyol elnökség kezdeményezése, amelyet ma mindannyian el fogunk
fogadni, az áldozatok védelmére és a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, továbbá elősegíti
az egységességet a jogi eljárásokban. Lehetővé teszi az áldozatok számára, hogy megtörjék
a csendet, és Európán belül a földrajzi határokon túl is védelmet kapjanak.

Remélem, hogy az áldozatok jogairól szóló ambiciózus csomagban a Bizottság teljes
mértékben hasznosítja majd a két társelőadó által készített jelentést.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nem kétséges, hogy
az áldozatok védelmét szolgáló európai védelmi határozatról szóló irányelv újabb jele
annak, hogy fontos változások várhatók a valódi garanciákban, mindenekfelett a nők
számára, bár − mint hallottuk − nem csak a nők védelméről van szó.

Az intézkedésre vonatkozó útmutatásokat már kidolgozták, először a Lisszaboni
Szerződésben, majd a stockholmi programban. Szeretnék gratulálni a két előadónak,
Jiménez-Becerril Barrionak és Romero Lópeznek az állhatatos munkájukhoz és ahhoz,
hogy igyekeztek megoldani a Tanácsban felmerült számos problémát annak érdekében,
hogy elegyengessék az útját ennek a rendkívül fontos javaslatnak, amely a szabadságon, a

14-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU24



jog érvényesülésén és a biztonságon alapuló, valóban a polgárok érdekeit szolgáló térséget
kíván létrehozni.

A javaslat határozottan és elszántan szembeszáll a családon belüli erőszakkal, az
intézkedések széles skáláját vonultatja fel, és a tartalma teljes mértékben következetesnek
látszik. Az alkalmazásra kész, időszerű és hatékony óvintézkedések alapján úgy látjuk,
hogy a javaslat akár az áldozatok családjának a védelmére is alkalmas lehet. Érdeklődéssel
várjuk az erőszak áldozatainak védelméről szóló, Reding biztos asszony által bejelentett
strukturáltabb csomagot, amely a következő hetekben fog elkészülni.

Végezetül pedig, elnök asszony, szeretném megerősíteni, hogy mennyire fontos a szoros
együttműködés a tagállamok között, és hogy ezt az intézkedést a gyakorlatban nagy
odafigyeléssel kell majd megvalósítani, mint ahogyan az is nagyon lényeges, hogy ne
feledkezzünk meg az áldozatok számára nyújtandó pszichológiai támogatás fontosságáról
sem. Biztos vagyok benne, hogy a Bizottság mindezt gondosan szem előtt fogja tartani a
jogalkotási folyamat utolsó fázisában.

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – (FI) Elnök asszony! Az európai védelmi határozat fontos
lépés az áldozatok egész Európában történő védelme irányába. Ezennel határozott jelzést
küldünk a Tanácsnak és a Bizottságnak arról, hogy az Európai Parlament mindenképpen
meg akarja valósítani ezt a védelmi határozatot, és hogy annak mielőbb érvénybe kell
lépnie. Most az lenne a feladatunk, hogy megtörjük a Tanácsban a határozattal szemben
még fennálló ellenállást, és felülkerekedjünk azokon a jogi problémákon, amelyekkel a
Bizottság indokolja az ellenállását.

Fontos, hogy az irányelvet széles körben alkalmazzuk. Ennek nemcsak a
bűncselekményekkel kapcsolatban hozott rendeletekre kell kiterjednie, hanem különböző
egyéb típusú védelmi határozatokra is. Jogi szőrszálhasogatásnak azonban most nincs
helye. A védelmi határozatnak azért is rugalmasnak kell lennie, hogy figyelembe tudja
venni a nemzeti jogrendszerek közötti különbségeket.

Nagyon fontos lenne, hogy a Parlament ne csak a nemi alapú bűncselekmények áldozataira
helyezze a hangsúlyt, hanem az erőszak egyéb áldozataira is. Az irányelvnek világosan le
kell írnia az áldozatok jogait, és hogy milyen eljárások állnak rendelkezésükre ahhoz, hogy
panaszt tegyenek. Én többek között ezekre a kérdésekre próbáltam rámutatni a Parlament
álláspontjában. Az is fontos, hogy az az ország, amelyben a védelmi határozatot kérik,
tájékoztassa a polgárait a vonatkozó eljárásokról.

A védelmi határozat életbe léptetésével azonban a munka még nem lesz befejezve. A
hatóságokat is fel kell készíteni, és nem lehetünk teljesen elégedettek egy olyan információs
kampánnyal, amely pusztán a jelenleginek a kereteire korlátozódik.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Elnök asszony! A ma tárgyalt jelentésben
leírt rendelkezések nagy örömmel töltenek el. Ha garantáljuk, hogy az áldozatok számára
az egyik tagállamban megadott védelem az Európai Unió bármely más tagállamában is
érvényes lesz, ahová az áldozatok menekülni kénytelenek az ismételt erőszak elől, akkor
azzal lehetőséget teremtünk az áldozatoknak arra, hogy normális életet éljenek. Az európai
védelmi határozat azt fogja jelenteni, hogy az egyik uniós országban meghozott védelmi
intézkedés egy másik tagállam bírósága által is elismerhető, alkalmazható és érvényesíthető
lesz.

Mi több, a határozat alkalmazásának mindenféle erőszak áldozataira történő kiterjesztése
– hogy ne csak a nemi alapú erőszak áldozataira vonatkozzon – további mérföldkövet
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jelent. Minden áldozat tiszteletet érdemel, és elvárja, hogy a szenvedéseinek okozóját
megfelelően megbüntessék. Én úgy látom, hogy csak az a védelmi mechanizmus lehet
teljes mértékben hatásos, és az tudja megelőzni a cselekmény megismétlődését, valamint
az képes valódi védelmet nyújtani az áldozatnak, amely követi az áldozatot, vele együtt
mozog. Örülök annak, hogy Lengyelország is a kezdeményezést előterjesztő országok
közé tartozik.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Elnök asszony! Ha az Európai Unió valóban
a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség kíván lenni, akkor fel
kell számolnunk a tagállamok között ezen a téren még fennálló különbségeket.

Az erőszak áldozatait nemcsak a saját országukban kell megvédenünk a támadók ellen,
hanem az egész Unióban érvényes védelmi intézkedéseket kell biztosítanunk számukra.
Bár széles körű határozatról van szó, ez közvetlenül érinti azokat a nőket, akik családon
belüli erőszak áldozatai. Jónak tartom, hogy lehetőséget nyújt a dokumentum arra is, hogy
más potenciális áldozatok helyzetével is foglalkozzunk, legyenek azok akár az
embercsempészet, a kényszerházasságok, a becsületbeli gyilkosságok vagy a vérfertőzés
áldozatai, akár a terrorizmus vagy a szervezett bűnözés tanúi vagy áldozatai. Ami engem
illet, külön üdvözlöm azt a törekvést, hogy a lehető legjobb védelmet nyújtsuk az
áldozatoknak, többek között a szükséges jogbiztonság megteremtésével is. Lényeges, hogy
az áldozatok világos szabályokra tudjanak támaszkodni, és mindig tájékoztatni kell őket
a rendelkezésükre álló eszközökről mind a saját országuk vonatkozásában, mind pedig
azon országok vonatkozásában, ahová költözni szeretnének, vagy ahová már át is költöztek.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagyra értékelem a két
előadó által végzett munkát. Az irányelv tervezettel azonban az a probléma, hogy a zaklatás
leggyakoribb fajtáján alapul, azon, amikor egy személy egy másik személy által elkövetett
erőszak áldozatául esik, és meg kell őt védeni az elkövetett fizikai vagy mentális zaklatás
megismétlődésétől. Nyilvánvaló, hogy ez alapvető fontosságú ügy többszázezer nő számára
az Európai Unióban, ezért teljes mértékben támogatom ezt a törekvést.

Sajnos azonban ezek az intézkedések nem veszik figyelembe a szervezett bűnözés áldozatait,
akiket az esetek többségében nem egy azonosított vagy azonosítható személlyel szemben
kell megvédeni, hanem olyan szervezetek ellen, amelyek esetében biztosan nem lehet távol
tartó végzést alkalmazni. Ezért azt javaslom, hogy az Európai Parlament tekintse ezt az
irányelvet a bűncselekmények áldozatainak védelméről is rendelkező stockholmi program
megvalósítása felé tett első lépésnek, és nekem úgy tűnik, hogy Jiménez asszony és Reding
biztos asszony is osztják ezt a véleményemet.

Kérem az Európai Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy az áldozatok védelmével
kapcsolatos intézkedéscsomag, amelyet 2011-re terveznek, terjedjen ki a szervezett bűnözés
áldozatainak és a kötelességük teljesítése közben sérülést szenvedett áldozatoknak az
európai szintű védelmére is.

Cornelia Ernst (GUE/NGL).   – (DE) Elnök asszony! Az európai védelmi határozat a helyes
irányba tett lépésnek tekinthető. Arra az alapelve kell épülnie, hogy az erőszak azonosított
áldozatai minden tagállamban azonos szintű védelemben részesüljenek. A legjobb megoldás
a tagállamok ezzel kapcsolatos törvényeinek a harmonizálása lenne, de ezt nem lehetett
elérni. A védelmi határozat egyik pozitív vonatkozása, hogy az erőszak minden áldozatát
védeni kívánja, amennyire csak lehetséges, és sokféle erőszakra kiterjed: szexuális erőszak,
üldözés és mindenekfelett a kiskorúak zaklatása, amelyet én nagyon, de nagyon fontosnak
tartok. Pozitív üzenetet küld tehát az erőszak áldozatainak, és különösen a nőknek. Egyetlen
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homokszem szorult csak a gépezetbe: az azonosítás elmaradásának a 9. cikkben felsorolt
okai rendkívül kiterjedtek, és akár még eszközt is adhatnak a tagállamok kezébe ahhoz,
hogy kibújjanak az irányelv betartása alól. Ezért egy éven belül gondosan meg kell
vizsgálnunk, hogy tovább tudnánk-e vinni ezt a vitát, mert minden áldozatnak minden
országban azonos védelemre van szüksége.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Elnök asszony! Szeretném támogatni az európai védelmi
határozat tervezetében leírt elképzelést.

A veszélyben lévő személyeknek az egyes tagállamok szintjén megvalósított védelme sok
esetben elégtelennek tűnik. A nyitott európai térségnek köszönhetően ma már a fiatalok
gyakran nemzetközi házasságokat kötnek. E házasságok közül azonban nem mindegyik
bizonyul tartósnak, és a gyermekek gyakran a szülők közötti viták túszaivá válnak. Az
egymással ellenségeskedő szülők gyakran nem hajlandók tiszteletben tartani a külföldi
bíróság döntését, miután az a gyermeket elhelyezte valamelyiküknél, és egyszerűen saját
kezükbe veszik az igazságszolgáltatást, és elviszik a volt partnerük gyermekét a saját
országukba, kihasználva az egyes tagállamok jogi rendszerei között fennálló különbségeket,
illetve felülbírálva az érvényes bírósági döntéseket. Ennek az európai jogi anarchiának
gyakran az ártatlan kisgyermekek az áldozatai. Remélem, hogy az európai védelmi határozat
meg fogja oldani ezt a problémát.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Elnök asszony! Noha az elmúlt években történtek
intézkedések az áldozatok védelme érdekében, az érintettek közül sokan úgy érzik, hogy
cserben hagytuk őket. Miközben az ügyvédek és jogászok a képzésük során sokat hallanak
a vádlottak jogairól, keveset tanulnak arról, hogy hogyan kell áldozatokkal bánni. Nem ez
az egyetlen terület, ahol jobb tájékoztatásra lenne szükség. Az orvosok képzésében is fontos
lenne, hogy jobban fel tudják ismerni az erőszak alkalmazását. A gyermekkorú áldozatok
ellen elkövetett szexuális bűncselekmények esetében elengedhetetlen a polgári kártalanítási
igények kötelező korlátozása. Csak azok dolgozhassanak gyermekekkel, akik büntetlen
előéletűek. Ha például a kényszerházasságokat ma Liechtensteinben üldözik − főként mivel
az áldozat beleegyezése nélkül köttettek −, és lehetőség van jogi intézkedésre kiskorúakon
elkövetett nemi szerv csonkítás miatt, akkor világosan látszanak a sokszor ünnepelt
multikulturális gazdagodás hátrányai. Véleményem szerint fontos lenne figyelembe venni
ezt a fejleményt az Európai Unióban, csakúgy, mint ennek az embercsempészet elleni
harcban játszott fontos szerepét.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Jogászként több mint tíz évig foglalkoztam a nők elleni
erőszak és a gyermekek elleni erőszak áldozatainak ügyeivel – legyen az családon belüli
erőszak, nemi erőszak, nőkereskedelem – és megtapasztalhattam, hogy a távol tartó
rendelkezés, amelyik a mai ülésünknek a témája, az egyik fontos és nélkülözhetetlen eszköze
az áldozatok védelmének, de korántsem az egyetlen. Komplex intézkedésekre van szükség,
jogi tanácsadásra, lelki támogatásra, az érintett gyermekekkel való segítő foglalkozásra, és
nagyon fontos az, hogy az áldozatokat, akik a leginkább – sajnos így kell, hogy mondjam
– a szakértői annak, hogy mire is van szükségük, meghallgassuk.

Két kérdésem van a Biztos asszonyhoz és a raportőrökhöz. Az egyik, hogy ebbe a munkába
mennyire vonják be a nők elleni erőszak áldozatait, hogy a tapasztalataikat megosszák. A
másik, pedig, hogy a jelenleg folyamatban lévő, előkészítés alatt álló konvenció a nők elleni
erőszakról, amit az Európai Unió ikertestvére az Európa Tanács készít elő, mennyire ismert
Biztos asszony és a raportőrök számára, és mennyire veszünk részt ennek a munkának az
előkészítésében.
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Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Elnök asszony! Az érintett nők biztonságára
mindannyiunknak oda kell figyelnünk. Függetlenül attól, hogy hol vannak az áldozatok,
nemcsak arról van szó, hogy fizikai védelmet kell kapniuk a támadóiktól, hanem figyelembe
kell vennünk az emberi méltóságukat is. Ez az európai védelmi határozat az erőszak minden
áldozatára terjedjen ki, függetlenül a koruktól vagy nemüktől.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Elnök asszony! Én is szeretnék köszönetet mondani az
előadónak. Az élet, a testi és a pszichológiai sértetlenség, valamint a szexuális sértetlenség
és szabadság védelme jelentik a legfontosabb célokat az áldozatok védelmében. Az európai
védelmi határozatnak nyújtott politikai támogatásunkkal olyan nyilvánosságot biztosítunk
az ügynek, amilyet az érdemel, és egyúttal olyan egész Európára kiterjedő, átfogó speciális
védelmi intézkedéscsomagot biztosítunk, amely hatékony az Unióban, valamint jogi
védelmet és segítséget nyújt a bűncselekmények − és különösen az erőszakos
bűncselekmények − áldozatainak.

Az erőszak elleni védelemhez való jog alapvető emberi jog nemzetiségtől, jogi státusztól
vagy bevándorlási státusztól függetlenül, ezért mindannyiunk erkölcsi kötelessége, hogy
érvényre juttassuk ezt a jogot az országhatárokon belül és azokon átívelő jelleggel is.
Meggyőződésem, hogy a sebezhető áldozatok védelmére vonatkozó új megközelítés
nagyon erős politikai üzenetet jelent az Európai Unióban a szabadság, a biztonság és az
igazság megerősítése szempontjából.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio,    előadó. – (ES) Elnök asszony! Azt hiszem, hogy ebben
a vitában világosan látszott, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy támogatjuk a
jelentés célját.

A különböző politikai csoportok támogatásukat fejezték ki az áldozatoknak nagyobb
védelmet nyújtó határozat iránt. A kérdésem tehát a követező: mi az akadálya annak, hogy
elfogadjuk ezt az eszközt? Ismétlem: milyen félelmek állhatnak fenn egy olyan dologgal
szemben, ami olyan létfontosságú és egyszerű, mint az, hogy az áldozatoknak egész
Európában egyforma védelmet kell biztosítani?

Abban a reményben, hogy a Parlament nagy többséggel el fogja fogadni ezt a jelentést,
szeretném emlékeztetni a Tanácsot és a Bizottságot arra, hogy legyőztük a jogi akadályokat
a tárgyalásokon, és üdvözlöm azt a tényt, hogy a Bizottság elismeri a munkánkat, ahogyan
mi is elismerjük azt a munkát, amelyet ők fognak végezni a jövőben.

Ezért ne legyünk önmagunk ellenségei, hanem inkább segítsünk magunknak azzal, hogy
ma elfogadjuk ezt a konkrét eszközt, holnap pedig az áldozatok védelméről szóló tágabb
hatókörű csomagot, amelyet a Bizottság fog előterjeszteni, és ígérem, hogy együtt fogok
velük működni.

Legyünk tehát bátrak és felelősségteljesek, és segítsünk azoknak, akiknek joguk van a
biztonságosabb Európában élni! Ismétlem: segítsünk mindenkinek, legyen az akár férfi,
akár nő vagy gyermek! Segítsünk azoknak, akik ma tőlünk várják, hogy jobb életük legyen,
hogy olyan életük, amelyben visszakapják a szabadságukat, a biztonságukat és
mindenekfelett a méltóságukat!

Carmen Romero López,    előadó. – (ES) Elnök asszony, biztos asszony! Tudjuk, hogy az
áldozatok számára készített csomag nem tartalmaz jogi intézkedéseket. Ezt a kritikát épp
az imént fogalmazta meg az európai nők lobbija a Parlamentben. Csak beszélünk a jó
gyakorlatról és koordinációról, de a valóságban még nagyon messze vagyunk tőle.
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Azt is szeretném elmondani, hogy a manapság tapasztalható erőszak nem egzotikus
jelenség: ez a saját magunk által elkövetett erőszak. Mindazonáltal azt szeretném mondani
a Tanácsnak és a tagállamoknak, hogy a más kultúrákból érkező erőszak kezeléséhez is
szükség van jogi eszközökre. Ezek nélkül nem tudunk harcba szállni a nemi szervek
csonkításával, a becsületbeli gyilkosságokkal és a más kultúrákból származó nők által
elszenvedett zaklatással.

Ezért is olyan fontos, hogy ezeket is figyelembe vegyük. A Parlament pedig pontosan azért
küzdött az árnyékelőadók által benyújtott módosítások segítségével, hogy az említett
bűncselekmények áldozataira is kiterjedjen ez a jogi eszköz.

Ezért olyan fontos, hogy együttműködjünk ebben a témában, és ezért sajnáljuk, hogy a
Parlament és a Bizottság nem tudott megállapodni a szövegben az eljárás folyamán. Ha a
Parlament és a Bizottság megállapodott volna a szövegben, még akkor is lenne miről
vitatkoznunk.

Biztos asszony! Az erőszak áldozatain vajmi keveset segít, ha azon gondolkodunk, hogy
nem lenne-e jobb nekik, ha elhalasztanánk ezt a kezdeményezést két, három vagy négy
évvel, mert ettől nem lenne jobb nekik.

Az előző felszólalásában ön azt mondta, hogy nem ismertük fel az Alapjogi Charta
fontosságát. Igenis felismertük a fontosságát. A probléma az, hogy alkalmazni is kell;
továbbá a probléma az, hogy intézkedéseket kell tennünk, és ezek néha jogi intézkedések,
amelyeknek az útjában akadályok állnak. A legnagyobb akadály pedig a politikai akarat.

Ezért olyan fontos, hogy megállapodjunk egy ilyen kezdeményezésben, és most a Tanácson
a sor. Most a tagállamokon a sor, hogy eldöntsék, hogy ez az eszköz valóban hatékony
lesz-e az áldozatok számára, és hogy szükséges lesz-e. Mi úgy gondoljuk, hogy igen, ezért
védtük meg, és ezért vagyunk itt. A sürgősségét is megvédjük.

Azért is akartuk, hogy a Parlament nagy többséggel szavazzon mellette, hogy azok az
országok, amelyek még nem döntöttek, vagy úgy döntöttek, hogy ellenzik ezt a
kezdeményezést, lássák, hogy ez az egyetlen eljárás, amit használni lehet most és a jövőben.
Nehéz és összetett eszközről van szó, de megnyitja az utat, és megvédi az áldozatokat és
a nők polgárjogait.

Viviane Reding,    a Bizottság alelnöke. – Elnök asszony! Nem állt szándékomban újra
felszólalni, de pontosítanom kell az elhangzottakat. Azok az intézkedések, amelyek részét
képezik majd az áldozatokkal kapcsolatos csomagnak, magukban foglalnak átfogó
kommunikációt is, az áldozatoknak a büntetőeljárásokban fennálló helyzetével kapcsolatos
2001-es kerethatározat „lisszabonizálását”, egy civil védelmi intézkedésekre vonatkozó
javaslatot, és ha szükséges, egy bűnügyi védelmi intézkedésekre vonatkozó javaslatot is.
Mindezt jövő májusban fogjuk a Parlament elé terjeszteni.

Az nem elég, hogy papírra vetjük az elképzeléseinket. Minden javaslatunkat alapos
hatáselemzésnek kell kísérnie. Ezt nagyon komolyan kell vennünk, és valóban értelmes és
hasznos tanulmányokat kell készítenünk. Jelenleg éppen ezen dolgozunk. Véglegesítjük
a hatáselemzést, hogy pontosan meg tudjuk határozni azokat a jogalkotási és gyakorlati
intézkedéseket, amelyekre szükség van a jogbiztonság, valamint a gyors és hatékony
védelmi intézkedések megvalósításához.

Ezek után szeretném tájékoztatni a Parlamentet, hogy eddig négy véleményt kaptunk a
nemzeti parlamentektől a védelmi határozattal kapcsolatban: pozitív véleményt kaptunk
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az olasz, a görög és a portugál parlamenttől, negatív véleményt pedig a német Bundesrattól,
amely szerint ez a határozat túllépi a 82. cikk hatáskörét, mert nem büntetőjogi
intézkedésekre és a bűncselekmények megelőzésére is kiterjed. A szubszidiaritás elve
alapján tehát ők elutasították. Nagyon bonyolult problémával állunk szemben. A jogi és
a nem jogi javaslatok előterjesztése előtt elvégzett komoly elemzés alapján olyan
intézkedéseket fogok javasolni, amelyek a védelmi intézkedések végrehajtása közben nem
teszik az áldozatokat még egyszer áldozatokká.

Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra ma 12 órakor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) Romániában a becslések szerint minden évben
1 200 000 ember esik családon belüli erőszak áldozatául, de ezeknek az embereknek csak
1%-a elég bátor ahhoz, hogy feljelentést tegyen a hatóságoknál. A családokban kialakult
feszültség, a gyakori veszekedések és verések következtében egyes családtagok olyan sértett
áldozatokká válnak, akik kénytelenek beletörődni a helyzetükbe. Az erőszak befolyásolja
a gyermekek normális és harmonikus fejlődését. A tanulmányok azt is kimutatták, hogy
az erőszakos viselkedés mintája az esetek 75%-ában egyik generációról a másikra száll. A
Stockholm-szindrómát kezelni kell, de nem olyan erőtlen reformokkal, mint amilyenekkel
most Romániában próbálkoznak. A jelenség elleni harchoz proaktív intézkedések
szükségesek, emellett módosítani kell a vonatkozó jogi kereteket, valamint dialógust és
együttműködést kell kialakítani a témában jogosítványokkal rendelkező állami intézmények
és a civil társadalom között. Ebben a vonatkozásban az európai védelmi határozatnak
olyan erős eszköznek kell lennie, amely az uniós tagállamok határain keresztül is képes
nagyobb biztonságot nyújtani az áldozatok számára. Ez magában foglalja a csoportok
által elkövetett erőszak elleni védelmet is, és a bűncselekmények minden áldozatára ki fog
terjedni, például az embercsempészet, a női nemi szervek csonkítása, a kényszerházasságok,
a becsületbeli gyilkosságok, a vérfertőzés, a nemi alapú erőszak áldozataira, valamint a
terrorizmus és a szervezett bűnözés tanúira és áldozataira is.

7. Emberkereskedelem (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont Bauer asszony és Hedh asszony jelentése, amit az
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében készítettek az emberkereskedelem
megelőzéséről, továbbá az ellene folyó küzdelemről és az áldozatok védelméről, valamint
a 2002/629/IB kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0095 - C7-0087/2010 -
2010/0065(COD)) (A7-0348/2010).

Edit Bauer,    társelőadó  .  – Tisztelt elnök asszony! Legelőször is hálámat szeretném kifejezni
előadótársamnak, Hedh asszonynak, a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint mindenkinek,
aki részt vett ebben az igényes munkában.

Aggasztó az emberkereskedelem jelenlegi helyzete. Becslések szerint több százezerre rúg
Európán belül az áldozatok száma, ez a második legnagyobb bűncselekménnyel kapcsolatos
üzletág, ami 32 millió US dollárra becsült nyereséget termel. Az emberkereskedelem új
tendenciákat mutat. Egyre többen esnek a kényszermunka áldozatául. Egyre több az áldozat
a tagállamokban, ezen kívül egyre több gyermek van az áldozatok között. 40 és 50% között
mozog a gyermekkorú áldozatok globálisan becsült aránya. Az EBESZ egyik legfrissebb
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jelentésében felszólította az országokat, hogy ne kezeljék marginális jelenségként az
emberkereskedelmet, ehelyett arra ösztönzi őket, hogy tömegesen előforduló, modernkori
rabszolgaságként tekintsenek arra.

Az emberkereskedelem elleni küzdelmet holisztikusan kell megközelíteni, habár csupán
korlátozott eszközök állnak a rendelkezésünkre. A mi feladatunk az, hogy módosítsuk a
jogszabályokat. A Lisszaboni Szerződés 83. cikke új jogi alapot adott erre. Ez biztosítja az
egységes szemlélet kialakítására szolgáló eszközöket, ily módon fokozottan visszatartó
erejű környezet teremtve az emberkereskedők számára, ugyanakkor fokozott védelmet
nyújtva az áldozatoknak.

A javaslat – amely a Tanáccsal és a Bizottsággal közösen elfogadott, egységes szerkezetbe
foglalt szöveg – a formák és tendenciák változásaira figyelemmel kibővíti az
emberkereskedelem meghatározását. A tervezet szigorúbb büntetési tételekre ad lehetőséget,
meghatározza a maximális büntetési tétel, ösztönzi az emberkereskedelemből származó
jövedelem és vagyon lefoglalását és elkobzását. A javaslat felveti az áldozatok áldozattá
válásának kérdését, és feljogosítja a bíróságokat arra, hogy ne rójanak ki büntetést az
áldozatok által elkövetett bűncselekmények esetén, ha azokat kényszer hatására követték
el.

Segítséget és támogatást kell nyújtani az áldozatoknak a büntetőeljárás előtt, alatt, és az
azt követő bizonyos ideig, ugyanakkor az áldozatok segítése és támogatása nem függhet
attól, hogy az áldozat hajlandó-e együttműködni a bűnügyi nyomozások, büntetőeljárások
és perek során. A javaslat külön rendelkezést tartalmaz a gyermekek nyomozás és
segítségnyújtás során való védelmének fokozásáról.

Az irányelvtervezet az uniós emberkereskedelem-ellenes koordinátorról szóló rendelkezést
is tartalmaz, aki a jövőben hozzájárulhatna egy átfogóbb, egységesebb és összehangoltabb
emberkereskedelem elleni politika kialakításához.

Anna Hedh,    társelőadó. – (SV) 2010-ben rabszolgaként adják-veszik az embereket
Európában. Ez annak ellenére így van, hogy a rabszolgaságot több mint 250 évvel ezelőtt
betiltották. Az embereket prostitúcióra, kényszermunkára vagy koldulásra kényszerítik.
Hirtelen egy gazda fennhatósága alatt találják magukat, akiről abszurd módon azt hiszik,
hogy tartoznak neki. Az emberkereskedelem a világ egyik legsúlyosabb bűncselekménye,
és sajnos egyre inkább terjed. Az emberi jogok súlyos megsértését jelenti, amelyeket mi az
Európai Unióban vadul védelmezünk, és minden nap e jogok támogatásáért harcolunk.

Ezért azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok Malmström asszonynak azért,
hogy ilyen gyorsan elkészítette az emberkereskedelem megelőzéséről, továbbá az ellene
folyó küzdelemről szóló jogalkotási javaslatot. Továbbá köszönetet szeretnék mondani a
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságban részt vevő képviselőtársamnak, Bauer asszonynak
a kiváló együttműködésért, valamint valamennyi segédelőadónak, akik az irányelven
dolgoztak. Végül köszönöm valamennyi többi munkatársnak is, akik mind fantasztikus
munkát végeztek.

Az emberkereskedelem jelenleg a határokon átnyúló bűnözés leggyorsabban növekvő ága.
Az ENSZ emberkereskedelemmel kapcsolatos, 2009. évi jelentése szerint az
emberkereskedelem az a tevékenység, amely a fegyverkereskedelem után a második
legnagyobb bevételt termeli a bűnszövetkezetek számára. Teljesen világos, hogy egyik
ország sem tudja saját erejéből megoldani az emberkereskedelem problémáját. Európa
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valamennyi országában folyik az emberkereskedelem, és az emberkereskedők naponta
viszik át áldozataikat a nemzeti határokon.

Ezért együtt kell működnünk, és az erre a területre vonatkozó jogszabályainkat a lehető
leginkább össze kell hangolnunk. Következésképpen az is hasznos javaslat, hogy hozzunk
létre egy uniós emberkereskedelem-ellenes koordinátori posztot, és ez a koordinátor a
nemzeti koordinátorokkal együtt fogja áttekinteni és összehangolni az Európai Unió
munkáját.

Annak érdekében, hogy megküzdjünk az emberkereskedelem problémájával, olyan
szankciók szükségesek, amelyek tükrözik a bűncselekmény súlyosságát, és valóban
fájdalmasan érintik azokat, akik profitálnak az emberkereskedelemből. Úgy vélem, hogy
előrehaladtunk valamelyest a jogalkotási javaslatban javasolt szankciókkal. Azt is javasoltuk,
hogy a tagállamoknak törvényes úton le kellene foglalniuk az emberkereskedők
bűncselekményből származó vagyonát.

Nem elég azonban az elkövetőket megbüntetni. Az emberkereskedelem áldozatainak
védelmét is fokozni kell. Az áldozatok védelme nélkül soha nem leszünk képesek az
emberkereskedők ellen büntetőeljárást folytatni. Az áldozatoknak biztosítani kell a
szükséges védelmet, és mindenekfelett olyan biztonságos környezetet kell teremteni,
amelyben hajlandóak együttműködni a rendőrséggel.

A javaslat tartalmaz egy, az emberkereskedelem áldozatául esett gyermekek fokozott
védelméről szóló szakaszt is, és ennek rendkívül örülök. Mivel az emberkereskedelem
áldozatainak 79%-a nő, és mivel a szexuális kizsákmányolás az emberkereskedelem messze
legáltalánosabb célja, a jogszabályra feltétlenül nemi szempontból kell tekinteni, és
valamennyi javasolt intézkedést nemi szempontból kell elemezni.

Végül, ha valaha is meg akarunk birkózni ezzel a problémával, tennünk kell valamit a
befolyás férfiak és nők közötti egyenlőtlen eloszlása tárgyában. A férfiak és nők közötti
egyenlőtlenség hozzájárul a veszélyeztetettséghez, ami emberkereskedelemhez vezet.

Ha valóban meg akarunk küzdeni az emberkereskedelem problémájával, valamennyi
tagállamnak nagy energiát kell fektetnie a megelőző munkába. Ez elvileg azt jelenti, hogy
országainkban csökkenteni kell az emberkereskedelem áldozatai által nyújtott szolgáltatások
iránti igényt. Ha sikerül csökkentenünk a keresletet, szűkülni fog a szolgáltatáshoz való
hozzáférés is. Ez azt jelenti, hogy azokkal kell foglalkoznunk, akik nyereségessé teszik az
emberkereskedelmet. Ezért azt javasoltuk, hogy valamennyi tagállam számára legyen
kötelező azok büntetése, akik tudatosan igénybe veszik az emberkereskedelem áldozatai
által nyújtott szolgáltatásokat. A jelenleg hatályban lévő uniós jogszabályok értelmében
büntetendő cselekmény, ha a munkaadók kihasználják az emberkereskedelem áldozatait.
Ugyanezt az alapelvet kellene alkalmazni azokra az egyénekre, akik kihasználják az
áldozatokat.

Sajnos nem sikerült elfogadtatnunk ezt a javaslatot. A tagállamok ily módon nem lesznek
kötelesek büntetni ezeket az embereket, azonban be kell jelenteniük azokat az
intézkedéseket, amelyeket az emberkereskedelem áldozatai által nyújtott szolgáltatások
iránti kereslettel való leszámolás érdekében hoztak meg.

Ezt a kérdést azonban napirendre tűztük, és a javaslatunkhoz uniós szinten támogatást
kaptunk a Parlament illetékes bizottságaitól, valamint szakértőktől, a rendőrségtől és
önkéntes szervezetektől is. Úgy vélem, hogy ha egyetértünk – amiről ma fogunk szavazni
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–, már jelentős előrelépést tettünk. Fogjunk össze, és vessünk véget az Európában zajló
emberkereskedelemnek, ami nem más, mint a rabszolgaság modernkori formája.

Nem adhatjuk fel, mert az embereknek arra vonatkozó joga, hogy saját életükről és saját
testükről döntsenek, olyan emberi jog, amely nem vásárolható meg, és nem bocsátható
áruba, mintha cipőfűzőről vagy banánról lenne szó.

Cecilia Malmström,    a Bizottság tagja. – Tisztelt elnök asszony! Hadd kezdjem azzal,
hogy emlékeztetem Önöket, hogy valóban sorsdöntő szöveg az, amit remélhetőleg pár
percen belül el fogunk fogadni.

A Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően ez az első uniós büntetőjogi eszköz.
Azt hiszem, elégedettek lehetünk a mai megállapodással.

Az intézmények közötti, kiegyensúlyozott kompromisszumról van szó. Természetesen
tisztában vagyok azzal, hogy a Parlament – amint azt az előadók elmondták – és a Bizottság
néhány bekezdésben más megfogalmazást szeretett volna. Általában véve azonban jónak
tartom ezt az eredményt, amely maradéktalanul megfelel a Parlament, a Tanács és a
Bizottság célktűzéseinek, azaz hogy küzdjünk az emberkereskedelem ellen, ez ellen a
borzalmas modernkori rabszolgaság ellen, ez ellen a borzalmas bűncselekmény ellen,
amely nem méltó Európához 2010-ben, és amely nagyon sok polgár alapvető jogait
súlyosan sérti.

Találkoztam néhány áldozattal: olyan gyermekekkel, férfiakkal és nőkkel, akik a szexuális
rabszolgaság üzletágban érintettek. Magától értetődik, hogy borzalmas történetekről
számoltak be. Ha ma elfogadjuk ezt az irányelvet, alkalmasabb eszközzel tudunk segíteni
rajtuk. Ez valóban megfelelő karácsonyi ajándék.

Nagyon köszönöm a Parlamentnek, különösen a két előadónak, Bauer asszonynak és Hedh
asszonynak, a segédelőadóknak és mindenki másnak, aki lehetővé tették, hogy
megállapodásra jussunk.

Több példát említhetnék arra, hogy hogyan segít az Európai Parlament az irányelv
továbbfejlesztésében. Megemlíteném a 14. cikkben említett emberkereskedelem áldozatául
esett, kísérő nélküli kiskorúak státuszára és jogaira vonatkozó külön rendelkezést. Ez az
Önök kérésére került bele a szövegbe, és egyetértünk azzal, hogy ez javított az irányelven.
Más példákat is felhozhatnék.

Hadd említsek meg egy kérdést, amelyben a Tanács sajnálatomra nem támogatta a
Bizottságot, habár élveztük az Önök támogatását. Lehetetlen volt azonban megállapodásra
jutni a Tanáccsal az Európai Unió állandó lakosai által külföldön elkövetett
bűncselekményekre vonatkozó, extraterritoriális joghatóságról.

Mégis úgy gondolom, hogy jelentős hozzáadott értéket képviselne egy olyan rendelkezés,
amely garantálja, hogy az Európai Unióban bűntetőeljárás legyen indítható minden olyan,
velünk Európában együtt élő személy ellen, aki emberkereskedelem bűncselekményét
követi el más országokban. Ez azonban nem volt lehetséges. A kérdésre megint vissza
fogunk térni, amikor a gyermekek kizsákmányolásáról és a gyermekpornográfiáról szóló
irányelvvel foglalkozunk. Az állandó lakosokra vonatkozóan még fontosabb lesz az
extraterritoriális joghatóság, amikor annak lehetőségeit vitatjuk meg, hogy az Európában
élő, pedofil szexturistákat az igazságszolgáltatás elé állítsuk.

Úgy vélem, hogy a Tanáccsal megvitatva a dolgot továbbra is ragaszkodnunk kellene ahhoz,
hogy az irányelv tartalmazzon ilyen rendelkezést. Amint említettem, mindannyian nagyon
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jó munkát végeztünk együtt. Ma nagyon fontos eszköz van a kezünkben, amivel küzdhetünk
az emberkereskedelem ellen, megvédhetjük az áldozatokat, továbbá biztosíthatjuk azon
üzenet kifejezését, miszerint rendkívül súlyos bűncselekményről van szó. Ennek megfelelően
kellene azt büntetni, és ezt most már valamennyi tagállamban azonos módon határozzák
meg. Még egyszer köszönöm az együttműködésüket.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (ES) Tisztelt
elnök asszony, biztos asszony! Az emberkereskedelem kíméletlenül jelen van az Európai
Unióban.

Az emberkereskedelmet folytató bűnszervezetek fő célja a szexuális kizsákmányolás, ezt
követi a kényszermunka, a háztartási munka, a kényszerházasság, a gyermekek
kizsákmányolása koldulás céljára, illegális örökbefogadás és szervkivétel, amelyek a
probléma egyéb veszélyeit és aspektusait jelentik.

A Parlament a Lisszaboni Szerződés 63. cikke értelmében kapott új jogkörét arra kell, hogy
használja, hogy megerősítse az uniós jogszabályokat ezen a területen. Számos egyéb kérdés
között idetartozik az olyan bűnügyek besorolására való felszólítás, amelyekre még nem
vonatkozik valamilyen európai büntetőjogszabály.

Az emberkereskedelem áldozatainak védelme érdekében két szempontból kell
megerősítenünk jogszabályainkat: megelőzés és védelem, valamint a társadalmi és
munkaerőpiaci beilleszkedés. Külön intézkedéseket kell hoznunk a kiskorúak védelmére,
az emberkereskedők és közvetítők büntetésére, intézkedéseket kell hoznunk a kereslet
visszaszorítására és a bűncselekményből származó jövedelem elkobzására, meg kell
állapítanunk minden olyan jogi személy büntetőjogi felelősségét, amely az
emberkereskedelem bármely szakaszában részt vesz, fokoznunk kell a munkaügyi
felügyeletet és az alkalmazottak kizsákmányolásának és az illegális bevándorlók illegális
foglalkoztatásának szankcionálását, továbbá meg kell erősítenünk az Európai Unió
Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai
Ügynökség és a bevándorlási összekötő tisztviselők szerepét az emberkereskedők által
igénybe vett csatornák és azok működési módjának felderítésében, végül meg kell
erősítenünk az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közös nyomozócsoportjainak
bűnszervezetek elleni küzdelemben betöltött szerepét.

Végül annyit szeretnék hozzátenni, hogy az Európai Unió emberkereskedelem-ellenes
koordinátor személye jelentősen hozzájárulhatna az előbb említet célok eléréséhez, habár
egyértelműen meg kell határozni jogkörét és képességeit, hogy fellépései ne legyenek
párhuzamosak, illetve ne ütközzenek az Europolra bízott funkciókkal.

Monika Flašíková Beňová,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (SK) Tisztelt elnök asszony!
Először is gratulálni szeretnék Bauer asszonynak és Hedh asszonynak azért, hogy ilyen
széleskörűen foglalkoztak ezzel a rendkívül fontos témával.

Az emberkereskedelem a mai civilizált társadalomban elítélendő jelenség. A fegyver- és
kábítószer-kereskedelmet követően ez a világ harmadik legjövedelmezőbb illegális üzletága.
Ez az úgynevezett modernkori rabszolgaság az alapvető emberi jogokat sértő, súlyos
bűncselekmény. A Lisszaboni Szerződés fokozta az Európai Unió tevékenységét a
büntetőjog különböző területein, beleértve az emberkereskedelem elleni küzdelmet is. Az
Európai Parlament itt közös jogalkotóként fontos szerepet tölt be. A tapasztalat azonban
azt mutatja, hogy a jelenlegi jogi keret nem elég eredményes, és még ennél is többet kell
tennünk az emberi jogok védelme érdekében. Magát az emberkereskedelmet célzó,
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megelőző intézkedéseket kell hoznunk. A gyermekeknek és a nőknek, mint leginkább
veszélyeztetett csoportoknak kell a legnagyobb figyelmet szentelnünk. Minden tőlünk
telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy emberhez méltó életkörülményeket
teremtsünk az ilyen bűncselekmények potenciális áldozatai számára, akik többségükben
a társadalom perifériájára szorult emberek.

Antonyia Parvanova,    az ALDE képviselőcsoport nevében  .  – Tisztelt elnök asszony! Az
emberkereskedelem elleni küzdelem érdekében tett, fokozódó erőfeszítések ellenére
továbbra is fennáll, és Európa-szerte terjed ez a bonyolult probléma. Ez az oka annak, hogy
fokozódnak azok a fellépések és megfelelő intézkedések, amelyek célja, hogy az egyéneket
megvédjék a különböző célú emberkereskedelemtől, hogy büntetőeljárást indítsanak az
emberkereskedők ellen, és hogy hatékony jogorvoslatot biztosítsanak az áldozatok számára
mind nemzeti, mind uniós szinten.

A jelenlegi jogi keret sikeresen meg fog küzdeni a bonyolult, határokon átnyúló
problémákkal, és mind nemzeti, mind uniós szinten össze fogja hangolni a közös
erőfeszítéseket, amikor az emberi jogokkal való súlyos visszaéléssel, különösen egyfajta,
a nők ellen irányuló erőszakkal foglalkozik. E jogi eszköz révén közös kötelezettséget
vállalunk arra, hogy a nők jogainak védelmét Európa-szerte prioritásként kezeljék,
figyelembe véve, hogy ez a szélesebb körben tapasztalható jelenség vitathatatlanul
aránytalan hatást gyakorol a nőkre és a lányokra.

Rá kívánok mutatni egy másik fontos problémára is, amelynek jelen jogszabályba való
belefoglalását javasolom. E széles körben elterjedt probléma azon európai országokat vagy
régiókat érintő társadalmi-gazdasági szempontjaival kapcsolatos, ahol a társadalmi és
gazdasági egyenlőtlenségek jelentik az emberkereskedelem legfontosabb okát. A közös
erőfeszítéseinknek köszönhetően pozitív eredményt értünk el az illegális örökbefogadást
és hasonló gyakorlatokat érintő problémáról szóló rendelkezésben.

Végezetül határozottan aláhúznám, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelem elsősorban
a tagállamok felelőssége. Konkrét intézkedéseket kellene tenniük az emberkereskedelem
megelőzése és megszüntetése, valamint az emberkereskedelem áldozatául esett személyek
emberi jogainak védelme érdekében, és nagyobb szerepet kellene, hogy vállaljanak e fontos
probléma kezelésében.

Judith Sargentini,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (NL) Tisztelt elnök asszony!
Hadd köszönjem meg először is Hedh asszonynak és Bauer asszonynak a társelőadókként
végzett kemény munkájukat.

Ez az irányelv az emberkereskedelem üldözéséről, megelőzéséről és a védelemről szól. A
Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja valamelyest alaposabb munkára
számított, különösen az emberkereskedelem áldozatainak védelmére tekintettel. Itt
különösen egy adott országban való tartózkodási jogra gondolok, miután az adott személy
az emberkereskedelem áldozatául esett és esetleg megmentették. Hogyan biztosítjuk, hogy
az áldozatok valóban új életet kezdhessenek?

Nos, ezt a kérdést nem szabályozta eléggé ez az irányelv. Itt csupán az ideiglenes
tartózkodási engedély valamilyen formájáról van szó, amelyet követően az ember nem
tudja, hogy visszaküldik-e vagy sem arra a helyre, ahonnan elhurcolták. Következésképpen
az irányelv átdolgozásában reménykedünk, hogy ily módon ki tudjuk választani egyik
vagy másik megoldást. Reméljük, hogy ily módon képesek leszünk valódi segítséget nyújtani
az áldozatoknak.
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A másik szempont, ami parázs vitához vezet a tisztelt Házban, annak kérdése, hogy büntetni
kellene-e vagy sem az emberkereskedelem áldozatául esett személy által nyújtott
szolgáltatásokat igénybe vevőket. A Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség
Képviselőcsoportjának többsége azonban továbbra is azon a véleményen van, hogy ezeknek
az embereknek a büntetése csak még nagyobb gyötrelembe taszítja az emberkereskedelem
áldozatául esett személyt, mert ebben az esetben teljesen illegálissá válik a tevékenysége.

Örömmel látom továbbá, hogy az irányelv értelmében a tagállamok szabadon dönthetnek
a problémával való leszámolásról, azonban a következőt szeretném kérdezni az ilyen
problémákkal foglalkozó tagállamoktól: hogyan tesszük lehetővé az áldozat számára az
aktív részvételt?

Andrea Češková,    az ECR képviselőcsoport nevében. – (CS) Tisztelt elnök asszony! Rendkívül
fontosnak tartom az emberkereskedelem elleni küzdelmet szolgáló, továbbfejlesztett jogi
intézkedéseket, valamint az európai védelmi határozatot is, mivel további lépést jelentenek
az irányba, hogy megóvjuk elsősorban a nőket és gyermekeket az erőszaktól. A szöveg
nagy része a gyermekkorú áldozatok védelméről, valamint az ilyen, a lakosság leginkább
veszélyeztetett csoportjába tartozó áldozatoknak nyújtott segítségről szól. Örömömre
szolgál, hogy sikerült kompromisszumra jutni a Tanáccsal, és hogy ez a szöveg megfelelő
empátiát mutat, ugyanakkor lehetővé teszi az anyagi büntetőjog legfontosabb
rendelkezéseinek fenntartását. Véleményem szerint nagy problémát okozhatna egy olyan,
európai szintű jogi intézkedés, amely bűnelkövetőnek nyilvánítaná azokat az ügyfeleket,
akik az emberkereskedelem áldozatául esett személyek által nyújtott szolgáltatásokat
vesznek igénybe. Köszönetet szeretnék tehát mondani ezért az irányelvért, amely
megérdemli, hogy maradéktalanul támogassuk.

Cornelia Ernst,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Tisztelt elnök asszony! Először
is köszönetet szeretnék mondani a két előadónak. Hatalmas munkát végeztek, aminek
eredményeképpen határozott előrelépés történt. Azt mondhatnánk, hogy az irányelvtervezet
rendkívül fontos az emberkereskedelem áldozatainak százezrei számára, és hogy véget
vethetne jogellenes státuszuknak. A tervezet azt is kimondja, hogy a védelmen kívül a
megelőzés és legfőképpen a kártérítés is szerepet kellene, hogy kapjon.

Az emberkereskedelemre vonatkozóan széleskörű az alkalmazási területe. Ezt helyesnek
tartjuk, habár természetesen vannak nehézségeink a koldulás problémájával kapcsolatosan
– és ezt nyíltan elismerem –, valamint az illegális bevándorlás számos tekintetében is.

Helyénvaló, hogy az irányelvben mindenhol említésre kerül a nem, és – ami számomra a
legfontosabb – hogy a gyermekek jólétét figyelembe veszi a kísérő nélküli kiskorúak
esetében. Németország szempontjából azt is el szeretném mondani, hogy erre vonatkozóan
sok a pótolnivalónk, és nagy örömömre szolgál, hogy a gyermekek szempontja igen fontos
szerepet játszik ebben az irányelv-tervezetben.

Egy másik említésre érdemes dolog az a tény, hogy e probléma kezelése során különös
figyelmet kell szentelnünk a terhes nőknek és a betegségben szenvedő vagy fogyatékossággal
élő embereknek. Az olyan megelőző intézkedések, mint a köztisztviselők képzése és a
tagállami koordinátori poszt bevezetése, határozott lépéseket jelent a helyes irányba.
Amennyiben a mai napon megszavazzuk a tervezetet, gratulálhatunk magunknak.

Azt is remélem, hogy ezt a témát komolyabban veszik a tagállamokban, mert bárhogy is
legyen, most már jelentéseket kell benyújtaniuk. Talán ez is hozzá fog járulni valamelyest
a cél eléréséhez.
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Mara Bizzotto,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim
és uraim! A nemzetközi szervezetektől és a rendőrségtől származó, becsült adatok szerint
ma a kábítószer-kereskedelem után az emberkereskedelem jelenti világszerte a szervezett
bűnözés második legnagyobb bevételi forrását. Vélhetően 30 millió ember esik a
szervkereskedelem, a prostitúció és a kényszermunka áldozatául.

Ez azt jelenti, hogy e mérhetetlen bűnügyi jelenség elleni küzdelemnek az az elsőrendű
célja, hogy megőrizze a polgáraink biztonságát az illegális bevándorlás és az olyan bűnözés
ellen, amelyből további bűnözés fakad. Európának ilyen arányú problémákkal szembesülve
jogosan kell drasztikus intézkedéseket hoznia azok ellen, akik különböző módokon
kizsákmányolják az emberi lényeket.

A jelenség elleni küzdelem együttműködést kíván meg a tagállamok és a rendőrség között,
de mindenekfelett bizonyosságot kíván meg az emberkereskedők megbüntetésére
vonatkozóan. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy sok embert azért zsákmányolnak ki,
mert származási országukban nem adottak a tisztességes megélhetés feltételei:
szegénységben és kétségbeesésben élnek, és bármire készek – akár saját országukat is készek
elhagyni egy jobb élet reményében, ami sajnos soha nem következik be.

A bűncselekmények megelőzésén és az emberkereskedelem áldozatainak védelmén kívül
Európának fokozott és határozottabb erőfeszítést kell tennie annak biztosítása érdekében,
hogy ezek az emberek elfogadható életkörülményeket találhassanak saját országaikban.
Az európai politikai fellépésnek azt az alapelvet kellene követnie, hogy saját otthonukban
segítse őket, ily módon a probléma megszüntetésen kívül annak megelőzésére is
irányulhatnának erőfeszítéseink.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Tisztelt elnök asszony! Az emberkereskedelem
nagyon helyesen pejoratív kifejezés, mert undorító gyakorlatot fejez ki. Úgy bánnak az
emberi lényekkel – aránytalanul nagy részben nőkkel –, mintha szállítható, használható
és gyakran visszaélés célját szolgáló árucikkekről vagy állatokról lenne szó.

A kifejezést azonban túlságosan szűk értelemben használjuk. A gazdasági migrációnak
csak nagyon kis része valóban önkéntes. A legtöbb ember – a többi változatlanul hagyásával
– inkább maradna a saját népe körében, a saját országában. A meggazdagodás érdekében
vándorolnak el, vagy azért, mert a gazdasági erők megfosztották őket a megélhetésük
fenntartásához szükséges eszközöktől.

A migráció a világkapitalizmus mellékterméke, amely az embereket nem emberi lényeknek
tekinti, hanem a termelés tényezőinek, amelyek feláldozhatók. A gazdasági migráció
ugyanolyan formája az emberkereskedelemnek, mint a bűnszövetkezetek által szervezett
illegális migráció. Az emberkereskedők maguk a kormányok, akik igen önkényesen
szabadjára engedik a feltehetően meggondolatlan gazdasági erőket a világkapitalizmus
szolgálatában. A gazdaságoknak azért kell létezniük, hogy az embereket szolgálják. Az
emberek nem azért élnek, hogy kiszolgálják a gazdasági erőket.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim!
Az irányelvjavaslat nemi dimenziója elősegíti, hogy az eszköz megvédje a
legveszélyeztetettebb embereket. Annak ténye, hogy a Lisszaboni Szerződés számos helyen
tesz említést az emberkereskedelemről, megerősíti a probléma fenyegető közelségét és
súlyosságát. Az Európai Unió alapjogi chartája 5. cikkének (3) bekezdése tiltja ezt a
gyakorlatot, mivel azt a rabszolgaság és a kényszermunka egy formájaként ismeri el.
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Az előadók kiterjesztették a védelem hatókörét, különös tekintettel a gyermekekre és a
nőkre, valamint az olyan veszélyeztetett helyzetekre, amelyek megkönnyítik a rabszolgaság
ilyen formájának megvalósulását. A jelentés továbbá nagyon helyesen megjegyzi, hogy az
emberkereskedelem hátterében megbújnak az örökbefogadás és a kényszerházasságok
illegális formái is.

Úgy vélem, rá kell mutatnom azokra a nehézségekre, amelyekkel az uniós tagállamoknak
meg kell vívniuk az illegális bevándorlás elleni küzdelem során. Hazámnak, Olaszországnak
naponta kell foglalkoznia az emberkereskedelem utcáinkon és tereinken megjelenő eseteivel.
Tájékoztatás és ismeretterjesztés révén kell bevonnunk a civil társadalmat. A jelentés –
annak előterjesztett formájában – az áldozatok körültekintő védelmét írja elő, hogy ily
módon megszüntessük a jelenséget. Támogatom a javaslatot – annak előterjesztett
formájában –, és gratulálok a két előadónak.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Tisztelt elnök asszony! Hölgyeim és uraim! Árnyékelőadóként
köszönetet kívánok mondani az előadóknak, valamint el szeretném mondani, hogy
véleményem szerint ez az irányelv azért rendkívül fontos, mert az Európai Unió most
először tett jogilag kötelező intézkedést az emberkereskedelem elleni küzdelem során.

Az ENSZ-egyezmény után ötven évvel civilizált Európánkban még mindig emberek
százezreit kényszerítik rabszolgaságba, főleg nőket és gyermekeket. Az Európai Unió most
először rendelkezik olyan egységes eszközzel, amely az emberkereskedelem elleni küzdelmet
szolgálja, legyen szó akár szexuális, akár munkaerő kizsákmányolásról, beleértve a
kényszerkoldulást is.

A képviselőcsoportunk három prioritást határozott meg: egységes, súlyosabb szankciók
foganatosítása az emberkereskedők ellen, beleértve a vagyon elkobzását és annak az
emberkereskedelem áldozatainak támogatására való felhasználását; az áldozatok számára
magas szintű védelem és társadalmi rehabilitáció biztosítása, szabad jogi képviselettel és
az emberkereskedelem áldozataként vagy azzal kapcsolatosan elkövetett bűncselekmények
esetében büntetőjogi mentességgel; valamint az áldozatokat támogató – mind világi, mind
vallásos – civil szervezetek fontos szerepének támogatása.

Remélem azonban, hogy felülvizsgálatra kerül az áldozatok tartózkodási engedélyéről
szóló, 2004. évi irányelv. Azt is hangsúlyoznám, hogy a javaslatban a gyermekek védelmét
megerősített intézkedések révén írjuk elő, és támogatom Malmström asszonynak a
szexturizmus és a gyermekpornográfia elleni további intézkedésekre vonatkozó felhívását.

Nadja Hirsch (ALDE).   – (DE) Tisztelt elnök asszony, biztos asszony! A Liberálisok és
Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport segédelőadójaként én is őszintén
meg szeretném köszönni a két előadó munkáját. Köszönöm az együttműködésüket. Úgy
vélem, megfelelő dokumentumot sikerült mára összeállítanunk. Olyasmiről dönthetünk
ma, amivel valóban lezárhatjuk az emberkereskedelem kérdését. A kihívást azonban az
jelenti, hogy a tagállamoknak át kell ültetniük a gyakorlatba ezt az irányelvet. Létfontosságú,
hogy tájékoztassuk a bűnüldöző szerveket – például a rendőrséget és a bíróságokat – arról,
hogy hogyan lehet ténylegesen felismerni és büntetőeljárás tárgyává tenni ezt a
bűncselekményt. Ez kulcsfontosságú, és az is nagyon fontos, hogy a közvéleményt
ráébresszük – amint azt Matera asszony korábban említette – annak tényére, hogy az
emberkereskedelem az Európai Unión belül történik. Nem valahol máshol történik; elvileg
megtörténhet akár a bejárati ajtóm előtt is.
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Másik fontos dolog, hogy németországi liberálisokként különös nehézségeink voltak –
habár ez mára kedvező módon megoldódott a tagállamok felhatalmazása révén – azon
emberek büntetésével, akik az ilyen szolgáltatást igénybe veszik, mert ha valaki ellen
büntetőeljárást indítanak, elutasíthatja, hogy az azt követő per során vallomást tegyen. Ha
valaki él azzal a jogával, hogy elutasítsa a bizonyíték kiszolgáltatását – például olyan férfi,
aki olyan prostituálttal létesített kapcsolatot, aki az emberkereskedelem révén volt
veszélyeztetett –, elveszhetnek azok az információk, amelyeket a továbbiakban fel lehetne
használni az emberkereskedő hálózat végleges leleplezéséhez. Ennél fogva helyes dolog,
ha ez a tagállamok feladata, és nagyon köszönöm az együttműködésüket.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Tisztelt elnök asszony! A jelenlegi fejlemények közül sok
olyan alapokon nyugszik, amelyeket már évszázadokkal ezelőtt lefektettek. Az ipari
forradalomra, a képviseleti demokrácia hajnalára és a rabszolgaság betiltására gondolok.

Az emberkereskedelem ellen most folyó küzdelem az egykoron William Wilberforce által
indított harcnak a folytatása. Az emberkereskedelem sajnos az egyik legsúlyosabb burkolt
probléma az Európai Unióban. Aláássa a népeink alapvető jogait és a demokráciánk alapjait.
Ez okból teljes mértékben támogatom ezt a jelentést.

Mindazonáltal, ha jól értem, a visszaeső elkövetőkre vonatkozóan javasolt büntetési tétel
sajnos továbbra is túl enyhe. A jelen javaslat nem követeli meg, hogy bármilyen súlyos
büntetést rójanak ki azokra az emberkereskedőkre, akiket többször letartóztattak már.
Úgy tűnik, hogy szerencsétlen a dolgok állása. Azt a szemléletet támogatom, miszerint a
második vagy harmadik bűncselekményt elkövető emberkereskedőt letöltendő
életfogytiglani büntetésre kell ítélni.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Tisztelt elnök asszony! Fontos, hogy mindenki
csatlakozzon az emberkereskedelem elleni küzdelemhez, annak megszüntetése végett. Ez
a fajta modernkori rabszolgaság nagyon is jövedelmező a bűnszervezetek számára, amelyek
különféle módon folytatják a tevékenységet: a szexuális kizsákmányolástól és
kényszermunkától kezdve, az illegális humán szervkereskedelmen át, a háztartási és egyéb
be nem jelentett munkavégzésig.

Következésképpen eredményesen kell küzdenünk az ilyen gyakorlatok ellen – amelyek
különösen a nőket érintik, és fokozódó mértékben érintik a gyermeket is –, és az ilyen
bűncselekmények elkövetőit büntetni kell, és az áldozatokat támogatni kell abban, hogy
megszabaduljanak a bűnszervezetektől való függőségtől. Ezért is létfontosságú, hogy
leküzdjük azokat az okokat, amelyek ilyen helyzethez vezetnek, és megteremtsük a feltételeit
annak, hogy az embereket kiemeljük a szegénységből, hogy támogassuk a jólét tisztességes
elosztását célzó politikákat, hozzáférést biztosítsunk az alapvető közszolgáltatásokhoz,
továbbá támogassuk a tisztességes megélhetéshez szükséges jogokat és béreket biztosító
munkahelyek teremtését. Ez is olyan előremutató út, amelyen tovább kell lépnünk itt, az
Európai Unióban.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Tisztelt elnök asszony, biztos asszony! Bizonyítást nyert, hogy
az emberkereskedelem elleni küzdelem legeredményesebb formája, ha példát mutatunk
azzal, hogy szigorú büntetéseket szabunk ki az emberkereskedőkre. Határozott javaslatom
– mivel itt a Parlamentben hajlamosak vagyunk célokat kitűzni és százalékokkal dobálózni
–, hogy olyan egységes uniós jogszabálycsomagot javasoljunk, amely nem enyhíthető és
pénzbírsággal meg nem váltható, 10-15 éves minimális börtönbüntetést állapít meg az
emberkereskedők esetében. Majd meglátják, milyen eredményes lesz! Egységes uniós
jogszabályok és 10-15 éves minimális börtönbüntetés. Úgy vélem, ez lesz a
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legeredményesebb intézkedés, amelyet valaha is meghoztunk. Nem fogadhatunk itt el az
éghajlatváltozásra és a környezetszennyezésre vonatkozó intézkedéseket anélkül, hogy
meg ne állapítanánk célértékeket e bűncselekmény elleni küzdelemre vonatkozóan.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim!
Legelőször hadd gratuláljak Bauer asszonynak és Hedh asszonynak, amiért ilyen kiváló
munkát végeztek a jelentés összeállítása során. Az emberkereskedelem társadalmunk
szégyenfoltja, és mindenkitől határozott és összehangolt fellépést kíván.

A szexuális kizsákmányolás, a kényszermunka, az emberi szervkereskedelem és más alantas
gyakorlatok mögött megbúvó szervezett bűnözés ellen eredményesen kell küzdeni, de
elsősorban meg kell azt előzni. Az emberi jogok védelme és a legveszélyeztetettebb egyének,
különösen a nők és gyermekek védelme forog kockán. A tapasztalat azt mutatja, hogy a
hatályban lévő jogi keret nem elég hatékony, és hogy az Európai Uniónak keményebben
kell dolgoznia.

Szorosabb határokon átnyúló együttműködés szükséges, beleértve az információk és a
helyes gyakorlat hatékony cseréjét. Ez a javaslat − nagyon helyesen − az áldozat-központú
szemléletet hangsúlyozza. Az e területre vonatkozó politikáknak foglalkozniuk kellene a
társadalmi ügyekhez és a társadalmi beilleszkedéshez kapcsolódó szempontokkal, például
az áldozatok társadalmi rehabilitációjával.

Claude Moraes (S&D).   – Tisztelt elnök asszony! Ez különleges nap a Parlament számára.
Büszkén tekinthetünk a mai napon megtett történelmi lépésre, mind az emberkereskedelem,
mind az európai védelmi határozat terén. Most először vetettük be a büntetőjogot és
valamennyi, a Lisszaboni Szerződést követően a rendelkezésünkre álló eszközt az egyik
legbonyolultabb és legborzasztóbb probléma ellen, amellyel közösen kell megbirkóznunk.

Az S&D képviselőcsoportjában büszkék vagyunk Anna Hedh és társelőadója, Bauer asszony
munkájára, és büszkék vagyunk a jelentés által kijelölt első lépésekre. Az Európai Unió
most először fogja meghatározni kötelező erejű jogi aktusban az emberkereskedelem elleni
szigorú szankciókat. Most először garantáljuk határozottan az áldozatok védelmét –
különös tekintettel a gyermekkorú áldozatokra –, azon áldozatok büntetőjogi mentességét,
akik rabszolgasoruk miatt követnek el törvénysértést, valamint most először garantáljuk
civil szervezetek ebben a folyamatban betöltött szerepének elismerését és támogatását.

Végül a gyermekekre és nőkre vonatkozó ügy bonyolultsága – mivel a büntetőjog területére
tévedtünk – nem adhat okot arra, hogy akadályozzunk egy ilyen kiváló jelentést.
Képviselőcsoportunkban igen büszkék vagyunk, hogy ez megtörtént a tisztelt Házban. Az
egész Parlament büszke lehet a mai napra.

Axel Voss (PPE).   – (DE) Tisztelt elnök asszony, biztos asszony! Ezzel az irányelvvel óriási
lépést teszünk az emberkereskedelem elleni hatékony küzdelem felé. Az előadók jó
eredményt értek el az ítéletek, a joghatóság, a büntetőjogi mentesség és az elévülés minimális
küszöbértékeire vonatkozóan – ezek közül természetesen nem mindegyik pontosan olyan,
mint amilyennek szerettük volna, de mindenesetre határozottan keresztülvihető megoldás.
Bármi más bizonyos mértékig zavart keltett volna a tagállamok jogrendszerén belüli a
nemzeti büntetőjogban. Ebben a tekintetben mérsékeltebbnek kell lennünk. Arról is meg
vagyok győződve, hogy bajt okoztunk volna saját magunknak, ha a prostituáltak ügyfeleit
büntetőeljárás alá vonjuk, mert nem olyan dologról van szó, amit egyébként üldöznénk.

Hadd térjek azonban vissza a tagállamokban érvényes büntetőjog és büntetőeljárás általános
kérdésére. Ez a nemzeti jogszabályok igen érzékeny, évszázadok alatt formálódott területe,
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így erre vonatkozóan igen óvatos lépéseket kell tennünk. Ezt a küszöbön álló európai
nyomozási határozatra tekintettel is említem.

Ma mindenesetre jó alapot teremtettünk a határokon átnyúló bűnügyi együttműködés
számára. Örülök, hogy megtettük ezt a lépést.

Britta Thomsen (S&D).   – (DA) Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és
uraim! Ha tudomásunk van arról, hogy évente több százezer embert adnak el rabszolgának
Nyugat-Európába, kötelességünk, hogy cselekedjünk. Ezért nagy örömömre szolgál, hogy
a Tanácsnak és a Parlamentnek sikerült megállapodnia az emberkereskedelem
megelőzéséről, továbbá az ellene folyó küzdelemről szóló, új irányelvről. Az új jogszabályok
határozottan erősebbek a jelenlegieknél, és ez győzelmet jelent az áldozatok megfelelőbb
segítése és védelme érdekében folytatott küzdelem során. Ugyanakkor még célzottabbá
és hatékonyabbá fog válni a jelenség mögött álló, lelkiismeretlen emberek felkutatása.

Örömömre szolgál, hogy az irányelv hangsúlyozza azt a tényt, hogy az áldozatokat meg
kell óvni a büntetőeljárás vagy büntetés minden formájától. Ha valakit bűncselekmény
elkövetésére kényszerítenek, akkor nem az áldozatokat, hanem a bűncselekmény hátterében
álló embereket kell megbüntetni. Az Európai Parlament azt is fontosnak tartja, hogy az
áldozatoknak mindig olyan nyelven és formában kell segítséget nyújtani, amelyet
megértenek. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az önkéntes és nonprofit szervezetek
döntő szerepet játszanak az emberkereskedelem megelőzésében, továbbá az ellene folyó
küzdelemben. A mai nap a tisztesség fontos napja lehetne, mivel az Európai Parlament
remélhetőleg megszavazza az új jogszabályt, amely segítő kezet fog nyújtani az
áldozatoknak, és amelynek eredményeképpen intenzív hajtóvadászat fog indulni a
bűncselekmények mögött álló emberek ellen.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Tisztelt elnök asszony! A jogi személyekre
emberkereskedelemhez kapcsolódó bűncselekmények miatt kirótt büntetés hozzájárul e
modernkori rabszolgaság elleni küzdelem fokozásához.

Egy jogi személy megbüntetése természetesen nem zárhatja ki azon természetes személyek
büntetését, akik bármilyen módon részt vettek a tevékenységben. Véleményem szerint a
jogi személyek elleni hatékony intézkedés lehet – pénzbírság kirovásán kívül – többek
között az állami támogatásra vagy segélyre vonatkozó jogosultságból való kizárás, a
kereskedelmi tevékenységek felfüggesztése, és mindenekfelett az említett jogi személy
bírósági határozatok révén való bezárása. A tagállamoknak biztosítaniuk kell a törvényes
intézkedések meghozatalát, hogy a nemzeti szervek úgy határozhassanak, hogy nem
üldözik, illetve nem büntetik az emberkereskedelem áldozatait, és hogy akkor is
folytathassák a nyomozást, ha az áldozatok visszavonják vallomásukat. Utoljára de nem
utolsósorban rá kívánok mutatni, hogy az ilyen visszataszító bűnügyek áldozatait gyakran
továbbra is elnyomás alatt tartják, és igen bizonytalan körülmények között találják magukat,
és ez a különleges védelem és támogatás oka. Különleges figyelmet kell szentelnünk a
kiskorú áldozatoknak is, akik számára még inkább átfogó, és még hosszabb távú
megoldásokat kell találnunk.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Tisztelt elnök asszony! A ma délelőtt megvitatott
valamennyi jelentésnek van egy közös vonása: az alapvető emberi jogok védelme az Európai
Unióban és az erre a területre vonatkozó, egységes európai folyamat. Szinte hihetetlen,
hogy a 21. századi Európai Unióban évente emberek százezrei esnek az emberkereskedelem
áldozatául, többségükben nők és gyermekek. Szomorú tény, hogy jelen korunkban nagyon
időszerű ez a probléma, és a statisztikai adatok nem azt mutatják, hogy visszaszorulóban
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lenne. Ennek pontosan az ellenkezője az igaz. E súlyos bűncselekmény elkövetői csillagászati
nyereségre tesznek szert az emberkereskedelemből: a becslések szerint ez akár évi 32
milliárd amerikai dollárra is rúghat. Az emberi jogok és az emberi méltóság védelme
egyértelmű prioritás kell, hogy legyen a munkánk során, és feltétlenül szükséges a
tagállamok egységes szemlélete. Ennél fogva teljes mértékben támogatom az
irányelvjavaslatot, amely a meglévő jogi intézkedésekhez képest további eszközöket fog
bevezetni az ilyen típusú bűncselekmény elleni küzdelem és az áldozatok eredményesebb
védelme érdekében, és amely uniós szinten összehangoltabb szemlélet kialakítására tesz
kísérletet.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagy örömömre
szolgál, hogy a jelentés végleges változatában a bűnszövetkezetben elkövetett,
emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményekben való részvétel olyan súlyosbító
tényező, ami az öt éves minimális börtönbüntetést kétszeresére, azaz tíz évre növeli. Ezen
kívül, a 6. cikk a) bekezdése kifejezetten megemlíti az ilyen fajta bűncselekményből
származó jövedelem és az elkövetési eszközök lefoglalását és elkobzását.

Ez a szemlélet – amelyet teljesen helyesnek tartok, és amelyet reményeim szerint más
jogszabályokra is kiterjeszthetnénk – szembenéz a tényekkel és elismeri, hogy a különböző
célú kizsákmányolást (például prostitúciót, bűncselekményeket és szervkereskedelmet)
szolgáló emberkereskedelmet nemzetközi bűnszervezetek követik el.

Elégedett vagyok a 7. cikk rendelkezéseivel is, amelyek arra utasítják a tagállamokat, hogy
ne üldözzék az embereket bűncselekményben való részvétel miatt, ha azt az
emberkereskedelem áldozataiként, kényszer alatt követték el. Gyakran előfordul, hogy az
emberkereskedelem áldozatai azon kívül, hogy sérüléseket szenvednek, még attól is
szenvednek, hogy azzal vádolják meg őket, amire kényszerítették őket: ennek tipikus
példája a prostitúció. Ennél fogva támogatom a jelentést, és köszönetet szeretnék mondani
a két előadónak.

Elie Hoarau (GUE/NGL).   – (FR) Tisztelt elnök asszony! Az ember csak támogatni tudja
a két előadó által készített jelentést, amelyet ki kellene terjeszteni valamennyi tagállamra
annak érdekében, hogy erősebb és határozottabb jogkörrel rendelkezzenek ahhoz, hogy
vád alá helyezhessék és súlyosan megbüntethessék a bűncselekmény, azaz az
emberkereskedelem elkövetőit, valamint támogathassák, segíthessék és rehabilitálhassák
az áldozatokat, akik döntő többségükben nők és gyermekek.

Ha Európa az európai államok történelmének örököseként hatékonyabb és hitelesebb akar
lenni e küzdelem során, el kell, hogy ismerje – amint azt néhány tagállam már megtette,
és elsősorban Franciaországot említeném –, hogy a rabszolga-kereskedelem és a
rabszolgaság az emberiség ellen elkövetett bűntett.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Tisztelt elnök asszony! Az emberkereskedelem jelentette
csapás olyan jelenség, amely aggasztó méreteket öltött. Kezdetben főleg nőket és
gyermekeket szedtek össze prostitúció céljára, mára azonban korra és nemre tekintet nélkül
szedik az áldozatokat, akiket olyan kizsákmányolásnak vetnek alá, amely nem feltétlenül
szexuális jellegű, hanem gazdasági is lehet. A bűnszövetkezetek − a bevándorlást
elősegítendő − kihasználják a társadalmi veszélyeztetettséget, a családi nehézségeket, a
családon belüli erőszakot és a fogyatékosságokat, és az érintett embereket kényszerrel,
erőszakkal és fenyegetéssel zsákmányolják ki.
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Támogatjuk az irányelvjavaslatot. Szigorúbb büntetést kell kiszabnunk az
emberkereskedőkre, el kell koboznunk vagyontárgyaikat. Ezen kívül valamennyi tagállam
összehangolt erőfeszítése szükséges ahhoz, hogy megerősítsük az emberkereskedelem
megelőzését célzó politikákat, valamint megtanítsuk az embereket arra, hogyan ismerhetik
fel az áldozatokat vagy a potenciális áldozatokat.

Krisztina Morvai (NI).   – Tisztelt elnök asszony! Ez a jelentés nagy előrelépést jelent az
emberkereskedelem, különösen a nőkereskedelem elleni küzdelem terén. Következő jelentős
lépésként fel kellene tárnunk a nőkereskedelem és a prostitúció közötti egyértelmű
összefüggést és kapcsolatot.

Egyrészről nagyon helyesen úgy beszélünk a nőkereskedelemről, mint brutális, borzalmas
bűncselekményről, amely ellen fel kell lépnünk. Másrészről azonban úgy beszélünk a
prostitúcióról, mint „szexmunkáról”, mint szolgáltatásról. A kerítőkről és
bordélytulajdonosokról úgy beszélünk, mint vállalkozókról, és normalizáljuk a prostitúciót.

Azt akarom mondani, hogy a bordélyt felkereső ügyfél, vagy a prostituálttól szolgáltatást
kérő ügyfél alapvetően nem tudhatja, hogy „normális” prostituáltról – ha egyáltalán létezik
ilyen, mivel más kérdés, hogy ez valaha is beleegyezés kérdése-e – vagy emberkereskedelem
áldozatául esett nőről van-e szó.

Ezért nem lehetséges ténylegesen fellépni az emberkereskedelem ellen anélkül, hogy fel ne
lépnénk a szexipar ellen.

Cecilia Malmström,    a Bizottság tagja. – Tisztelt elnök asszony! Köszönöm ezt a fontos
vitát. Tájékoztatni kívánom, hogy a Bizottság a mai napon emberkereskedelem-ellenes
koordinátort nevez ki, aki a jövő hónapban lép hivatalba. Ez a személy javítani fogja az
uniós intézmények, ügynökségek és a tagállamok közötti koordinációt és koherenciát, elő
fogja segíteni a helyes gyakorlatok megosztását a tagállamok között, továbbfejleszti a
meglévő és jövőbeli politikákat, és a harmadik országok felé kapcsolattartóként működik.
Ez nagyon fontos dolog. Ez a megelőzést, a bűnüldözést és az áldozattá válás megelőzését
képviselő személy biztosíthatja, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelem során
megfelelő módszereket alkalmazzanak és mobilizáljanak. Meg fogom kérni az
emberkereskedelem-ellenes koordinátort arra, hogy működjön szorosan együtt az Európai
Parlamenttel, és folyamatosan tájékoztassa Önöket a fejleményekről.

A büntetés kérdése önmagában is megér egy vitát, azonban az irányelv 19. cikke kimondja,
hogy a Bizottság néhány éven belül jelentést fog benyújtani az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak „amelyben értékeli azon hatályos nemzeti jogszabályoknak az
emberkereskedelem megakadályozására gyakorolt hatását, amelyek bűnelkövetőkké
nyilvánítják az emberkereskedelem általi kizsákmányolás tárgyát képező szolgáltatásokat
igénybe vevő személyeket, és szükség esetén megfelelő javaslatokat is tesz”. Biztosan vissza
fogunk még térni erre a témára, és nem kizárt, hogy erre vonatkozóan további javaslatokkal
fogunk előállni.

Mindezek után azt hiszem, büszkék lehetünk erre az irányelvre. Nagyon fontos eszközt
jelent az emberkereskedelem elleni küzdelem és az áldozatok védelme szempontjából.
Fontos eszközt adott a kezünkbe, megmutatta a világnak, hogy elkötelezetten küzdünk a
modernkori rabszolgaság ellen, és támogatni fogja erőfeszítéseinket.

Őszintén meg szeretném köszönni a két társelőadó, Bauer asszony és Hedh asszony
munkáját. A mai vita megmutatta, milyen fontos munkát végeztek, mert valamennyi
képviselőcsoport támogatja Önöket. Hadd gratuláljak ehhez!
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Edit Bauer,    előadó. – (HU) Köszönöm szépen! Külön szeretném megköszönni a Biztos
asszonynak azt, hogy azt mondta, hogy történelmi szövegről van szó. Ez valószínűleg így
is van, mert a Lisszaboni Szerződés alapján először hozunk büntetőjogi jogszabályt, de én
nagyon szeretném remélni, hogy ez egy nagy lépés előre afelé, hogy egyetlen elkövető, az
emberkereskedelemben egyetlen elkövető se maradjon büntetlenül. Ami különösen
megnyugtató volt ebben a vitában, ami itt lezajlott, az a politikai akarat jelenléte. Én magam
is rettenetesen sokszor találkoztam azzal a véleménnyel, magam is néha osztottam ezt a
véleményt, hogy a komoly előrelépésre ezen a téren hiányzik a politikai akarat. Amit én
ma hallottam, az ennek az ellenkezője, és nagyon köszönöm a kollégáknak, hogy ez a
politikai akarat, hogy az emberkereskedelem terén egy hatalmas lépést tegyünk előre, ez
így megnyilvánult.

Két módosító indítványt kaptunk az EFD részéről, én azt szeretném kérni a kollégáktól,
hogy ne támogassák, mert csökkenteni akarja a minimális szintre a büntetést, és nagyon
köszönöm Tzavela asszonynak, hogy ő éppen az ellenkezőjét kéri, hogy erősítsük a
büntetést. Meggyőződésem, hogy ez egy fontos lépés, de ezután követnie kell egy sor
következő lépésnek ezt a mait. Dolgunk van a kereslet leküzdésében. Biztosan nem tudjuk
megoldani a kínálat összes gondját, de a kereslettel bizony sokat tudnánk tenni, és van egy
olyan érzésem, hogy ezen a téren még nem érett meg az idő, itt talán kevés a politikai
akarat, hogy előre lépjünk. Meggyőződésem, hogy előbb-utóbb ki kell terjeszteni a
jogszabály hatályát a tartózkodási engedéllyel itt tartózkodó harmadik országbeli
elkövetőkre is, mint ahogy az is meggyőződésem, hogy szükség lesz arra is, hogy megnézzük
az ideiglenes tartózkodási engedélyről szóló irányelvet, hogy konzekvens legyen a
törvénykezés ezen a területen. Köszönöm szépen a támogatást!

Anna Hedh,    előadó. – (SV) Tisztelt elnök asszony! Hadd köszönjem meg mindenkinek
a kiváló munkát, és azt a támogatást, amelyben ezen az ülésen részesült az
emberkereskedelem megelőzését célzó jogszabály. Remélem, hogy a jövőben tökéletesíteni
tudjuk ezt a jogszabályt, és meg tudjuk szigorítani az emberkereskedelem elleni, egységes
uniós szabályainkat.

Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy folyamatosan kell dolgoznunk az
emberkereskedelem valódi és alapvető okainak, nevezetesen a szegénység, a társadalmi
kirekesztettség és a kereslet feltárásán. Energiáinkat elsősorban ezekre a problémákra kell
koncentrálnunk, hogy képesek legyünk megbirkózni az emberkereskedelem problémájával.

Amint azt már korábban is elmondtam, nem adhatjuk fel. Az embereknek arra vonatkozó
joga, hogy saját életükről és saját testükről döntsenek olyan emberi jog, amely nem
vásárolható meg, és nem bocsátható áruba, mint holmi ócskaság. Európában és a világ
többi részén is folytatódik az emberkereskedelem elleni küzdelem. Mindannyiuknak
köszönöm a támogatást.

Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra a mai napon, pár perc múlva kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Sergio Berlato (PPE),    írásban. – (IT) Az emberkereskedelem – annak különböző
megnyilvánulási formái, többek között szexuális kizsákmányolás, illegális
szervkereskedelem, kényszermunka vagy illegális örökbefogadás – az Európai Unió alapjogi
chartájában meghatározott emberi jogok súlyos megsértését jelenti.
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Szembeszökő e probléma nagysága, és a tapasztalat azt mutatja, hogy az Európai Unió
erre a kérdésre vonatkozóan hatályos jogi kerete nem elég eredményes. A Parlament, a
Bizottság és a Tanács együttműködése tehát stratégiai szerepet tölt be egy olyan európai
politika kidolgozásában, amely eredményesen foglalkozik ezzel a problémával.

A Lisszaboni Szerződés megerősítette az Európai Unió hatáskörét a tagállamok közötti,
bűnügyekre vonatkozó igazságügyi és rendőrségi együttműködésre vonatkozóan. Úgy
vélem azonban, hogy az emberkereskedőkre még súlyosabb büntetést kell kiróni, és hogy
az erőszak áldozatainak nyújtott támogatást tovább kell fejleszteni.

Egyetértek azzal, hogy a kereslet visszaszorítása érdekében helyes elgondolás lenne, ha az
Európai Unió és a tagállamok határozottabban elköteleznék magukat a mellett, hogy
ismeretterjesztő kampányokat szerveznek az emberkereskedelem származási, tranzit- és
célországaiban. Végül támogatom egy uniós emberkereskedelem-ellenes koordinátor
kinevezését, aki az Európai Unió erre az ágazatra vonatkozó munkáját és politikáit
irányítaná.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Gratulálni szeretnék mindkét előadó
munkájához, mert ez a történelmi jelentőségű, a büntetési és szankciós tételeket
egyértelműen meghatározó irányelv nagyon fontos lépést jelent az emberkereskedelem
elleni küzdelemben. Habár számos uniós és nemzeti törvény került elfogadásra, és többéves
politikai kötelezettség-vállalások születtek ezen a területen, egyes számítások szerint évente
több százezer ember esik az emberkereskedelem áldozatául az Európai Unió határain belül
és azokon kívül. Ez azt mutatja, hogy az emberkereskedelem – különösen a nő- és
gyermekkereskedelem – elleni küzdelem továbbra is óriási és az emberi jogokat
legsúlyosabban sértő problémát jelent. Hangsúlyozni kívánom, hogy ha figyelembe vesszük
azt, hogy a gyermekek veszélyeztetettebbek, és hogy nagyobb annak kockázata, hogy az
emberkereskedelem áldozatává válnak, különös figyelmet kell szentelnünk az áldozatok
ezen csoportjának. Mivel az emberkereskedelem a rabszolgaság modernkori formája, és
a szervezett bűnözés számára rendkívül nyereséges üzletet jelent, több figyelmet kell
szentelnünk a megelőző intézkedéseknek, az áldozatok védelmének és társadalmi
kérdéseknek. Ezen kívül ellenséges környezetet kell teremtenünk az emberkereskedőknek.
Az emberkereskedelemből hasznot húzókra vonatkozó büntetési tételeknek és
szankcióknak tükrözniük kell az elkövetett bűncselekmény súlyosságát, és eredményesen
el kell rettenteni őket az ilyen cselekményektől. A tagállamoknak a büntetéseken kívül
olyan szankciókat kellene bevezetniük, mint a vagyonelkobzás, és meg kellene tenniük a
bűncselekményekből származó jövedelem és az elkövetési eszközök lefoglalására és
elkobzására vonatkozó, szükséges intézkedéseket, hogy a bűncselekmények ne lehessenek
tovább finanszírozhatók.

Nessa Childers (S&D),    írásban. – A modernkori rabszolgaság elleni küzdelem kritikus
pontján kerül sor arra, hogy a mai napon szavazzunk az emberkereskedelemről. Amint
azt Ciarán O’Connor ír filmrendező felvázolta a tavalyi „Trafficked” című filmjében –
amelyben az emberkereskedelem írországi hatását mutatta be –, olyan bűncselekményről
van szó, amely egyre terjed, és egyre könyörtelenebbé válik, amint a hatóságok egyre
keményebben lépnek fel ellene. Az ehhez hasonló intézkedések létfontosságúak, hiszen a
hatóságok számára biztosítják azokat az eszközöket és a közös célt, amire szükségük van
az Európa egészét érintő probléma kezeléséhez. A nemzeti jogalkotóknak keményen le
kell sújtaniuk az elítéltekre, és a rendőrség számára erőforrást kell biztosítaniuk, hogy a
finanszírozás vagy létszám hiánya miatt ne folytatódhasson az emberkereskedelem. Határok
nélküli bűncselekményről van azonban szó, következésképpen a nemzeti törvények az
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európai jogszabályokkal együtt tudnak valóban véget vetni az Európában fennálló
rabszolgaságnak.

Giovanni Collino (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Unió emberkereskedelemre vonatkozó
fellépése nem korlátozódhat annak elítélésére, hanem fel kell, hogy ismerje a pontos,
utólagos fellépéseket, amelyek biztosítják, hogy az ilyen barbár magatartás felelősei ne
ússzák meg szárazon.

A fellépések közé tartozik a büntetések összehangolása, valamint az Európai Unió által
előírt beavatkozások koordinálása más nemzetközi szervezetek – mint például az ENSZ
– által már végrehajtott beavatkozásokkal. Az utólagos fellépések mellett megelőző
intézkedéseket is kell hozni, amelyek ugyanilyen fontosak. Mindenekfelett szoros
együttműködés szükséges az igazságügyi hatóságok és a pénzügyőrség között, hogy a
bűncselekmények környezetét alkotó gazdasági rendszerek forrását be lehessen fagyasztani,
és elvághassunk valamennyi szálat.

Egyre fontosabbá válik továbbá, hogy pontos és megbízható adatbázisokkal rendelkezzünk,
amelyek megkülönböztetik a különféle sajátosságokat, és kiindulópontként szolgálnak a
különféle beavatkozásokhoz, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy minden esetben a
lényegre csapjunk le. Az Európai Unió a jelen irányelvre irányuló javaslat révén azon
embertelen kereskedelem teljes ellátási láncára kíván lesújtani, amely lábbal tapossa az
Unió alapelveit és alapvető értékeit.

Ioan Enciu (S&D),    írásban. – A szervezett bűnözés jelensége olyan dolog, ami ellen
frontális támadást kell, hogy indítson az Európai Unió. Az emberkereskedelem eseteit a
reagálás helyett inkább kezdeményező módon kell megközelítenünk. Fontos, hogy kutassuk
az emberkereskedelem újonnan megjelenő formáit, hogy elvágjuk az emberkereskedelem
útjait és megelőzzük azok megjelenését. Az S&D képviselőcsoport tagjaként hangsúlyozni
kívánom, hogy az egyik legfontosabb célunk a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem.
Ennél fogva a jogalkotási kezdeményezés mellett szavaztam. Az Európai Unió
jogalkotóiként garantálnunk kell az emberi méltósághoz való jog, a sérthetetlenséghez
való jog tiszteletben tartását, továbbá biztosítanunk kell a kínzás és az embertelen vagy
megalázó bánásmód tiltását, illetve a rabszolgaság és a kényszermunka büntetését és tiltását.
Nem engedhetjük, hogy továbbra is fennálljon az emberkereskedelem és az abból következő
gyermekkereskedelem. Az emberkereskedők az interneten is vadásznak a jelentkezőkre.
A helyzet igen riasztó, mivel sok gyermek fér hozzá az internethez.

Zita Gurmai (S&D),    írásban. – Az emberkereskedelem az emberi méltóság elleni
bűncselekmény, amely világszerte dönti romba sok gyermek és nő életét. Ez a javaslat
áttörést jelent, mert az áldozatokat teszi első helyre, továbbá komplex, és határokon átnyúló
módon foglalkozik a problémával. Az új rendelkezések révén könnyebb lesz az
emberkereskedelem eseteinek felismerése és üldözése, és arra fogja bátorítani az áldozatokat,
hogy működjenek együtt a hatóságokkal. Kötelező erejű jogszabály lesz, amelyet a
tagállamoknak kell végrehajtaniuk. Csak ilyen fajta szabályozással különböztethetők meg
azok a veszélyeztetett emberek, akik az emberkereskedelem áldozatául eshetnek. Felszólítom
a tagállamokat is, hogy kövessék az ebben az anyagban szereplő javaslatot, és büntessék
meg mindazokat, akik tudatosan igénybe veszik az emberkereskedelem áldozatai által
nyújtott szolgáltatásokat. A kereslet elleni küzdelem kulcsfontosságú az emberkereskedelem
alapvető okai elleni küzdelemben. Ez a jelentés mind erkölcsi, mind szakmai szempontból
kiváló javaslat, gratulálok hozzá kiváló kollégáimnak, Bauer asszonynak és Hedh
asszonynak. Különösen örülök annak, hogy a Tanácsnak a FEMM és a LIBE bizottságokkal
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együtt sikerült olyan szöveget megfogalmazniuk, amelyet valamennyi illetékes uniós
intézmény támogat. Remélem, hogy hamarosan hivatalosan is elfogadásra kerül, és a
tagállamok átültetik a nemzeti jogukba. Az áldozatok már türelmetlenül várják.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    írásban. – (FI) Az emberkereskedelemről szóló irányelv
jelentős előrelépést jelent, mert az emberkereskedelem valós tény még Európában is. Az
a legfontosabb, hogy úgy akadályozzuk meg az emberkereskedelmet, hogy foglalkozunk
a szegénység és az egyenlőtlenség problémájával, továbbá tájékoztatjuk az embereket erről
a problémáról.

Létfontosságú elismernünk, hogy az emberkereskedelem létező dolog, és segítenünk kell
az áldozatokat. Az áldozatok között lehetnek nők vagy férfiak, gyermekek vagy felnőttek.
Egy építési területen dolgozó munkás is lehet az emberkereskedelem áldozata. Egy roma
koldus körülményei is kimeríthetik az emberkereskedelem kritériumait, ha a tevékenység
szervezett módon és kényszerítő erővel történik.

Az emberkereskedelem sajnos gyakran hozható összefüggésbe a szexuális jellegű
tevékenységekkel: a nők és a lányok prostituáltként végzik, vagy arra kényszerítik őket.
Fontos, hogy az emberkereskedelem áldozatai számára megadjuk a védelem és a jogi tanács
lehetőségét.

Lívia Járóka (PPE),    írásban. – A roma nők és gyermekek rendkívüli mértékben ki vannak
téve az emberkereskedelem veszélyének a roma közösségeket érintő, káros tendenciák –
mint például alacsony iskolázottság, mélyszegénység, marginalizálódás, hátrányos
megkülönböztetés – következtében. Ez a modernkori rabszolgaság a szegénységben és a
kirekesztettségben gyökerezik, tehát a számos roma esetében fennálló, elfogadhatatlan
életkörülmények megszüntetése kellene, hogy legyen az egyik fő stratégiai célkitűzés. Az
Európai Unió és a tagállamok hatóságai ezen kívül sokkal erőteljesebben kellene, hogy
fellépjenek az e jelenség elleni küzdelem során, különös tekintettel a szervezett bűnözés
megszüntetésére és a veszélyeztetett csoportok, nevezetesen a kisebbségi származású nők
és gyermekek védelmére.

A kezdeményezés célja, hogy szélesebb körűen határozzuk meg, mi tekintendő
emberkereskedelemnek, és úgy vélem, hogy a koldulás céljára való kizsákmányolás ebbe
a körbe tartozik, beleértve az emberkereskedelem áldozatául esett és függő viszonyban
lévő személy koldulás céljára történő kihasználását is, tekintet nélkül arra, hogy milyen
kapcsolatban áll az elkövetőkkel. Súlyosabb büntetési tételeket kell meghatározni, ha a
bűncselekményt életkor, nem, terhesség, egészségi állapot vagy fogyatékosság alapján
veszélyeztetett személyek ellen követték el, és megfelelőképpen kell figyelembe venni
azokat az eseteket, amikor az áldozatot kínzásnak vetették alá, kábítószerek vagy
gyógyszerek használatra kényszerítették, megerőszakolták, vagy az áldozatot más súlyos
lelki, testi és nemi erőszak érte.

Debora Serracchiani (S&D),    írásban. – (IT) Európában évente több százezer embert
adnak el, mintha csak tárgyakról lenne szó, és ma szerencsére egyre nagyobb szükségét
érezzük annak, hogy megvédjük az emberkereskedelem áldozatait a hamis okmányok
használatától, a prostitúciótól és a bevándorlástól.

Amikor az emberkereskedelemről szólunk, nem csak a szexuális kizsákmányolásra, a
kényszermunkára és az illegális örökbefogadásra kell gondolnunk, hanem a
szervkereskedelemre is, ami egyre elterjedtebb bűncselekménnyé válik. Az európai
jogrendszer nem elég hatékony, mind az Európai Uniónak, mind a tagállamoknak többet
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kell tenniük. Olyan megbízható struktúrára van szükségünk, amely biztosítja egyrészről
az Európai Unió, másrészről a tagállamok és nemzetközi partnerek intézményei és
ügynökségei közötti egyeztetést.

Artur Zasada (PPE),    írásban. – (PL) A mai vita során a gyermekkereskedelem
problémájával szeretnék foglalkozni. Mindent meg kellene tennünk annak érdekében,
hogy valamennyi tagállamban kidolgozzuk és továbbfejlesszük a jogi és intézményi
rendszereket és a gyermekellátó rendszereket. Felül kell vizsgálni, és ki kell terjeszteni az
emberkereskedelem körébe tartozó tevékenységek körét. Csak ily módon leszünk képesek
olyan problémákat megelőzni, mint (1) az üzleti alapú örökbefogadás, más szóval magán
örökbefogadás, ami azzal jár, hogy a családjogi bíróságon – leggyakrabban pénzért –
lemondanak a gyermekre vonatkozó jogokról, (2) a terhes nők elhagyják az országot, majd
a gyermek nélkül térnek vissza, (3) olyan gyermekek eltűnése, akik szülei fegyveres
konfliktusokban érintett országokban vesztették életüket.

Mivel sok bűncselekményt most már az Internet segítségével hajtanak végre, érdemes
speciális interdiszciplináris csapatokat kinevezni az ilyen típusú bűncselekmény elleni
küzdelem céljára. Azon kívül, hogy figyelnék a bűnözői környezetet, a
gyermekkereskedelemben érintett személyek pénzügyi helyzetének figyelése révén
bizonyítékokat is gyűjtenének. Képzésben kellene részesítenünk a köztisztviselőket, és
jobban kellene őket tájékoztatnunk azon családok gyermekeinek helyzetéről, amelyeket
érinthet a gyermekkereskedelem. Ez különösen vonatkozik azokra a szolgálatokra, amelyek
a nehéz anyagi körülményeik miatt állami támogatásban részesülő családokkal foglalkoznak.
Az jelenti az egyetlen esélyünket arra, hogy megszüntessük vagy legalábbis visszaszorítsuk
az emberkereskedelmet és különösen a gyermekkereskedelmet, hogy többoldalú és
összehangolt intézkedéseket hozunk mind a 27 tagállamban.

(Az ülést néhány percre berekesztik.)

ELNÖKÖL: ALEJO VIDAL-QUADRAS
alelnök

8. Köszöntés

Elnök.   – Örömmel jelentem be, hogy az ülésteremben üdvözölhetjük néhány vallási
vezető, különösen a közel-keleti, iraki és libanoni keresztény világ képviselőinek hivatalos
küldöttségét.

(Taps)

Tisztában vagyunk vele, hogy a régióban élő számos keresztény közösség milyen nehéz
helyzetben van, és éppen ezért készséggel biztosítjuk őket támogatásunkról. Örömmel
üdvözöljük Önöket az Európai Parlamentben.

9. Szavazások órája

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Néhány másodperc erejéig hadd
vegyem át a szót, és mondjam el, hogy ellenzem a Tanács abbéli határozatát, hogy
elutasította Estrela asszony szülési szabadságról szóló jelentését.

Ma több millió európai anya és apa nevében szólalok fel, akik hozzám hasonlóan igen
csalódottak a Tanács határozata miatt. Mindez az értéknélküliség elismerése, amellyel nem
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tudok azonosulni, és amelyet minden porcikámmal elítélek. Azon tűnődöm, milyen Európa
felé haladunk. A javaslat elutasítása olyan döntés, amely nem csak a mai családokat, hanem
− és mindenekelőtt − a jövő családjait érinti hátrányosan.

Elnök.   – Áttérhetünk a szavazásra.

(Az eredményekért és a szavazásra vonatkozó egyéb részletekért lásd a jegyzőkönyvet)

9.1. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Portugália/Áradások –
Franciaország/Xynthia vihar (A7-0335/2010, Reimer Böge) (szavazás)

9.2. A 9/2010 számú költségvetés-módosítási tervezet: az EU Szolidaritási Alapja
(árvizek Portugáliában, a Xynthia vihar Franciaországban) - Gazdaságélénkítés:
tengeri szélerőmű-hálózati rendszer (A7-0341/2010, László Surján) (szavazás)

9.3. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: SI/Mura,
Szlovénia (A7-0336/2010, Barbara Matera) (szavazás)

9.4. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Heidelberger
Druckmaschinen AG, Németország (A7-0337/2010, Barbara Matera) (szavazás)

9.5. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Wielkopolskie
- Gépjárműipar, Lengyelország (A7-0359/2010, Barbara Matera) (szavazás)

9.6. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele –
Kiskereskedelem, Aragónia, Spanyolország: (A7-0358/2010, Barbara Matera)
(szavazás)

9.7. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Textilipar,
Comunidad Valenciana, Spanyolország (A7-0357/2010, Barbara Matera) (szavazás)

9.8. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Terméskő,
Comunidad Valenciana, Spanyolország (A7-0356/2010, Barbara Matera) (szavazás)

9.9. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Lear,
Spanyolország (A7-0351/2010, Barbara Matera) (szavazás)

9.10. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: H.
Cegielski-Poznan, Lengyelország (A7-0352/2010, Barbara Matera) (szavazás)

9.11. A 2003/109/EK irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre
történő kiterjesztése (A7-0347/2010, Claude Moraes) (szavazás)

9.12. Az EU és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló
megállapodás (A7-0345/2010, Nathalie Griesbeck) (szavazás)

9.13. Az EU gyorsreagálási képessége (A7-0332/2010, Iva Zanicchi) (szavazás)

9.14. A pénzügyi eszközök kereskedelmének szabályozása – „dark pools” stb.
(A7-0326/2010, Kay Swinburne) (szavazás)
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9.15. A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság Európai Unión belüli
megerősítése – az EU CBRN cselekvési terve (A7-0349/2010, Ana Gomes) (szavazás)

– A szavazás előtt:

Ana Gomes,    előadó. – (PT) Elnök úr, a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris kockázatok
a lehetséges terrortámadások, ipari balesetek vagy természeti katasztrófák eredendő
jellemzői. Az ilyen, akár baleseti, akár bűnügyi jellegű események nem ismerik az
országhatárokat, és veszélyt jelenthetnek az emberi életre, az infrastruktúrára, a környezetre
és a közegészségre. Nem kizárólag távoli területeken történnek ilyenek: elég csak
visszagondolni a közelmúltban történt magyarországi vörösiszap-katasztrófára, valamint
a számos egyesült államokbeli és európai címre eljuttatott jemeni levélbombákra.

Elengedhetetlen, hogy az Európai Unió minden erőfeszítést megtegyen a tagállamok polgári
és katonai képességei és erőforrásai között szükséges együttműködés kialakítására, a CBRN
támadások vagy katasztrófák megelőzése, felfedezése és a megfelelő válaszadás érdekében.
Ehhez az együttműködéshez különleges európai válságreagálási mechanizmusra van
szükség, amely az európai polgári védelmi erővel közösen működne. A Parlament valójában
már régóta kéri egy ilyen erő felállítását.

Az uniós cselekvési tervet ezért meg kell erősíteni. A Tanács által 2009-ben elfogadott
jelenlegi terv nem elegendő, és gyakorlati végrehajtására nem minden tagállamban került
sor. Elég egyetlen hibás láncszem, és a teljes beavatkozási lánc kudarcra van ítélve.
Létfontosságú, hogy a Bizottságot határozottabb ellenőrző, tanácsadó és koordinációs
szereppel ruházzuk fel, és a cselekvési tervet valamennyi tagállamban haladéktalanul végre
kell hajtani.

A jelentés szorosabb polgári-katonai együttműködést javasol a CBRN katasztrófamegelőzést
és -felfedezést, valamint az arra való felkészülést és válaszadást célzó erőfeszítések egyesítése
terén. Az Uniónak valamennyi tagállamot össze kell fognia a cselekvési terv végrehajtását
célzó integrált nemzeti rendszerek létrehozása érdekében. E tekintetben a CBRN-cselekvési
terv alkalmat teremt a Lisszaboni Szerződés szolidaritási záradékának gyakorlati
alkalmazására.

9.16. Helyes kormányzás és az EU regionális politikája (A7-0280/2010, Ramona
Nicole Mănescu) (szavazás)

9.17. A bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozása (A7-0342/2010,
Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (szavazás)

9.18. A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel
kapcsolatos eljárás (A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (szavazás)

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Elnök úr, visszakerülhetne a kijelzőre a
módosítások listája?

Elnök.   – Igen, Speroni úr, már vizsgálják, mi történt.

Ugyanakkor, a saját kis képernyőjén látja-e őket? Igen? Nos, ez is valami.

– A módosított javaslatról szóló szavazást követően:

14-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU50



Neelie Kroes,    a Bizottság alelnöke. – Elnök úr, amint azt jól látja, csak figyelek és hallgatok.
Azt az üzenetet kaptam, hogy legyek jelen, és közvetítsem az üzenetet – amely egyébként
meglehetősen egyértelmű – a biztosok testületének. Megígérhetem, hogy így lesz, és
természetesen tárgyilagos üzenetet viszek majd, mivel igen heves indulatoknak lehettünk
itt tanúi. Kollégám azonban a testületen belül folytatott megbeszélést követően vissza fog
térni a kérdésre.

Elnök.   – A javaslatot tehát visszaküldjük a Bizottságnak.

Alejandro Cercas (S&D).   – (ES) Elnök úr, az eljárási szabályzat 175. cikkének (56)
bekezdésével összhangban tudnunk kell, hogy a Bizottság visszavonja-e ezt a
jogszabályjavaslatot. A javaslatot ezért nem küldhetik vissza automatikusan az illetékes
bizottságnak. A Bizottságnak most döntenie kell arról, hogy visszavonja-e a javaslatot, és
újat terjeszt-e a Parlament elé.

Elnök.   – Cercas úr, úgy vettem ki a biztos asszony szavaiból, hogy a javaslat visszakerül
a Bizottsághoz. Én így értelmeztem a hallottakat. Mindenesetre megkérjük a biztos asszonyt,
hogy tisztázza a Bizottság álláspontját.

Biztos asszony, kérem, tisztázza a Bizottság álláspontját.

Véronique Mathieu,    előadó. – (FR) Elnök úr, be kell vallanom, meg vagyok lepve.

(Zaj)

Erről a szövegről már egy éve folynak az egyeztetések. Elsőként el szeretném mondani,
hogy a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoporttal megállapodásra
jutottunk. Ezt követően az utolsó pillanatban derült ki számomra, hogy a szavazásra
vonatkozó javaslat teljes mértékben ellentmondott a megállapodásunknak. Rájöttem, hogy
az ALDE Képviselőcsoport nem tartotta magát a megbeszéltekhez. Olyan
megállapodásokkal érkeztünk a plenáris ülésre, amelyeket nem tartottak be.

Másodszor, Cercas úr azt javasolja, hogy módosítsuk – szeretném, ha hallanák, amit
mondok, máskülönben nincs értelme, hogy beszélek – a Szocialisták Képviselőcsoportja
és különösen Cercas úr azt javasolja, hogy a Bizottság módosítsa a javaslatot.

Ugyanakkor, Cercas úr, már egy éve folyik ez a vita. Ön számos dolgot javasol. Már egy
éve nem sikerül megállapodásra jutnunk. Mi értelme tehát újrakezdeni? 10 évig is
vitázhatunk, Cercas úr, és akkor még mindig nem fog egyet érteni. Minden lehetséges
megoldást kipróbáltunk, de soha senkivel nem értett egyet.

Éppen ezért nem látom, további javaslatok benyújtásával hogyan tudnánk előrelépni. Ez
rendkívül sajnálatos. Ellenezték, hogy bevándorlók lépjenek az Európai Unió területére.
A Szocialisták Képviselőcsoportja megtagadja e bevándorlóktól az európai
munkavállalóknak járóval megegyező bánásmódot.

(Tiltakozások)

Csak ennyit tudok mondani, és igazán sajnálom, mert a képviselőcsoport egyetértett az
egyenlő bánásmód kérdésében, a jelenlegi helyzetet pedig elszomorítónak tartom.

(Taps)

Elnök.   – Hölgyeim és uraim, kérem, egy pillanatra fejezzék be a kiabálást, hogy az eljárási
szabályzat szerint folytathassuk tovább.
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A Bizottságnak közölnie kell, hogy fenntartja-e javaslatát.

Adjunk tehát lehetőséget a biztos asszonynak, hogy elmondja – a tárgyilagos üzenettől
függetlenül, ami üdvözlendő – fenntartja-e javaslatát.

Neelie Kroes,    a Bizottság alelnöke. – Elnök úr, bízom benne, hogy a mai vita után, amely
nem volt teljesen egyértelmű, nem kéri számon rajtam, ha az eredményekkel visszatérek
Brüsszelbe. Természetesen a biztosok elé fogom terjeszteni a kérdést. A Bizottság
tájékoztatni fogja Önöket egyeztetései kimeneteléről.

Elnök.   – A biztos asszony tehát egyértelműen jelezte: egyelőre nem vonja vissza a
javaslatot.

Ezt mondta, a továbbiakat pedig meglátjuk.

A Bizottság egyelőre nem vonja vissza a javaslatot.

9.19. Az európai védelmi határozat (A7-0354/2010, Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
(szavazás)

– A módosított javaslatról szóló szavazás előtt:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio,    előadó. – (ES) Elnök úr, azért kértem szót, hogy
emlékeztessem Önöket, milyen jelentőséggel bír a mai szavazás ahhoz, hogy egyértelmű
üzenetet közvetíthessünk a Tanácsnak, elsősorban azokhoz az országokhoz szólva, amelyek
e területen még nem gondoskodtak önnön biztonságukról. Úgy vélem, hogy ma
lehetőségünk nyílik megvédeni az áldozatokat és gondoskodni arról, hogy félelem nélkül,
szabadon élhessenek. Rendkívül fontos ez, nem csupán a nők, de a férfiak, gyermekek, a
terrorizmus áldozatai, a szervezett bűnözés áldozatai, a női emberkereskedelem áldozatai,
és általában véve az áldozatok számára.

Carmen Romero López,    előadó. – (ES) Elnök úr, ketten dolgoztunk előadóként.
Mindössze emlékeztetni szeretném az Európai Unió liberális képviselőit, hogy a jelentés
támogatása a nők alapvető jogainak védelme szempontjából is igen fontos. Ez a támogatás
egy liberális képviselő kezében, illetve néhány olyan további kormány kezében van, amelyek
még nem kötelezték el magukat. Meglátjuk, hogy immár támogatják-e a kezdeményezést.

9.20. Emberkereskedelem (A7-0348/2010, Edit Bauer) (szavazás)

9.21. Az EU és Grúzia közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek
visszafogadásáról szóló megállapodás (A7-0346/2010, Nathalie Griesbeck) (szavazás)

9.22. Területi, társadalmi és gazdasági kohézió (A7-0309/2010, Petru Constantin
Luhan) (szavazás)

Elnök.   – A szavazást ezzel lezárom.

10. A szavazáshoz fűzött indokolások

Elnök.   – Most rátérünk a szavazatok indoklására.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások
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Jelentés: Claude Moraes (A7-0347/2010)

Daniel Hannan (ECR).   – Elnök úr, nem ez az első eset itt az ülésteremben, hogy úgy
érzem, magába szippantott valamiféle lyuk a tér-idő kontinuumban, egyfajta görbület vagy
alagút, és az 1970-es évekbe érkeztem. Itt vagyunk az államilag ellenőrzött ipar, árak és
jövedelempolitikák, a korlátozott munkaórák és a veszteséges vállalatoknak nyújtott
támogatások világában.

Nem tudok jobbat, minthogy felolvasom azokat a témákat, amelyekről ma szavaztunk:
támogatás a következőknek: SI/Mura, Szlovénia, Heidelberger Druckmaschinen AG,
Németország, a Wielkopolskiei autóipar Lengyelországban, az aragóniai kiskereskedelmi
ágazat Spanyolországban, a Valencia közösségbeli textilipar Spanyolországban, a Valencia
közösségbeli természeteskő-ágazat Spanyolországban, a spanyolországi Lear vállalat és a
lengyelországi Poznańban található H. Cegielski vállalat. Az 1970-es években minden attól
volt hangos, hogy győzteseket választunk. Ma valójában a veszteseket választjuk. Arra
kényszerítjük az Uniót, hogy pénzzel avatkozzon be ott, ahol a szabad piac kudarcot
vallott.

De mi okunk van erre? Az, hogy az EU immár a vagyon kedvezményezett
ügyfélcsoportoknak történő újraelosztását működtető mechanizmus. Elnök úr, Ön is
ugyanolyan jól tudja, mint én, hogy ez képtelenség. Katalóniában kiváló, sikeres konzervatív
vezető volt. Tisztában van a szabad népek és a szabad piac jelentőségével, ahogyan
választóink is. A pénz egyre fogy. Közeledik a pillanat, amikor George Orwell nagyszerű
metaforájával élve az emberek úgy rázzák majd le magukról a rendszert, ahogyan a ló rázza
le magáról a legyeket.

Jelentés: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Elnök úr, a mai napon az Európai
Parlament határozottan állást foglalt, amikor egy szinttel elmélyítette az Európai Unió és
a Dél-Kaukázus közötti együttműködést. A Dél-Kaukázus és Grúzia az EU számára stratégiai
jelentőséggel bíró régiók. Hazám, Litvánia mindig is különleges kapcsolatot ápolt Grúziával.
A legnehezebb pillanatokban is támogattuk az országot, és nem csupán állami szinten,
kormányként. Grúzia mindig is számottevő lakossági támogatást élvezett. Úgy gondolom,
hogy az Európai Unió egésze azt szeretné, ha az ország csatlakozna az európai nemzetek
családjához. Hatalmas erőfeszítéseket tettek azért, hogy Európa tagjaivá válhassanak, ezért
az értékeléskor ezt figyelembe kell vennünk. A vízumkönnyítés elő fogja segíteni az emberek
mobilitásának biztosítását, a közöttük folyó együttműködést, és ezzel egyidejűleg
szorosabbra fűzi a gazdasági és a kulturális kapcsolatokat. Nagy örömmel szeretném
üdvözölni Grúziát és lakosait ezzel a határozattal, amelyet ma, itt az Európai Parlamentben
elfogadtunk. Az EU egyértelmű üzenetet küld számukra, amelynek értelmében számítunk
rá, hogy az Unió tagjai lesznek.

Jelentés: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Elnök úr! Nem hagyhatjuk, hogy a kohéziós politikára
fordított hatalmas összegeket eltékozolják vagy elpazarolják. Éppen ezért létfontosságú,
hogy javítsuk a pénzek kezelésének módját, valamint hogy biztosítsuk hatékony
felhasználásukat. E tekintetben kulcsszerepet játszanak a helyi hatóságok, amelyek a
legjobban ismerik saját régióik szükségleteit. Ezenkívül figyelmet kell fordítanunk a
határokon átnyúló területekre, hogy előmozdítsuk azok integrációját. A megfelelő vertikális
és horizontális együttműködéshez ésszerűsíteni kell az eljárásokat, és több pénzt kell
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szánnunk az egyes tagállamok végrehajtó szerveinél dolgozó szakemberek képzésére.
Támogatnunk kell továbbá az informatikai rendszer korszerűsítését és bővítését, amelynek
köszönhetően valamennyi kedvezményezett könnyen és egyenlő módon hozzáférhet
majd az információkhoz.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Egyetértek az előadóval abban,
hogy a többszintű kormányzás felé kell elmozdulnunk, amelynek keretében az országosnál
alacsonyabb szintű hatóságok is részt vennének – elsősorban a konvergenciacélok területein
– a fejlesztési politikák kidolgozásában, amelyek célja, hogy segítségükkel ezek a régiók
felzárkózzanak a tagállamok többi területéhez, és versenyképessé váljanak a világpiacon.

Ahhoz, hogy a regionális fejlesztési politikák még hatékonyabbá váljanak, be kell vonnunk
azokat, akik jól ismerik saját régiójukat, és ösztönözhetik azok fejlődését. Ez a kapcsolat
a többszintű kormányzás és az előadó által hangsúlyozott területi egység között.

A jogszabályok egyszerűsítését illetően, minél könnyebbek a bürokratikus terhek, annál
gyorsabbak és színvonalasabbak lesznek a regionális fejlesztést célzó európai beruházások.
Az irányító hatóságoknak nyújtott fokozottabb bizottsági támogatással csökkenthetők
lennének a korábban az ellenőrzés első szintjén elkövetett hibák.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) A regionális politika ellenőrizhetősége és hatékonysága
hozzájárul ahhoz, hogy az EU állampolgárainak gazdasági, szociális helyzete biztosabbá
váljon. Szavazatommal azért támogattam a helyes kormányzás e Ház által kijelölt irányát,
mert én is úgy látom, a szorosabb regionális együttműködésben rejlik országaink
felemelkedése. Ezért is jó, ha felhívjuk a tagállamokat a területi határon átnyúló
együttműködés formáinak jobb kiaknázására. Pontosan a kiemelt, többszintű kormányzás
segítheti a helyi regionális hatóságok és a magán- és közszféra egymásra találását.

A végrehajtásnál megfogalmazott elképzelés, hogy szakpolitikák kialakításába is be kell
vonni a helyi, regionális hatóságokat, szintén támogatást érdemel. A politikába bevont
szereplők nagy száma, közösségi, nemzeti, regionális és helyi szinten egyben lehetőség,
de ugyanakkor bizonytalanság is. Az Unió adta keretnek kell biztosítania a kettő közti
megfelelő egyensúlyt.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Elnök úr, először is köszönetet szeretnék mondani az
előadónak, M nescu asszonynak a kiváló munkáért. Fontos hangsúlyozni, hogy a regionális
politikában szükség van a helyes kormányzásra. Véleményem szerint a helyes kormányzás
elsősorban a tisztesség és a pártatlanság elvein alapul. Az Európai Unióra mint egységre
kell tekintenünk, nem pedig szemezgetni, és csak bizonyos területeket támogatni.
Részrehajlás nélkül Európa egészét fejlesztenünk kell, mindemellett pedig – a regionális
politika eszközeinek alkalmazásával – gondoskodnunk kell arról, hogy ez
megvalósulhasson, és meg is valósuljon.

Szintén rendkívül fontosnak tartom, hogy amikor a regionális politika és finanszírozás
követelményeit vizsgáljuk, ne csupán a GDP-t vegyük figyelembe. Ez önmagában nem
fenntartható kritérium, mivel az EU távoli régióit vizsgáljuk majd, és éppen ezért feltétellé
kell avatni a ritkán lakott területek és a nagy távolságok fogalmait is.

Amikor a helyes kormányzásról beszélünk, az elsősorban az Európai Unió regionális
politikájának pártatlan és tisztességes kormányzását jelenti.
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Jelentés: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Elnök úr, a bevándorlás ügye az egész Unióban rendkívül
aktuális. Éppen ezért igen fontos, hogy létrehozzuk az összekötő tisztviselők hálózatát.
Emellett törekednünk kell arra, hogy ezeket a kérdéseket objektívebb módon kezeljük
Európában.

A közelmúltban azonban aggasztó példák tanúsítják, hogy a bevándorlási politika egyes
területein kudarcot vallunk. Az Európába érkező és itt letelepedő embereket nem készítették
fel rá, hogy elfogadják az alapvető európai értékeket. Ennek megfelelően nekünk,
európaiaknak különösen gondoskodnunk kell arról, hogy az Európai Unió egészének
alapját képező központi értékeket megőrizzük, és azokat mindenki tiszteletben tartsa.
Ilyen érték a demokrácia, az emberi jogok és a véleménynyilvánítás szabadsága. Ezek azok,
amelyeket különösen védelmeznünk kell.

Éppen ezért az összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásán túl az is fontos, hogy etikai
kódexeket és azokhoz kötődő értékeket állapítsunk meg, amelyek hivatkozási pontként
szolgálhatnak a bevándorlási politika kidolgozásához. Fontos, hogy a bevándorlók az
Európai Unióban élve beilleszkedhessenek, és el tudják fogadni az alapvető európai
értékeket.

Jelentés: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Andrea Češková (ECR).   – (CS) Elnök úr, az európai védelmi határozatról szóló szavazásról
kívánnék beszélni, mivel személy szerint rendkívül fontosnak tartom ezt az eszközt.
Könnyen el tudom képzelni azon nők helyzetét, akikre a határozat túlnyomórészt
vonatkozik, és akik olyan körülmények között élnek, ahol szó szerint üldöztetésnek vannak
kitéve, és ezért el kívánják hagyni lakóhelyüket és védelemre van szükségük. Éppen ezért
aggodalommal tölt el, hogy a mai szavazás tárgyát képező szöveg nem rendelkezik
megfelelő jogalappal. Szilárd meggyőződésem ugyanakkor, hogy a szöveg módosítható,
és úgy gondolom, egyértelműen jó ötlet, hogy azt teljes körűen végrehajtsuk. Egyelőre
azonban az említett okok miatt tartózkodtam a szavazástól.

Jens Rohde (ALDE).   – Elnök úr, mindössze annyit szeretnék mondani, hogy a
szavazógépem az európai védelmi határozatról tartott szavazás során nem működött, de
támogattam volna a kezdeményezést, mivel nagy jelentőségű kérdésről van szó, és fontos
volt, hogy a Parlament ma elfogadja az európai védelmi határozatot.

Európa számára nélkülözhetetlen ez a jogszabály. Az ítéletek és határozatok kölcsönös
elismerése alapvető jelentőséggel bír a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén
alapuló térségben. Annak megelőzése érdekében, hogy egy védett személy ellen
bűncselekményt vagy újabb bűncselekményt kövessenek el, a végrehajtó állam számára
jogalapot biztosít a korábban egy másik tagállamban elfogadott határozat elismeréséhez.

Szükség van a jogszabályra a nők és az erőszak más áldozatai ellen elkövetett atrocitások
megelőzése érdekében. Ez létfontosságú és jelentős lépés, amely lehetővé teszi az áldozatok
számára, hogy az EU területén bárhol tartózkodhassanak, és így rájuk is vonatkozzon a
szabad mozgás joga.

Jelentés: Edit Bauer, Anna Hedh (A7-0348/2010)

Diane Dodds (NI).   – Elnök úr, az emberkereskedelem rendkívül súlyos probléma. 2008
óta észak-írországi választókörzetemben 35 személyt mentettek meg a kizsákmányolástól;
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29-en közülük 2009-ben menekültek meg. Ennek ellenére ez idáig senkit nem ítéltek el
emberkereskedelem vádjával. Ez egyfajta modern rabszolgatartás, súlyos bűncselekmény
és az alapvető emberi jogok sárba tiprása. Az Észak-Írországba vitt vagy ott megmentett
nők többsége a Távol-Keletről érkezett, olyan szervezett bűnbandák segítségével, amelyek
tetemes összegeket keresnek, miközben ezeket az embereket dolgoztatják vagy szexuálisan
kizsákmányolják.

Noha a jelentés számos tekintetben dicséretre méltó, úgy vélem, ez egy olyan terület, ahol
fokozott együttműködés valósulhatna meg a nemzeti rendőrségek között – az
észak-írországi rendőrség ebből a szempontból jó példával jár elöl – a végső szavazásban
tartózkodtam, mert szilárd meggyőződésem, hogy a minimumtarifák megállapítása
kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Elnök úr, az emberkereskedelem jelenleg az egyik
legnagyobb és legfontosabb probléma, amely az Európai Uniót fenyegető legsúlyosabb
veszélyek egyike. Fel kell ismernünk a problémát, és be kell vallanunk, hogy az valós, még
akkor is, ha gyakran úgy teszünk, mintha már megoldottuk volna. Sajnálatos módon ez
nem igaz. Biztosítanunk kell, hogy az egyes személyeket megillető alapvető jogok valósággá
váljanak.

Az „emberkereskedelem” kifejezés bizonyos értelemben téves, mivel semmi emberi nincs
benne. Borzasztó üzlet ez, amelyben az embereket megfosztják az egyetlen élet lehetőségétől
és emberi méltóságuktól. A nők és a gyermekek a különleges kockázati csoportba tartoznak.
A legnyilvánvalóbb példa a prostitúció és a szervkereskedelem.

Felszólítanám az Európai Uniót, hogy hozzon tényleges intézkedéseket – ne csak beszéljen,
hanem cselekedjen – annak érdekében, hogy a jelentést hivatkozási pontként felhasználva
végleg felszámolja az emberkereskedelmet az Európai Unióban. Konkrét fellépésre van
szükség a bűncselekménnyel szembeni megfelelő küzdelemhez, olyan szankciókat
alkalmazva, amelyek biztosítják, hogy minden egyes személy megőrizhesse emberi
méltóságát és jó életet élhessen.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Elnök úr, támogattam az irányelvet, mivel az
emberkereskedelem a szabadság megtagadása, a szó legtágabb értelmében.

Örömömre szolgál, hogy az új irányelv kötelezi a tagállamokat jogszabályaik javítására
azzal a céllal, hogy hatékonyan küzdhessenek e bűncselekmény ellen, ugyanakkor fel
szeretném hívni a figyelmet arra, hogy az emberkereskedők üldözését megelőzően közösségi
szinten el kell ítélni a kizsákmányolást. A kereskedelmi ügyletekben mindig van egy vevő,
aki gyakran egy gazdag, demokratikus ország polgára, és akár saját szomszédunk is lehet.
A jelentés az áldozatokra összpontosít, de ennél többet kell tennünk: fel kell eszmélnünk,
és észre kell vennünk, mi történik körülöttünk, hogy a kilátástalan szegénységben rekedt
emberek soha ne váljanak áldozatokká.

Hangsúlyt kell helyezni a gyermekek és a fiatalok oktatására, tájékoztatnunk kell a szülőket
és a tanárokat, és beszélnünk kell a jelenségről a médiában, hiszen a leghatékonyabb
megelőzés az, ha nincs kereslet.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Elnök úr, azért kértem szót, hogy megindokoljam az
emberkereskedelem megelőzésével és az ellene folyó küzdelemmel kapcsolatos
szavazatomat.

14-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU56



Természetesen támogattam Bauer asszony jelentését, mivel az emberkereskedelem elleni
küzdelem kiemelt fontossággal bír, és ennek a jövőben is így kell lennie. A probléma mára
olyan méreteket öltött, hogy nyugodtan nevezhetjük a rabszolgaság egy formájának. A
társadalom legkiszolgáltatottabb tagjait – a nőket és a gyermekeket – külföldre viszik és a
prostitúció, a rabszolgaság és a pornográfia leggyalázatosabb formái révén kizsákmányolják.

Ez a jelenség az egész világon évente 1 millió, és csak Európában 500 ezer áldozatot követel.
Az ebből hasznot húzók bűncselekményt követnek el, finanszírozzák az emberekkel való
kereskedelmet, és árucikként kezelve adják-veszik őket.

Amint azt a jelentés is hangsúlyozza, egyaránt intézkedésekre van szükség azokban az
országokban, ahonnan az áldozatok származnak, és ott is, ahová szállítják őket. Csak közös
erőfeszítéssel találhatunk megoldást, közös tudatosságnövelés révén, valamint ha
támogatjuk és segítjük az áldozatokat, és mindenek fölött, ha felvesszük a harcot a jelenség
kiváltó okai ellen és ennek keretében támogatjuk az érintett országokat abban, hogy a
rabszolgaság valamennyi formája elleni küzdelemhez szükséges megfelelő jogi szabályozást
alakítsanak ki.

Jelentés: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Elnök úr, örömömre szolgál, hogy ma, itt a Parlamentben, az
Európai Unió és Grúzia között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről kötött
megállapodás mellett szó esett a két ország közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek
visszafogadásáról szóló megállapodásról is.

E tekintetben fontos, hogy ne csupán az élet kellemes jelenségeivel foglalkozzunk, hanem
a komoly kérdésekkel is, és bízom benne, hogy az Európai Parlament talán már egy éven
belül megkapja az Európai Unió és Grúzia közötti megállapodás végrehajtásáról, és még
inkább az annak eredményéről szóló időközi jelentést. Szeretném továbbá, ha az Európai
Parlamentet a következő alkalommal fokozottabban bevonnák a kezdeti egyeztetésekbe.

Jelentés: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

Nirj Deva (ECR).   – Elnök úr, magyarázatot kívántam adni arra, hogy
képviselőcsoportommal együtt miért tartózkodtam az EU gyorsreagálási képességéről
szóló szavazásban. A harmadik országokban történő egyre gyakoribb katasztrófák nyomán
egyre többen szorgalmazzák az EU katasztrófaelhárítási képességének javítását. Míg a
jelentésben felvetett számos kiváló meglátással egyetértek, az új uniós polgári védelmi erő
létrehozását célzó felhívást nem áll módomban támogatni.

Noha elismerem, hogy az Uniónak össze kellene hangolnia a humanitárius katasztrófák
során való fellépést a szélesebb fejlesztési közösséggel, az ilyen fejlesztéseket csak akkor
tudom támogatni, ha azokra már meglévő mechanizmusok keretében, például a Közösség
polgári védelmi mechanizmusának keretében kerül sor. Rendkívül fontos, hogy az EU
hatékonyan reagáljon a humanitárius katasztrófákra, de legalább ilyen jelentős, hogy ilyen
helyzetben ne mi legyünk az egyetlenek, akik cselekednek.

Amellett, hogy törekszünk az EU reagálási képességének javítására, hangsúlyt kell
helyeznünk a fejlődő országok és régiók képességének, valamint az érintett terület
szubregionális kapacitásának erősítésére is annak érdekében, hogy mindezt közösen, egy
nemzetközi közösségként valósítsuk meg. Ellenkező esetben mi végezzük el a munka
oroszlánrészét, ők pedig semmit sem tesznek.
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Jelentés: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Elnök úr, számos uniós polgár máig nincs tisztában
azzal, milyen jelentőséggel bír a kohéziós politika, nem csupán az egyes régiók, hanem az
országok egészének fejlődése szempontjából is. Legfőbb feladata, hogy egyenlő esélyeket
teremtsen az Európai Unió egyes régiói számára. Ennek eredményeképpen a hátrányos
helyzetű, nehéz mezőgazdasági körülményekkel vagy elégtelen kommunikációs
összeköttetésekkel jellemzett régiók lakosai a jobb társadalmi-gazdasági helyzetben lévő
területek polgáraival megegyező mértékben férnének hozzá a társadalmi, oktatási,
közlekedési és energiaszolgáltatásokhoz. A kohézió elképzelésének jelentőségét éppen
ezért nem lehet túlbecsülni.

Minden olyan intézkedést támogatni kell tehát, amelyek célja a strukturális alapok keretében
odaítélt összegek megfelelőbb felhasználása és integrációs szerepének hatékonyabb
kihasználása, annál is inkább, mivel a kohéziós politika intézkedéseinek hatása helyi szinten
érezhető leginkább, vagyis a vidéki területeken is jelentős. Az elhangzott okok miatt a
jelentés mellett szavaztam.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Elnök úr, a Luhan-jelentésről szeretnék szólni, amely
a mai vita legutolsó témája.

A versenyképesség és a kohézió egymást kiegészítő és erősítő tényezők. Az EU egészének
versenyképességét azonban csak akkor biztosíthatjuk, ha a gazdasági növekedés ténylegesen
fenntartható. A strukturális alapokból társfinanszírozásban részesülő számos beruházás
bizonyította, hogy érdemes a támogatásra; ezek közül kiemelném az
infrastruktúrafejlesztést, mivel az számos régióba külföldi befektetőket vonzott, ami pedig
elősegítette a gazdasági fejlődést. A kohéziós politika azonban azt is bebizonyította, hogy
a pénzügyi válság idején az új társadalmi-gazdasági kihívásokkal szembeni rugalmas fellépés
hatékony eszköze.

Egyetértek továbbá az előadó azon meglátásával, hogy az EU régióinak gazdasági
versenyképessége szorosan összefügg az átlagos foglalkoztatási szint, az iskolázott és
szakképzett munkaerő, a szociális biztonság és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
meglétével, mivel a társadalmi kohézióhoz nyújtott támogatás globális léptékben is
kulcsfontosságú az általános regionális versenyképesség szempontjából

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Jelentés: Reimer Böge (A7-0335/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának
igénybevételéről szóló jelentés mellett szavaztam (a portugáliai Madeirán történt áradás
és a franciaországi szélvihar tekintetében). Portugália azt követően folyamodott a
Szolidaritási Alapból nyújtandó támogatásért, miután a szokatlan esőzések Madeira szigetén
2010 februárjában földcsuszamlásokat és árvizeket eredményeztek, súlyos károkat okozva
a köz- és magáncélú infrastruktúrában, valamint a vállalkozásokban és a mezőgazdaságban.
A portugál hatóságok a Madeirán történt áradások által okozott teljes közvetlen kárt 1
080 milliárd euróra becsülték. A Szolidaritási Alapból 31 millió euró támogatást nyújtottak.
Jómagam is jártam Madeirán, és saját szememmel láttam, mekkora szükség lenne arra,
hogy e támogatás rugalmasabb és nagyvonalúbb legyen, különösen a legtávolabbi és a
szigeti régiókban, amelyeket gyakran sújt rossz időjárás.
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Jean-Pierre Audy (PPE),    írásban. – (FR) A nagyra becsült német kollégám, Böge úr által
készített jelentés alapján az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai
parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat mellett szavaztam, amelynek értelmében
az Alap 67 millió euró összegű támogatást nyújt a földcsuszamlások és árvizek által sújtott
Madeirának (Portugália), valamint a 2010 februári Xynthia szélvihart követően áradásokkal
sújtott Franciaországnak. Megjegyzem, hogy ez az összeg a 2,5 milliárd euróra becsült
teljes közvetlen kár 2,5%-ának felel meg. Természetesen tetemes támogatás ez, de tekintve,
hogy a teljes kárnak csak elenyésző hányada (2,7%), muszáj feltennem a kérdést, vajon az
Európai Unió nem használhatná-e fel ezt az Alapot egy európai polgári védelmi erő
finanszírozására, amely azonnal a katasztrófák áldozatainak segítségére siethetne, hogy
megbirkózhassanak a nemzeti erők képességét meghaladó, rendkívül súlyos helyzetekkel.
Egy ilyen erő nem kerülne sokba, mivel kezdetben mindössze a meglévő tagállami polgári
védelmi erők összehangolását jelentené. Ezenkívül akár külföldi missziók során (például
a haitihoz hasonló esetekben) is bevethető lenne.

Regina Bastos (PPE),    írásban. – (PT) Üdvözlöm a jelentés elfogadását, amely a tavaly
februári, Madeirán történt áradásokat követően 31 255 790 eurót ítél meg Portugália
részére az Európai Unió Szolidaritási Alapjából. A Madeirát sújtó vihar káoszt és rendkívüli
anyagi károkat okozott, és földcsuszamlások, összedőlt hidak, lezárt autópályák, valamint
az árvíz által elsodort házak és gépkocsik jellemezték.

A katasztrófában negyvenketten életüket vesztették, és 13 ember tűnt el. Ma, itt
Strasbourgban, az Európai Parlament az európai szolidaritás őszinte megnyilvánulásának
lehetett tanúja, amely az európai projekt egyik legfontosabb értéke, amelyet érdemes
hangsúlyozni.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Támogattam a jelentést, mert egyetértek
azzal, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az Európai Unió 2010-es pénzügyi
évre szóló általános költségvetésének javára 66 891 540 euró összeget vegyünk igénybe
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában, hogy teljesíteni tudjuk a
Portugália által a Madeira szigetén történt földcsuszamlások és áradások által okozott
katasztrófa elhárítása érdekében benyújtott kérelmet, valamint Franciaországnak a Xynthia
szélvihar által okozott katasztrófával kapcsolatos kérelmét.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Személy szerint természetesen üdvözlöm a
Szolidaritási Alap igénybevételét a szokatlan esőzések nyomán Madeirát sújtó tragédia
áldozatainak megsegítésére. Gratulálok képviselőtársamnak, Teixeira úrnak, hogy hatékony
és szakadatlan erőfeszítései révén felhívta az európai intézmények figyelmét a problémára,
és megteremtette a szükséges támogatás alapjait. Ismét hangsúlyozom, határozott
meggyőződésem, hogy az eljárásokat egyszerűsíteni kell annak érdekében, hogy a jövőben
a Szolidaritási Alapot gyorsabban mozgósítani lehessen. A túl későn érkező sürgősségi
segélyek beárnyékolják az Unió hatékonyságáról kialakult képet, és aláássák az európai
szolidaritás érzését.

Mário David (PPE),    írásban. – (PT) Portugália azt követően folyamodott a Szolidaritási
Alapból nyújtandó támogatásért, miután a szokatlan esőzések Madeira szigetén 2010
februárjában földcsuszamlásokat és árvizeket eredményeztek, súlyos károkat okozva a
helyi köz- és magáncélú infrastruktúrában, valamint a vállalkozásokban és a
mezőgazdaságban. A portugál hatóságok Madeira regionális önkormányzatával együtt a
teljes közvetlen kárt 1,080 milliárd euróra becsülték, ami Portugália bruttó nemzeti
jövedelmének 0,68%-a. Az áradás jelentős kárt okozott számos lakóépületben,
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mezőgazdasági területen, a közutakon és a vízellátórendszer csöveiben. Az Alapból
rendelkezésre bocsátott pénzügyi támogatás segítségével a Portugál hatóságok és különösen
Madeira regionális önkormányzata részben fedezni tudja a katasztrófaelhárítás során
felmerült költségeket. Felelősségtudatból, valamint az iránti elkötelezettségem jeléül, hogy
semmilyen felesleges késedelem ne hátráltassa a természeti katasztrófa által sújtott portugál
és francia régióknak nyújtott pénzügyi támogatás igénybevételét, összességében a jelentés
mellett szavaztam.

Marielle De Sarnez (ALDE),    írásban. – (FR) Tíz hónappal a francia partokon végigsöprő
Xynthia szélvihar után, amely 53 emberéletet követelt, 80 személyt megsebesített és jelentős
anyagi kárt okozott, a Parlament költségvetés-módosítást fogadott el, hogy 35,6 millió
euró erejéig igénybe vegye az EU Szolidaritási Alapját. Az újjáépítési folyamattól eltekintve
ugyanakkor, hány további tragédiára lesz szükség ahhoz, hogy végre kialakítsuk a természeti
katasztrófák megelőzését célzó közösségi megközelítést? Egyre gyakoribbak a természeti
és ember által okozott katasztrófák, éppen ezért gondoskodnunk kell a jóval hatékonyabb
és összehangoltabb tagállami, valamint a rugalmasabb európai intézkedésekről.
Hangsúlyozni szeretném még, hogy 2006 óta kezünkben van Barnier úr jelentése a
természeti katasztrófák esetén bevethető gyorsreagálású erők létrehozásáról: mi tart vissza
bennünket attól, hogy elfogadjuk? Mi tart vissza attól, hogy alkalmazzuk?

Christine De Veyrac (PPE),    írásban. – (FR) Mai szavazatommal támogattam a jelentést,
ami azt jelenti, hogy a 2010. évi jelentős portugáliai áradások és a Xynthia szélvihar által
okozott károk nyomán igénybe vehető az EU Szolidaritási Alapja. Ez az Unió tagállamai
közötti szoros kötelékekről tanúskodik, és rámutat, milyen fontos, hogy a természeti
katasztrófák által sújtott régiók segítségére siessünk. Nagy örömmel tölt el, hogy több mint
35 millió eurót szabadítottunk fel a Szolidaritási Alapból a Xynthia szélvihar által egyes
part menti területeken, elsősorban Charente-Maritime, Vendée és a Côtes-d’Armor területén
okozott számottevő károk helyreállítására.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A Bizottság azt javasolja, hogy a Szolidaritási Alapból
összesen 66 891 540 euró támogatást nyújtsunk Portugáliának és Franciaországnak:
31 255 790 eurót Portugália, és 35 635 750 eurót Franciaország számára. Portugália azt
követően folyamodott támogatásért, hogy 2010 februárjában a Madeirát sújtó vihar súlyos
károkat okozott a köz- és magáncélú infrastruktúrában, valamint a vállalkozásokban és a
mezőgazdaságban. Franciaország a szintén 2010 februárjában lecsapó Xynthia szélvihart
követően kért támogatást a Szolidaritási Alapból, amely az ország jelentős részét érintette,
53 ember halálát okozta, 80-at megsebesített, és súlyos károkat okozott a gátakban és
töltésekben, a köz- és magáncélú infrastruktúrában, a közút- és vasúthálózatban, a
mezőgazdaságban és a vállalkozásokban.

Noha teljes mértékben támogatom az összegek igénybevételét, legfőképpen mivel az oly
fontos Madeira autonóm régió számára, csalódottságomnak kell hangot adnom amiatt,
hogy a segítség csak decemberben, a francia partokat és Madeira szigetét sújtó katasztrófák
után 10 hónappal érkezik. Sürgősen meg kell találnunk annak a módját, hogy felgyorsítsuk
a Szolidaritási Alaphoz kapcsolódó eljárás lebonyolítását, és minden erőnket erre kell
összpontosítanunk.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Természetesen támogattuk a jelentést, amely
javaslatot tesz arra, hogy a 2010 februárjában Madeira szigetén végigsöprő vihart követően
a régióban keletkezett óriási mértékű károk helyreállítására igénybe vegyük a Szolidaritási
Alapot. Mindazonáltal most megismételnénk néhány észrevételünket.
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A Szolidaritási Alapról szóló rendelet értelmében „jelentős katasztrófa esetén a Közösségnek
szolidárisnak kell lennie az érintett régiók lakosságával úgy, hogy a katasztrófa által sújtott
régiókban pénzügyi támogatás biztosításával hozzájárul a megszokott életkörülményekhez
való mielőbbi visszatéréshez”. A rendelet ezenkívül kimondja, hogy ennek az eszköznek
lehetővé kell tennie a Közösség számára, hogy „gyorsan és hatékonyan léphessen fel annak
érdekében, hogy a lehető leggyorsabban segítséget tudjon nyújtani a vészhelyzeti szolgálatok
mozgósításához, hogy azok biztosítani tudják az emberek azonnali szükségleteit, továbbá
hogy hozzájáruljon a megrongálódott, kulcsfontosságú infrastruktúra rövid távon történő
helyreállításához”.

Az Alap igénybevételéhez kötődő szabályok és eljárások ugyanakkor már bebizonyították,
hogy az érintett lakosság gyors megsegítésének elve a gyakorlatban nem érvényesül. Ebben
az esetben a Parlament csak 10 hónappal a katasztrófát követően szavaz az Alap
igénybevételéről. Ezért érveltünk úgy – és ezt most elismételjük –, hogy az Alap
mozgósítására vonatkozó szabályokat módosítani kell annak érdekében, hogy azt
rugalmasabb és időszerűbb módon igénybe lehessen venni, csökkentve a katasztrófa és a
támogatások rendelkezésre bocsátása között eltelt időt.

Estelle Grelier (S&D),    írásban. – (FR) Véleményem szerint az EU Szolidaritási Alapja −
a Globalizációs Alkalmazkodási Alaphoz hasonlóan − azon költségvetési eszközök egyike,
amelyeknek köszönhetően a lehető leghatékonyabban átültethetjük a gyakorlatba a
„szolidaritás” értékét, amelyet mi, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége
Európai Parlamenti Képviselőcsoportjaként a közösségi politikák kidolgozásakor képviselni
igyekszünk. 2010. február 27-én és 28-án a Xynthia szélviharban 53 személy vesztette
életét és körülbelül nyolcvanan sérültek meg Vendée és Charente-Maritime tartományokban.
Rendkívül traumatikus élmény volt ez a régió és az ország számára, amelynek lélektani és
gazdasági következményei még 10 hónap elteltével is érezhetők. A Parlament már a 2010.
márciusi plenáris ülésen intézkedett, és túlnyomó többséggel állásfoglalást fogadott el az
Alapnak az áldozatok megsegítésére történő igénybevételéről.

A mai szavazás, amely megerősítette 35,6 millió euró felszabadítását e tartományok,
valamint 31,2 millió euró felszabadítását Portugália javára – ahol ez a szélvihar Madeira
területén okozott áradásokat –, azon közös törekvésünk megnyilvánulása, hogy érvényre
juttassuk az európai polgárok közötti valódi szolidaritást. Ilyen Európát szeretnénk építeni,
amely közel áll polgáraihoz, tudatában van az őket érintő problémáknak és képes közösségi
szinten megoldani azokat.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Szolidaritási Alap igénybevétele mellett
szavaztam. Úgy vélem, hogy az Alap értékes eszköz az Európai Unió kezében, amellyel
kifejezheti a természeti katasztrófák által sújtott régiók lakosságával vállalt szolidaritást
azáltal, hogy pénzügyi támogatást nyújt részükre a megszokott életkörülményekhez való
mielőbbi visszatéréshez. A mai szavazás két támogatás iránti kérelemre vonatkozott. Az
elsőt Portugália nyújtotta be, miután a szokatlan esőzések Madeira szigetén
földcsuszamlásokat és árvizeket eredményeztek, károkat okozva a köz- és magáncélú
infrastruktúrában, valamint a vállalkozásokban és a mezőgazdaságban.

A második támogatási kérelem Franciaországtól érkezett a Xynthia szélvihart követően,
amelyben 53 személy vesztette életét, és amelynek nyomán a kiterjedt területeket, köztük
lakóövezeteket sújtó árvíz súlyos korokat okozott a gátakban és töltésekben, a köz- és
magáncélú infrastruktúrában, a közút- és vasúthálózatban, a mezőgazdaságban és a
vállalkozásokban. Befejezésképpen hozzátenném, hogy az Alapból a Madeirát sújtó
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áradások kezelésére 31 255 790 eurót, a Xynthia szélvihar által okozott károkra pedig
35 635 750 eurót, tehát összesen 66 891 540 eurót bocsátottak rendelkezésre.

David Martin (S&D),    írásban. – Üdvözlöm a jelentést, amely Portugália számára 31
millió eurót, Franciaország számára pedig 35 millió eurót nyújt az EU Szolidaritási
Alapjából. Fontos segítségnyújtási gesztus ez a februári portugáliai áradások és
földcsuszamlások, illetve a Franciaország atlanti partvidékén végigsöprő Xynthia szélvihar
által okozott pusztítást követően.

Véronique Mathieu (PPE),    írásban. – (FR) Szavazatommal támogattam a Szolidaritási
Alapnak a 2010 februárjában az áradásokkal sújtott portugáliai területek, valamint a
Xynthia szélvihar által érintett francia régiók javára történő igénybevételét. A legsúlyosabb
károkat az atlanti partvidék régiói szenvedték el, ahol az árvíz kiterjedt területeket, köztük
lakóövezeteket sújtott, és komoly emberáldozatokat és anyagi károkat követelt. A mai
szavazás választ ad a francia hatóságok azon kérelmére, hogy az érintett régiók, többek
között, „rendkívüli, elsősorban természeti, a lakossága nagyobb részére ható, a régió
életkörülményeire és gazdasági stabilitására nézve súlyos és tartós következményekkel
járó katasztrófa” esetén nyújtandó európai pénzügyi támogatásban részesülhessenek. A
katasztrófa által okozott 1 425,43 millió euró összegűre becsült teljes közvetlen kárból
Franciaországnak 35 635 750 eurót folyósítanak. A Szolidaritási Alap rendelkezésre
bocsátása egy olyan Európa gyakorlati megmutatkozása, amely közel áll polgáraihoz, akik
ezt is várják tőle. Az európai intézményeknek továbbra is törekedniük kell a műveletek és
eljárások gyorsabb lebonyolítására, amit a természeti jelenségek sürgető jellege és mértéke
indokol.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Örömteli hír, hogy a 2010. februári
viharokat követően az Európai Unió segítséget nyújt Portugália és Franciaország számára.
Ugyanakkor sajnálatos, hogy az EU nem siet olyan gyorsan az éghajlatváltozás
következményei által sújtott polgárok segítségére, mint amikor a bankokat kellett menteni.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió a szolidaritás térsége, és az EU
Szolidaritási Alapja ennek részét képezi. Az Alapból nyújtott támogatás létfontosságú a
madeirai (portugáliai) áradásokhoz és a franciaországi Xynthia szélviharhoz hasonló
természeti katasztrófák által érintett területek számára. Miután meggyőződött róla, hogy
mindkét kérelem megfelel a 2012/2002/EK rendeletben felsorolt jogosultsági feltételeknek,
a Bizottság javaslatot tett arra, hogy Portugália számára (madeirai áradások) 31 255 790
euró összegben, Franciaország számára pedig (Xynthia szélvihar) 35 635 750 euró
összegben, tehát összesen 66 891 540 euró erejéig igénybe vegyék a Szolidaritási Alapot,
amelyet le kell vonni a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokra vonatkozó 1
milliárd euró felső összeghatárból. Fel szeretném azonban hívni a figyelmet a támogatás
mozgósításában tapasztalható késedelemre. Csökkenteni kell az eljárás bürokratikus jellegét
és ésszerűbbé kell azt tenni annak érdekében, hogy a jövőbeli katasztrófahelyzetekben
időszerűen tudjunk fellépni.

Willy Meyer (GUE/NGL),    írásban. – (ES) Noha a támogatásnyújtásra vonatkozó javaslat
mellett szavaztam, úgy gondolom, hogy ez mindössze a kapitalista modell
következményeinek csillapítására és enyhítésére szolgáló intézkedés, és semmiféle
előrelépést nem jelent a válság kiváltó okaival szembeni küzdelemben. Egyetértek azzal,
hogy a kereskedelmi modellek strukturális változásainak következményeként vagy a
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság közvetlen következményeképpen elbocsátott
polgárok megsegítésére igénybe vegyük az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot
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(EGAA). Úgy vélem, hogy a hollandiai kiskereskedelmi ágazatban elbocsátott több, mint
600 munkavállaló számára kiegészítő támogatásként és segítségnyújtásként kért, 250
millió eurót meghaladó összeg hozzájárulhat a végső cél eléréséhez, vagyis ahhoz, hogy
megkönnyítsük az érintett munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.
Pozitív szavazatomat az is indokolja, hogy meggyőződésem, a segítségnyújtás kiegészíti
a nemzeti jogszabályokban és kollektív szerződésekben biztosított, elbocsátás esetén
nyújtott támogatást. Éppen ezért az EGAA-források igénybevétele semmilyen körülmények
között nem helyettesítheti a kormányok és vállalkozások elbocsátott munkavállalókkal
szembeni jogi kötelességeit, illetve nem teheti lehetővé e jogi kötelességek megkerülését.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – (LV) Ilyen körülmények között a segítség
nélkülözhetetlen, hogy minden uniós tagállam úgy érezhesse, egy közös családhoz tartozik.
Jóval olcsóbb lenne, ha az európai uniós alapokból olyan projektekhez nyújtanánk
támogatást, amelyek képesek enyhíteni a természeti katasztrófák következményeit. Ilyen
például a gátak és védőszerkezetek építése, valamint a lakossági tájékoztatási és
figyelmeztetési intézkedésekbe való beruházás. Úgy vélem, hasznos lenne a nagyobb
kockázatnak kitett régiókra vonatkozó építkezési szabályok kidolgozása is. Ha az Európai
Unió csupán támogatást biztosít, és nem tesz a természeti katasztrófák megelőzéséért, az
a jövőben súlyosabb következménnyel járhat.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Portugália azt követően folyamodott a Szolidaritási
Alapból nyújtandó támogatásért, miután a szokatlan esőzések Madeira szigetén 2010
februárjában földcsuszamlásokat és árvizeket eredményeztek, súlyos károkat okozva a
köz- és magáncélú infrastruktúrában, valamint a vállalkozásokban és a mezőgazdaságban.
A portugál hatóságok a teljes közvetlen kárt 1080 millió euróra becsülték. Franciaország
2010 februárját követően folyamodott a Szolidaritási Alapból nyújtandó támogatásért,
amikor az ország nagy részén végigsöpört a Xynthia nevű vihar, amely az atlanti partvidéket,
nevezetesen Charente-Maritime és Vendée tartományokat érintette a legsúlyosabban. A
viharban 53 személy vesztette életét, és közel nyolcvanan sérültek meg. A megjelölt körzetek
esetében a francia hatóságok a közvetlenül a katasztrófa által okozott károkat összesen
1 425,43 millió euróra becsülik.

Miután meggyőződött róla, hogy mindkét kérelem megfelel a 2012/2002/EK rendeletben
felsorolt jogosultsági feltételeknek, a Bizottság javaslatot tett arra, hogy Portugália számára
(madeirai áradások) 31 255 790 euró összegben, Franciaország számára pedig (Xynthia
szélvihar) 35 635 750 euró összegben, tehát összesen 66 891 540 euró erejéig igénybe
vegyék a Szolidaritási Alapot, amelyet le kell vonni a kötelezettségvállalási és kifizetési
előirányzatokra vonatkozó 1 milliárd euró felső összeghatárból.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE),    írásban. – (FR) Támogattam az Európai Parlament
döntését, amely ma, 2010. december 14-én, kedden, jóváhagyta 35,6 millió euró
felszabadítását Franciaország javára, amelynek atlanti partvidékét a februári Xynthia
szélvihar részben elpusztította. Az összeget a katasztrófa által megrongált infrastruktúra
helyreállítására fogják felhasználni. A legsúlyosabban érintett régiók európai parlamenti
képviselőjeként üdvözlöm a vihar által okozott károk helyreállításához nyújtott támogatást:
nagy segítség ez valamennyi érintett francia tartomány számára. A források rendelkezésre
bocsátása bizonyítja, hogy a szolidaritás az Európai Unió esetében nem csak üres szólam.

Befejezésképpen megismételném, hogy a 2010. februári Xynthia szélvihar az ország nagy
részén végigsöpört, és Charente-Maritime és Vendée tartományokat érintette a
legsúlyosabban. A viharban 53 személy vesztette életét, és nyolcvanan sérültek meg. Az
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okozott anyagi kárt 1425,43 millió euróra becsülték. Az EU Szolidaritási Alapjából összesen
35,6 millió eurót bocsátottak rendelkezésre a károk helyreállításához.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) A Böge-jelentés szerint összesen 66,9 millió eurót
tettek elérhetővé a Franciaországban és Portugáliában történt súlyos természeti katasztrófa
hatásainak enyhítésére. Ezért a jelentés mellett szavaztam.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Támogattam a jelentést, mert egyetértek
azzal, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az Európai Unió 2010-es pénzügyi
évre szóló általános költségvetésének javára 66 891 540 euró összeget vegyünk igénybe
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában, hogy teljesíteni tudjuk:

- a Portugália által a Madeira szigetén történt földcsuszamlások és áradások által okozott
katasztrófa elhárítása érdekében benyújtott kérelmet, valamint

- Franciaországnak a Xynthia szélvihar által okozott katasztrófával kapcsolatos kérelmét.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Nagy örömmel üdvözlöm a jelentés elfogadását,
amely 31 255 790 millió eurót ítél meg Portugália javára a 2010 februárjában Madeira
szigetét sújtó katasztrófa által okozott szörnyű károk kezelésére. E tekintetben felhívnám
a figyelmet a Szociáldemokrata Párt portugál küldöttsége által tanúsított jelentős
elkötelezettségre, különösen a Teixeira úr által végzett munkára, amely nagy szerepet
játszott abban, hogy ezt az eredményt elértük.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A Bizottság javaslatot tesz az EU
Szolidaritási Alapjának Portugália és Franciaország javára történő igénybevételére a
költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről
szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontja értelmében. Az
intézményközi megállapodás évi 1 milliárd euró felső határig teszi lehetővé a Szolidaritási
Alap igénybevételét. 2010-ben a Bizottság ez idáig egy javaslatot nyújtott be a Szolidaritási
Alap igénybevételére (2010. szeptember 24-i javaslat), amely 13,02 millió eurónak a 2009
novemberében Írországot sújtó súlyos árvizek következtében történő igénybevételére
vonatkozik (COM(2010)0534). A javaslatnak és a vonatkozó költségvetés-módosítási
tervezetnek (8/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet) a költségvetési hatóság két
ága által történő elfogadása még mindig folyamatban van. A Szolidaritási Alap Portugália
és Franciaország javára történő igénybevételére irányuló javaslattal párhuzamosan a
Bizottság költségvetés-módosítási tervezetet (2010. október 13-i 9/2010. sz.
költségvetés-módosítási tervezet) nyújtott be annak érdekében, hogy az intézményközi
megállapodás 26. pontjának megfelelően a 2010-es költségvetésbe vegyék fel a megfelelő
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A Szolidaritási Alapot azzal a céllal hozták létre,
hogy azon keresztül érvényesülhessen a természeti katasztrófák által sújtott régiók
lakosságával vállalt európai uniós szolidaritás. Ez év februárjában Madeira régiót, ahonnan
származom, földcsuszamlások és árvizek által okozott katasztrófa sújtotta. E tragédiát
követően Portugália kérelmet nyújtott be a Szolidaritási Alap igénybevételére a károk
kezeléséhez, különösen az infrastruktúra helyreállításához és az érintett területek
újjáépítéséhez.

A francia hatóságok szintén kérelmet nyújtottak be az Alap igénybevételére a Xynthia
szélvihart követően. A két katasztrófa által okozott összes kárt 66 891 540 euróra becsülték,
és az összeget hamarosan rendelkezésre bocsátják, amint megtörténik az ehhez szükséges
költségvetés-módosítás. A februári katasztrófa azonnal éreztette hatásait, kiterjedt és súlyos
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károkat okozva a köz- és magáncélú infrastruktúrában, valamint a vállalkozásokban és a
mezőgazdaságban. Ugyanakkor, noha a régióban pusztító tragédia hatásai rendkívül
súlyosak voltak, az európai segítség nem érkezett azonnal. Tíz hónap telt el. Mivel
támogatom, hogy szükség van az eljárás felgyorsítására, az Alapnak az érintett régiók
javára történő igénybevétele mellett szavaztam, és kérem, hogy erre mihamarabb kerüljön
sor.

Bernadette Vergnaud (S&D),    írásban. – (FR) Örömteli hír, hogy a plenáris ülésen a
Bizottság javaslatára elfogadták a költségvetés-módosítást, amelynek értelmében 35,6
millió eurót bocsátanak rendelkezésre EU Szolidaritási Alapjából. Ez a válasz arra a
kérelemre, amelyet a francia kormány az ország partjain 2010. február 27-én és 28-án
végigsöprő Xynthia szélvihart követően nyújtott be. A viharban 53 ember életét vesztette,
és nyolcvanan sérültek meg Vendée és Charente-Maritime tartományban. Az eljárás
kétségtelenül hosszadalmas és javításra szorul, de örömmel látom, hogy az európai
szolidaritás ilyen formában is megmutatkozik, az áldozatokat sújtó tragédiával szemben.
Írásban kértem Hahn biztos urat, hogy támogassa a francia kormány támogatás iránti
kérelmét, és betartotta ígéretét, amelyet a március elején La Rochelle-ben tett látogatása
során tett nekem. Ez a támogatás több, mint szükséges pénzügyi segítség; kontinensünk
közös értékeit jelképezi.

Jelentés: László Surján (A7-0341/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Figyelembe véve a Regionális Fejlesztési Bizottság
véleményét és azt a javaslatot, amely a kifizetési előirányzatok csökkentését célozza az
„Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés támogatására – Az európai tengeri
szélerőmű-hálózatok rendszer” költségvetési sorból annak érdekében, hogy a súlyos
természeti katasztrófák által sújtott országok (Portugália és Franciaország) a Szolidaritási
Alap támogatásában részesülhessenek, egyetértek a jelentéssel.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Valamennyien emlékszünk még a Xynthia
szélviharra, amely közel egy éve a vendée-i partoknál csapott le. Azóta azokon a területeken,
ahol a víz mindent elpusztított, újjáépítést kellett kezdeni. Az Európai Unió Szolidaritási
Alapja ideális eszköz a helyi erőfeszítések támogatására. A jelenlegi szövegre leadott
szavazatommal hozzájárultam 35 635 750 euró felszabadításához, amelyet nem az egyes
személyek által elszenvedett károkra, hanem az infrastruktúra helyreállítására különítettek
el. A 2002-ben Németországot, Ausztriát, Csehországot és Franciaországot sújtó áradások
után létrehozott Szolidaritási Alap célja, hogy segítséget nyújtson az előre nem látható
katasztrófák által érintett európai régiók számára. A szöveg hasonló összeget ítél meg a
közelmúltbeli portugáliai árvíz által érintett területeknek is.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Személy szerint természetesen üdvözlöm a
Szolidaritási Alap igénybevételét a szokatlan esőzések nyomán Madeirát sújtó tragédia
áldozatainak megsegítésére. Gratulálok képviselőtársamnak, Teixeira úrnak, hogy hatékony
és szakadatlan erőfeszítései révén felhívta az európai intézmények figyelmét a problémára,
és megteremtette a szükséges támogatás alapjait. Ismét hangsúlyozom, határozott
meggyőződésem, hogy az eljárásokat egyszerűsíteni kell annak érdekében, hogy a jövőben
a Szolidaritási Alapot gyorsabban mozgósítani lehessen. A túl későn érkező sürgősségi
segélyek beárnyékolják az Unió hatékonyságáról kialakult képet, és aláássák az európai
szolidaritás érzését.
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Mário David (PPE),    írásban. – (PT) A 9/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet
kizárólagos célja, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele nyomán
történt költségvetési módosításokat az előírások szerint belefoglalja a 2010. évi
költségvetésbe. Szavazatommal már támogattam egy párhuzamos jelentéstervezetet, amely
a Szolidaritási Alap igénybevételének jóváhagyását javasolja Portugália (madeirai áradások)
és Franciaország (Xynthia szélvihar) javára, így ugyanezen felelősségtudatból igennel
szavazok erre a költségvetés-módosításról szóló jelentésre is, amelynek értelmében
Portugália számára 31 255 790 eurót, Franciaország számára pedig 35 635 750 eurót,
vagyis összesen 66 891 540 eurót bocsátanak rendelkezésre, amelyet le kell vonni az Alap
meghatározott keretösszegéből.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Az energiainfrastruktúrákat célzó, és különösen a
szélenergiával kapcsolatos beruházások jelentősége ellenére támogatom a 06 04 14 03
költségvetési sorba tartozó kifizetési előirányzatok csökkentését annak érdekében, hogy
a forrásokat az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételével kapcsolatos
szükségletek fedezéséhez szükséges, 66 891 540 euró összegű kifizetési előirányzatokba
(13 06 01 költségvetési sor) csoportosítsák át.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Mivel arról a költségvetés-módosítási tervezetről
szavazunk, amely lehetővé teszi a Szolidaritási Alapnak a Xynthia vihar által sújtott madeirai
és francia régiók polgárainak javára történő igénybevételét – amit természetesen
támogattunk –, az Alap korábban már említett késedelmes mozgósításán túl is fontos
felhívni a figyelmet néhány szempontra.

A Bizottság véleménye szerint az igénybevételhez előírt jogosultsági kritériumok a kárra
vonatkozó küszöbérték tekintetében teljesültek, különösen Madeira esetében. Meg kell
jegyezni azonban, hogy az így megítélt uniós támogatás mindössze a katasztrófa által
okozott teljes kár 2,89%-át fedezi. Madeira a legkülső régiók egyike, és mint ilyen, viselnie
kell ennek hátrányos következményeit. Mindemellett igyekszik teljesíteni a
konvergenciacélokat (a legutóbbi bővítés óta az e területen bekövetkezett kedvezőtlen
változások ellenére). E sajátos jellemzőket éppen ezért figyelembe kell venni, és akár ebből
az alapból, akár más intézkedések révén megnövelt támogatásban kell részesíteni a régiót.

Következésképpen, az Alappal kapcsolatos szabályokról folytatott egyeztetések során
javasoltuk, hogy mérlegeljük a kohéziós országoknak és a konvergenciaországoknak
nyújtott pénzügyi támogatás emelését, mégpedig úgy, hogy a természeti katasztrófák
okozta károk ellen nyújtott támogatás kérdését kibővítjük a nélkülözhetetlen kohéziós
dimenzióval. Ezzel csökkentenénk az Európai Unió egyes régiói és tagállamai közötti
egyenlőtlenségeket is.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    írásban. – (FR) Akkor, amikor Európa-szerte egyre
gyakrabban tapasztalunk természeti katasztrófákat, az Európai Uniónak képesnek kell
lennie arra, hogy megfelelő segítséget nyújtson tagállamainak, amikor egyiküket ilyen
jellegű katasztrófa éri. Ennélfogva, a márciusi Xynthia szélvihart követően, amely
Charente-Maritime és Vendée tartományok partvidéki területeit sújtotta, valamint a
februárban a portugál Madeira szigetén történt áradások után teljesen természetes volt,
hogy jóváhagyom az Európai Szolidaritási Alap igénybevételét az említett katasztrófák
által okozott károk kompenzációjára. Véleményem szerint a szavazás az Európa népei
között meglévő szolidárist jelképezi, amelynek egyébiránt más területeken is jelen kellene
lennie.
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Jarosław Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) Amikor természeti katasztrófával állunk
szemben – és amikor egyre több ilyen típusú katasztrófa ér bennünket –, elengedhetetlen,
hogy az Európai Unió segítséget nyújtson tagállamai és régiói számára az ilyen tragédiák
hosszú távú hatásaival szemben folytatott küzdelemben. Az EU Szolidaritási Alapját
pontosan erre a célra hozták létre.

Az Alapnak köszönhetően pénzügyi támogatás adható a „jelentős természeti katasztrófa”
által sújtott területek, például az áradások által sújtott portugál Madeira szigetén vagy a
Xynthia szélvihar pusztítását elszenvedő francia régiókban élő áldozatoknak. Most, amikor
az idei lengyelországi és Európa más részein történt árvizek emléke még frissen él az
emlékezetünkben, egyetértek a javaslattal, hogy támogassuk az érintett országokat,
szolidaritást vállalva az ilyen pusztító kataklizmák áldozatául esett régiók több ezer
polgárával.

David Martin (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, amely jóváhagyja 66 millió
euró átcsoportosítását az európai tengeri szélerőmű-hálózatoktól az EU Szolidaritási
Alapjába a portugál áradások és a franciaországi vihar áldozatainak megsegítésére.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A költségvetés-módosítási tervezet ésszerű, tekintve,
hogy a Szolidaritási Alapból igénybe vett források célja a portugál Madeira szigetén
bekövetkezett földcsuszamlások és súlyos áradások, illetve a franciaországi Xynthia szélvihar
következményeinek kezelése. Miután meggyőződött róla, hogy mindkét kérelem megfelel
a 2012/2002/EK rendeletben felsorolt jogosultsági feltételeknek, a Bizottság javaslatot tett
arra, hogy Portugália számára (madeirai áradások) 31 255 790 euró összegben,
Franciaország számára pedig (Xynthia szélvihar) 35 635 750 euró összegben, tehát összesen
66 891 540 euró erejéig igénybe vegyék a Szolidaritási Alapot, amelyet le kell vonni a
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokra vonatkozó 1 milliárd euró felső
összeghatárból. Fel szeretném azonban hívni a figyelmet a támogatás mozgósításában
tapasztalható késedelemre. Csökkenteni kell az eljárás bürokratikus jellegét és ésszerűbbé
kell azt tenni annak érdekében, hogy a jövőbeli katasztrófahelyzetekben időszerűen tudjunk
fellépni.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A pénzügyi és gazdasági válság idején elvben
minden költségvetés-emelést el kellene utasítani. Ebben az esetben azonban a módosításra
a Franciaországban és Portugáliában a Xynthia szélvihar által okozott viharkárok miatt
van szükség. A természeti katasztrófák idején nyújtott kölcsönös segítség és támogatás az
aktív európai szolidaritás igazi megnyilvánulása, ezért azt üdvözölni és támogatni kell. Ez
az oka, hogy a jelentés mellett szavaztam.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) A jelentés értelmében gondoskodni kell arról,
hogy a Portugália és Franciaország rendelkezésére bocsátott forrásokat a két ország
infrastruktúrájának újjáépítésére fordítsák, és azokat „refinanszírozási eszközként”
használják fel. Ezért a jelentés mellett szavaztam. Az érintett személyeknek segítséget kell
adni, és javítani kell életkörülményeiket, valamint a régió gazdasági stabilitását.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    írásban. – (PL) Teljes körűen támogatom az EU
Szolidaritási Alapjának igénybevételét a franciaországi és portugáliai természeti
katasztrófákkal szembeni fellépés keretében. Véleményem szerint a Szolidaritási Alap az
európai identitás kialakításának és az uniós polgárok körében a közösségi szellem
megteremtésének egyik legfontosabb eszköze. 2010-ben Lengyelország egyike volt a
Szolidaritási Alap támogatását élvező országoknak, ami kedvező médiavisszhangot kapott.
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Fel szeretném hívni a figyelmet arra, milyen fontos, hogy növeljük a lakosság körében a
Szolidaritási Alappal és felhasználásának eredményeivel kapcsolatos tudatosságot.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Támogattam a jelentést, mert egyetértek
azzal, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az Európai Unió 2010-es pénzügyi
évre szóló általános költségvetésének javára 66 891 540 euró összeget vegyünk igénybe
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában, hogy teljesíteni tudjuk:

- a Portugália által a Madeira szigetén történt földcsuszamlások és áradások által okozott
katasztrófa elhárítása érdekében benyújtott kérelmet, valamint

- Franciaországnak a Xynthia szélvihar által okozott katasztrófával kapcsolatos kérelmét.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Üdvözlöm a költségvetés-módosítási tervezetet,
amely kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában 66 891 540 euró
összegig lehetővé teszi az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételét, amelyből
31 255 790 euró a Portugália által a 2010 februárjában Madeira autonóm régiót sújtó
vihar által okozott jelentős károk következtében benyújtott támogatási kérelem teljesítésére
szolgál.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A költségvetési rendelet 37. cikke (1)
bekezdésében foglaltak szerint a Bizottság költségvetés-módosítási tervezeteket terjeszthet
elő, ha „elkerülhetetlen, kivételes vagy előre nem látható körülmények” merülnek fel. E
tekintetben, és az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételét illetően a Bizottság javaslatot
tesz az EU Szolidaritási Alapjának Portugália és Franciaország javára történő igénybevételére
a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről
szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontja értelmében. Az
intézményközi megállapodás évi 1 milliárd euró felső határig teszi lehetővé a Szolidaritási
Alap igénybevételét. Az alapból nyújtott támogatásra való jogosultság részletes feltételeit
e dokumentum és az EU Szolidaritási Alapját létrehozó 2012/2002/EK tanácsi rendelet
tartalmazza részletesen. Megjegyzendő, hogy az Alap célja nem az egyéni károk megtérítése,
hanem az infrastruktúra-helyreállítás, és refinanszírozási eszközként működik. 2010-ben
a Bizottság ez idáig egy javaslatot nyújtott be a Szolidaritási Alap igénybevételére (2010.
szeptember 24-i javaslat), amely 13,02 millió eurónak a 2009 novemberében Írországot
sújtó súlyos árvizek következtében történő igénybevételére vonatkozik (COM(2010)0534).

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Parlament e dokumentumának célja,
hogy jóváhagyja a 9/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezettel kapcsolatos tanácsi
álláspontot, a Szolidaritási Alap igénybevételéhez szükséges változtatások végrehajtása
érdekében. A Madeirán és Franciaországban történt katasztrófákat a Bizottság „jelentős
természeti katasztrófának”, illetve „rendkívüli regionális katasztrófának” minősítette, és a
két tagállam hatóságainak az Alap igénybevételére irányuló kérelmét egyaránt elfogadták.

A költségvetési rendeletben foglaltak szerint a Bizottság költségvetés-módosítási tervezeteket
terjeszthet elő, ha „elkerülhetetlen, kivételes vagy előre nem látható körülmények” merülnek
fel. Ebben az esetben a Bizottság azt javasolta, hogy Portugália számára 31 255 790 euró,
Franciaország számára pedig 35 635 750 euró, azaz összesen 66 891 540 euró összegű
támogatást nyújtsanak a Szolidaritási Alapból. Ma az európai szolidaritás jegyében
jóváhagyjuk ennek az összegnek a kifizetési előirányzatként való átcsoportosítását a
06 04 14 03 (Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés támogatására – Az európai
tengeri szélerőmű-hálózatok rendszer) költségvetési sorból, a katasztrófák által sújtott
területek újjáépítésére és infrastruktúrájuk helyreállítására.
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Üdvözlöm az elfogadott intézkedést, noha sajnálattal tölt el az Alap igénybevételi eljárásának
lassúsága, tekintve, milyen mértékű tragédia érte a régiót, ahonnan származom, Madeira
autonóm régiót.

Jelentés: Barbara Matera (A7-0336/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE),    írásban. – (FR) A kiváló olasz kollégám, Barbara Matera által
készített jelentés alapján az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 2,2 millió euró
összegű igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslat mellett szavaztam Szlovénia
javára, ahol a textiliparban elbocsátásokra került sor. Az érintett üzem a Mura, European
Fashion Design vállalat, amely 2554 alkalmazottjától vált meg. Különösnek találom, hogy
a 2554 elbocsátott munkavállaló közül 583, vagyis 22,8 %-uk hosszan tartó egészségügyi
problémákkal vagy fogyatékossággal küzdött. Nem vagyok biztos benne, hogy így
megfelelnek az EGAA-kritériumoknak. Meg kell jegyezni, hogy a 2554 elbocsátott
munkavállaló közül 1114 „nem fejezte be általános iskolai tanulmányait”. Jogosan
megkérdőjelezhető tehát a felvett munkavállalók iskolázottsági szintje és az, hogy
megfelelnek-e a jelenlegi ágazati szabványoknak. Kétségbe vonom a Szlovén Munkaügyi,
Család- és Szociálisügyi Minisztérium tisztviselőinek függetlenségét, akik e kiadások
ellenőrzése tekintetében a minősítő hatóság szerepét betöltik.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) A legutóbbi plenáris ülésen benyújtott
javaslataihoz hasonlóan a Matera asszony által készített és az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap hat különböző esetben történő igénybevételét szorgalmazó
állásfoglalások teljesen indokoltak. Ez az alap a globalizáció kedvezőtlen hatásai által
érintett munkavállalóknak nyújt majd segítséget Szlovéniában, Németországban,
Lengyelországban és Spanyolországban. Mindig is úgy éreztem, hogy az Alap felhasználása
igen hatékony, mivel konkrét eredményekkel szolgál, valamint egyedi és pontosan
körülírható szükségleteket elégít ki. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság tagjaként
egyszerűen támogatnom kellett az állásfoglalások elfogadását.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel arra, hogy Szlovénia segítséget
kért a ruhaiparban működő Mura, European Fashion Design vállalatnál történt 2554
elbocsátással kapcsolatban, az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel egyetértek a Parlament
által módosított bizottsági javaslattal. Egyetértek továbbá azzal, hogy a Bizottság
javaslatának indokolásában egyértelmű és részletes tájékoztatást kell nyújtani az
alkalmazással kapcsolatban, elemezve a jogosultsági kritériumokat és részletezve a
jóváhagyás indokait, a Parlament kérésével összhangban.

Mário David (PPE),    írásban. – (PT) A szerkezetátalakítás vagy áttelepülés miatt elbocsátott
munkavállalóknak nyújtott segítségnek dinamikusnak és rugalmasnak kell lennie, hogy
azt gyorsan és hatékonyan végre lehessen hajtani. A nemzetközi kereskedelemben
bekövetkező strukturális változások fényében fontos, hogy az európai gazdaság gyorsan
végre tudja hajtani az ilyen változások által érintett munkavállalókra vonatkozó támogatási
politikákat, miközben felruházza őket a munkaerőpiacra történő mihamarabbi
visszatéréshez szükséges készségekkel. A pénzügyi támogatást éppen ezért egyéni alapon
kell nyújtani. Fontos továbbá hangsúlyozni, hogy e támogatás nem helyettesítheti azokat
az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok felelőssége, és nem szolgálhatja a
vállalatok finanszírozását és szerkezetátalakítását sem. Tekintettel arra, hogy Szlovénia
segítséget kért a Pomurje NUTS III. szintű régióban a ruhaiparban tevékenykedő Mura,
European Fashion Design vállalatnál történt 2554 elbocsátással kapcsolatban, valamint
mivel a Pomurje régióban dolgozó összes munkavállaló 7%-a a Mura vállalat alkalmazásában
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állt és a régióban a jövedelmek már így sem érték el a szlovéniai átlagot, összességében
támogatom az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Szlovénia javára történő
igénybevételéről szóló jelentést.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Az, hogy az elmúlt hónapokban a Parlament hányszor
hagyta jóvá az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételét,
amelynek célja a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményeitől sújtott
munkavállalók részére nyújtott kiegészítő támogatás, meglátásom szerint jól jelzi, milyen
válságon megy keresztül Európa. Az EGAA nem oldja meg a válságot, de számottevő,
jelentős segítséget jelent. Ebben a konkrét esetben a támogatást a ruhaiparban tevékenykedő
szlovéniai Mura, European Fashion Design vállalatnál történt 2554 elbocsátás
következményeinek kezelésére kívánják felhasználni. A világkereskedelem strukturális
változásai különösen hátrányosan érintették ezt az ágazatot, amely az olcsó textilimport
áldozatává vált.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel a gazdasági világválság
társadalmi hatására, amely különösen súlyosan érintette a foglalkoztatást, az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) megfelelő felhasználása döntő szerepet játszik
számos európai polgár és család nehéz helyzetének enyhítésében, elősegítve ismételt
társadalmi integrációjukat és szakmai fejlődésüket, egyúttal pedig új, szakképzett munkaerőt
képezve a vállalatok igényeinek kielégítése és a gazdaság élénkítése érdekében. Ebben az
összefüggésben Szlovéniára vonatkozóan beavatkozási tervet terjesztettek elő a ruhaiparban
tevékenykedő Mura, European Fashion Design vállalatnál történt 2554 elbocsátással
kapcsolatban. Ennélfogva bízom benne, hogy az európai intézmények megkettőzik
erőfeszítéseiket egy olyan fontos erőforrás felhasználási arányának felgyorsítását és javítását
célzó intézkedések végrehajtása érdekében, mint az EGAA, az Alap kihasználtsága jelenleg
ugyanis rendkívül alacsony mértékű. Idén a rendelkezésre álló 500 millió eurónak
mindössze 11 %-ára nyújtottak be kérelmet.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Hónapról hónapra újabb és újabb kérelmek
érkeznek az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételére. Így most nyolc
új kérelmünk van, négy tagállamból: Szlovéniából, Németországból, Lengyelországból és
Spanyolországból. Több száz további vállalat szűnik meg a különböző ágazatokban, az
autógyártástól a textiliparon át egészen a kiskereskedelemig. Összesen 6500 (pontosan
6592) munkavállalót bocsátottak el. Ha ehhez hozzáadjuk a múlt hónapban itt tárgyalt
ügyeket, ez közel 10 000 személy.

Noha támogatjuk az igénybevételt, kénytelen vagyok elismételni, hogy mindenekelőtt arra
van szükség, hogy felhagyjunk a neoliberális politikákkal, amelyek az Európai Unió
országaiban tapasztalható nyilvánvaló gazdasági és társadalmi katasztrófához vezettek.
Az enyhítő intézkedések valóban szükségesek, de a válság kiváltó okait kell kezelni.

Rendkívül sürgetővé vált, hogy végrehajtsuk a 2011. évi költségvetésről szóló vita során
tett javaslatot, amelynek értelmében létre kellene hozni egy európai foglalkoztatási és
fenntartható fejlődési programot, amelyre az uniós bruttó hazai termék 1%-át különítenénk
el, és amelyhez a tagállamok kiegészítő finanszírozást nyújtanának. Ennek célja a valódi
konvergencia megvalósítása lenne, amely fokozza az egyes országok potenciálját, elősegíti
azok forrásainak fenntartható felhasználását, valamint ösztönzi a termelésbe való beruházást
és a jogokon alapuló munkahelyteremtést.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap
(EGAA) Szlovénia javára történő igénybevétele mellett szavaztam, mert úgy gondolom,
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hogy ez az eszköz értékes forrás a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került
munkavállalók megsegítéséhez. Az EGAA-t 2006-ban hozták létre, hogy gyakorlati
támogatást nyújtson a vállalatuk áttelepülése, illetve a 2009. évi módosítást követően a
gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, elősegítve ezáltal a
munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésüket.

A mai szavazás a ruhaiparban működő Mura, European Fashion Design vállalatnál történt
2554 elbocsátással összefüggő támogatás iránti kérelemről szólt, amelynek összege az
EGAA-ból finanszírozott 2 247 940 euró. Befejezésképpen, üdvözlöm a jelentés elfogadását,
amely bebizonyítja, hogy az EGAA hasznos és hatékony erőforrás a globalizáció és a
gazdasági válság nyomán kialakult munkanélküliség elleni küzdelemben.

David Martin (S&D),    írásban. – Üdvözlöm az Európai Globalizációs Alkalmazkodási
Alapnak a szlovéniai Mura, European Fashion Design vállalatnál elbocsátott 2554
munkavállaló megsegítésére történő igénybevételét. Bízom benne, hogy a 2,2 millió euró
segítségével az érintettek és a régió mihamarabb talpra tudnak állni az őket sújtó strukturális
változások után.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A Mura Group szlovén munkavállalói
érdekében tartózkodom a szavazástól, akiket feláldoztak a globalizáció oltárán. Abban a
helyzetben, amelybe az Európai Unió által ösztönzött neoliberális politikák
eredményeképpen kerültek, az embernek kedve lenne nemmel szavazni, tekintve, milyen
szánalmas összegű alamizsna ez. Mindazonáltal az a kevés, amit kapnak, talán enyhíthet
a nehézségeiken. Ettől azonban semmivel sem elfogadhatóbb az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap meglétének indoka. Az EGAA mögött álló elképzelés oda vezetett,
hogy a vállalatcsoportot birtokló befektetési alapok, valamint az ezekbe befektető bankok
hasznot húznak a munkavállalók kárára.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió a szolidaritás térsége, és az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) ennek részét képezi. Ez a támogatás
elengedhetetlen a munkanélküliek és a globalizált világot jellemző vállalatáthelyezések
áldozatainak megsegítéséhez. Egyre több vállalat települ át, kihasználva a számos országban,
elsősorban Kínában és Indiában rendelkezésre álló olcsó munkaerőt, ami rendkívül
hátrányosan érinti a munkavállalók jogait tiszteletben tartó országokat. Az EGAA célja,
hogy segítséget nyújtson a vállalatok áttelepülése által érintett munkavállalóknak, és
alapvetően javítja az új foglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférésüket. Az EGAA-t a
múltban más uniós országok is igénybe vették már, ezért most helyénvaló, ha megítéljük
a támogatást Szlovéniának, amely a ruhaiparban működő Mura, European Fashion Design
vállalatnál történt 2554 elbocsátással összefüggésben kért segítséget.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – (LV) Támogató voksot adtam le, ahogyan korábban
is tettem az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételével kapcsolatban.
Támogatnunk kell a munkájukat elveszítő embereket, és lehetőséget kell adnunk számukra,
hogy a bennük rejlő potenciált más területeken kamatoztassák. Igazán sajnálatos, hogy
annak ellenére, hogy személyesen kerestem meg a Lett Köztársaság miniszterelnökét, és
felhívtam a figyelmét az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételének
lehetőségére, Lettország ez idáig még nem élt ezzel a lehetőséggel, noha a lett lakosság
15 %-a munkanélküli. Úgy tűnik, jeleznünk kell az Európai Bizottság vezetősége felé, hogy
a Lett Köztársaságban a hatalmon lévők tétlenkednek. Több, mint 100 000 lett polgár már
elhagyta szülőhazáját. A jelek szerint ezek az emberek nem számítanak a Lett Köztársaság
kormányának.
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Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A szlovén Mura, European Fashion Design ruhaipari
vállalat a gazdasági és pénzügyi válság eredményeképpen 2009. október 21. és 2010.
február 20. között kénytelen volt megválni 2554 alkalmazottjától. Szlovénia ezért 2 247
940 euró támogatásra pályázik az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból annak
érdekében, hogy intézkedésekkel segítse az érintett munkavállalók mihamarabbi
visszatérését a munkaerőpiacra. Támogattam a jelentést, mert a támogatás igénybevétele
teljes mértékben indokolt.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) Matera asszony jelentése szerint támogatnunk
kell azon szlovén munkavállalók újbóli munkaerő-piaci beilleszkedését, akiket a pénzügyi
és gazdasági világválság következtében bocsátottak el. Úgy gondolom, ez dicséretes dolog,
és ezért a jelentés mellett szavaztam.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel arra, hogy Szlovénia
segítséget kért a ruhaiparban működő Mura, European Fashion Design vállalatnál történt
2554 elbocsátással kapcsolatban, az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel egyetértek a
Parlament által módosított bizottsági javaslattal.

Egyetértek továbbá a következőkkel:

- az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) segítenie kell az elbocsátott
munkavállalók újbóli munkába állását, és megismétlem, hogy az EGAA-ból nyújtott
támogatás nem helyettesítheti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok
felelőssége a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, és nem szolgálhat a
vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakításának finanszírozására;

- a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban létrehozott programok és különféle
egyéb eszközök általános értékelése során értékelni kell az EGAA működését és hozzáadott
értékét.

Üdvözlöm, hogy a Bizottság – miután az Európai Parlament többször emlékeztetett arra,
hogy az EGAA-t külön egyedi eszközként, saját célokkal és határidőkkel hozták létre, és
ezért az átcsoportosításokhoz megfelelő költségvetési sorokat kell rendelni – az Európai
Szociális Alap fel nem használt pénzeszközei helyett alternatív forrást javasolt a kifizetési
előirányzatok számára.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A Szlovénia által a ruhaiparban működő Mura,
European Fashion Design vállalatnál a 2009. október 21. és 2010. február 20. között
történt 2554 elbocsátással összefüggésben az Európai Globalizációs Alkalmazkodási
Alapból (EGAA) nyújtott támogatás iránt benyújtott kérelem valamennyi jogilag
meghatározott jogosultsági kritériumnak eleget tesz. Az európai globalizációs
alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló,
2009. június 18-i 546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az
EGAA hatályát átmenetileg kiterjesztették, hogy az ehhez hasonló helyzetekben is igénybe
lehessen venni, amikor a pénzügyi és gazdasági világválság közvetlen következtében
„legalább 500 főt bocsátanak el négyhónapos időszak alatt egy vállalkozáson belül egy
tagállamban”. Éppen ezért támogattam az állásfoglalást abban a reményben, hogy az EGAA
igénybevétele segítséget nyújt az érintett munkavállalóknak a munkaerőpiacra való
visszatéréshez.
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Jelentés: Barbara Matera (A7-0337/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel arra, hogy Németország
segítséget kért a Baden-Württembergben, a nyomdaipari gépgyártásban tevékenykedő
Heidelberger Druckmaschinen négy termelőhelyén lezajlott 1181 elbocsátással
kapcsolatban, az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel egyetértek a Parlament által
módosított bizottsági javaslattal. Egyetértek továbbá azzal, hogy az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) segítenie kell az elbocsátott munkavállalók újbóli
munkába állását, és megismétlem, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti
azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok felelőssége a nemzeti jog vagy
a kollektív szerződések értelmében, és nem szolgálhat a vállalatok vagy ágazatok
szerkezetátalakításának finanszírozására.

Mário David (PPE),    írásban. – (PT) A szerkezetátalakítás vagy áttelepülés miatt elbocsátott
munkavállalóknak nyújtott segítségnek dinamikusnak és rugalmasnak kell lennie, hogy
azt gyorsan és hatékonyan végre lehessen hajtani. A nemzetközi kereskedelemben
bekövetkező strukturális változások fényében fontos, hogy az európai gazdaság gyorsan
végre tudja hajtani az ilyen változások által érintett munkavállalókra vonatkozó támogatási
politikákat, miközben felruházza őket a munkaerőpiacra történő mihamarabbi
visszatéréshez szükséges készségekkel. A pénzügyi támogatást éppen ezért egyéni alapon
kell nyújtani. Fontos továbbá hangsúlyozni, hogy e támogatás nem helyettesítheti azokat
az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok felelőssége, és nem szolgálhatja a
vállalatok finanszírozását és szerkezetátalakítását sem. Tekintettel arra, hogy Németország
segítséget kért a Baden-Württembergben, a nyomdaipari gépgyártásban tevékenykedő
Heidelberger Druckmaschinen négy termelőhelyén lezajlott 1181 elbocsátással
kapcsolatban, összességében támogatom az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap
Németország javára történő igénybevételéről szóló jelentést.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Ma az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból
Németország javára nyújtott 8 308 555 euró összegű támogatási csomagot hagyunk jóvá,
amelynek célja a Baden-Württembergben, a nyomdaipari gépgyártásban tevékenykedő
Heidelberger Druckmaschinen négy termelőhelyén lezajlott 1181 elbocsátás
következményeinek kezelése. Amint azt mindig is hangsúlyoztam, noha az effajta segítség
rendkívül fontos a jelenlegi tünetek kezeléséhez, nem nyújt végleges megoldást az európai
ágazatokat sújtó problémákra, amelyek oka nem csupán a most tapasztalt gazdasági válság,
hanem az is, hogy Európának alkalmazkodnia kell a változó világhoz, amelyben a
versenyképesség nélkülözhetetlen.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel a gazdasági világválság
társadalmi hatására, amely különösen súlyosan érintette a foglalkoztatást, az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) megfelelő felhasználása döntő szerepet játszik
számos európai polgár és család nehéz helyzetének enyhítésében, elősegítve ismételt
társadalmi integrációjukat és szakmai fejlődésüket, egyúttal pedig új, szakképzett munkaerőt
képezve a vállalatok igényeinek kielégítése és a gazdaság élénkítése érdekében. Ebben az
összefüggésben Németországra vonatkozóan beavatkozási tervet terjesztettek elő a
Baden-Württembergben, a nyomdaipari gépgyártásban tevékenykedő Heidelberger
Druckmaschinen négy termelőhelyén lezajlott 1181 elbocsátással kapcsolatban. Ennélfogva
bízom benne, hogy az európai intézmények megkettőzik erőfeszítéseiket egy olyan fontos
erőforrás felhasználási arányának felgyorsítását és javítását célzó intézkedések végrehajtása
érdekében, mint az EGAA, az Alap kihasználtsága jelenleg ugyanis rendkívül alacsony
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mértékű. Idén a rendelkezésre álló 500 millió eurónak mindössze 11 %-ára nyújtottak be
kérelmet.

Peter Jahr (PPE),    írásban. – (DE) A mai döntés nyomán a baden-württembergi Heidelberger
Druckmaschinen AG vállalat elbocsátással fenyegetett munkavállalói 8 millió euró összegű
támogatást kapnak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból. Ezeket a forrásokat
a munkavállalók mihamarabbi ismételt elhelyezkedésének elősegítésére kell fordítani.
Fontos számomra, hogy az érintettek gyorsan, számottevő bürokratikus súrlódási
veszteségek nélkül hozzájussanak ehhez a pénzhez. A segítségre most van szükség, nem
pedig fél év vagy egy év múlva. Az Európai Uniónak és tagállamainak ezenkívül arra is
törekedniük kell, hogy ne pusztán a globalizáció kedvezőtlen következményeit
ellensúlyozzák. A globalizáció egy folyamat, amelyet szabályozhatunk, és amelyet
szabályoznunk is kell.

Wolf Klinz (ALDE),    írásban. – (DE) Tartózkodásom oka nem csupán az, hogy a Német
Szabaddemokrata Párt szkeptikus az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal
kapcsolatban, hanem azt, mivel a Heidelberger Druckmaschinen AG részvényese vagyok,
összeférhetetlenség is indokolja.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap
(EGAA) Németország javára történő igénybevétele mellett szavaztam, mert úgy gondolom,
hogy ez az eszköz értékes forrás a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került
munkavállalók megsegítéséhez. Az EGAA-t 2006-ban hozták létre, hogy gyakorlati
támogatást nyújtson a vállalatuk áttelepülése, illetve a 2009. évi módosítást követően a
gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, elősegítve ezáltal a
munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésüket.

A mai szavazás a Baden-Württembergben, a nyomdaipari gépgyártásban tevékenykedő
Heidelberger Druckmaschinen AG négy termelőhelyén lezajlott 1181 elbocsátással
összefüggő támogatás iránti kérelemről szólt, amelynek összege az EGAA-ból finanszírozott
8 308 555 euró. Befejezésképpen, üdvözlöm a jelentés elfogadását, amely bebizonyítja,
hogy az EGAA hasznos és hatékony erőforrás a globalizáció és a gazdasági válság nyomán
kialakult munkanélküliség elleni küzdelemben.

David Martin (S&D),    írásban. – Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért
hozták létre, hogy segítséget nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak
következményeitől sújtott munkavállalóknak. A Baden-Württembergben (a nyomdaipari
gépgyártásban) tevékenykedő Heidelberger Druckmaschinen AG négy termelőhelyén
lezajlott 1181 elbocsátás pontosan ebbe a kategóriába sorolható, ezért támogattam, hogy
a rendelkezésükre bocsássunk 8 308 555 eurót.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A Heidelberger Druckmaschinen
Group német munkavállalói érdekében tartózkodom a szavazástól, akiket feláldoztak a
globalizáció oltárán. Abban a helyzetben, amelybe az Európai Unió által ösztönzött
neoliberális politikák eredményeképpen kerültek, az embernek kedve lenne nemmel
szavazni, tekintve, milyen szánalmas összegű alamizsna ez. Mindazonáltal az a kevés, amit
kapnak, talán enyhíthet a nehézségeiken. Ettől azonban semmivel sem elfogadhatóbb az
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap meglétének indoka. Az EGAA mögött álló
elképzelés oda vezetett, hogy a nyomdaipari gépgyártás területén világvezető
vállalatcsoportot a nagyobb nyereség érdekében áttelepítették.
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Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió a szolidaritás térsége, és az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) ennek részét képezi. Ez a támogatás
elengedhetetlen a munkanélküliek és a globalizált világot jellemző vállalatáthelyezések
áldozatainak megsegítéséhez. Egyre több vállalat települ át, kihasználva a számos országban,
elsősorban Kínában és Indiában rendelkezésre álló olcsó munkaerőt, ami rendkívül
hátrányosan érinti a munkavállalók jogait tiszteletben tartó országokat. Az EGAA célja,
hogy segítséget nyújtson a vállalatok áttelepülése által érintett munkavállalóknak, és
alapvetően javítja az új foglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférésüket. Az EGAA-t a
múltban más uniós országok is igénybe vették már, ezért most helyénvaló, ha megítéljük
a támogatást Németországnak, amely a Baden-Württembergben, a nyomdaipari
gépgyártásban tevékenykedő Heidelberger Druckmaschinen négy termelőhelyén lezajlott
1181 elbocsátással összefüggésben kért segítséget.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A gazdasági válság hatásai máig érezhetők
Európában. Egyes vállalatok Németországban is még mindig a túlélésért küzdenek, és
számos alkalmazottat bocsátanak el. 2010. január 26-a és 2010. május 26-a között a
válság következtében a nyomdaipari gépgyártásban tevékenykedő, heidelbergi székhelyű
Druckmaschinen AG vállalatnak 1181 munkavállalójától kellett megválnia. A Német
Szövetségi Köztársaság ezért 8 308 555 euró összegű támogatást kért az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alapból. Támogatom a jelentést, mert a támogatás
igénybevételéhez előírt valamennyi kritérium teljesül.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) Támogatom az Alap igénybevételét ezzel a
kérelemmel kapcsolatban, mivel ez az intézkedés további segítséget nyújthat a
világkereskedelem fő strukturális változásainak következményeitől sújtott
munkavállalóknak, és támogathatja munkaerő-piaci visszailleszkedésüket. Ezért a jelentés
mellett szavaztam.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel arra, hogy Németország
segítséget kért a Baden-Württembergben, a nyomdaipari gépgyártásban tevékenykedő
Heidelberger Druckmaschinen négy termelőhelyén lezajlott 1181 elbocsátással
kapcsolatban, az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel egyetértek a Parlament által
módosított bizottsági javaslattal.

Egyetértek továbbá a következőkkel:

- az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) segítenie kell az elbocsátott
munkavállalók újbóli munkába állását, és megismétlem, hogy az EGAA-ból nyújtott
támogatás nem helyettesítheti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok
felelőssége a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, és nem szolgálhat a
vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakításának finanszírozására;

- a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban létrehozott programok és különféle
egyéb eszközök általános értékelése során értékelni kell az EGAA működését és hozzáadott
értékét.

Üdvözlöm, hogy a Bizottság – miután az Európai Parlament többször emlékeztetett arra,
hogy az EGAA-t külön egyedi eszközként, saját célokkal és határidőkkel hozták létre, és
ezért az átcsoportosításokhoz megfelelő költségvetési sorokat kell rendelni – az Európai
Szociális Alap fel nem használt pénzeszközei helyett alternatív forrást javasolt a kifizetési
előirányzatok számára.
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Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A Németország által a Baden-Württembergben, a
nyomdaipari gépgyártásban tevékenykedő Heidelberger Druckmaschinen négy
termelőhelyén 2010. január 26. és május 26. között lezajlott 1181 elbocsátással
kapcsolatban az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (EGAA) nyújtott támogatás
iránt benyújtott kérelem valamennyi jogilag meghatározott jogosultsági kritériumnak
eleget tesz. Az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló
1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. június 18-i 546/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az EGAA hatályát átmenetileg kiterjesztették,
hogy az ehhez hasonló helyzetekben is igénybe lehessen venni, amikor a pénzügyi és
gazdasági világválság közvetlen következtében „legalább 500 főt bocsátanak el négyhónapos
időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban”. Éppen ezért támogattam az
állásfoglalást abban a reményben, hogy az EGAA igénybevétele segítséget nyújt az érintett
munkavállalóknak a munkaerőpiacra való visszatéréshez.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) A Heidelgberger Druckmashcinen vállalattól
érkezett kérelem kivételével fenntartások nélkül támogattam az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap igénybevételére irányuló és a mai szavazás tárgyát képező valamennyi
kérelmet, ugyanis általánosságban egyetértek a Globalizációs Alkalmazkodási Alap
elképzelésével, és különösen támogatom az olyan személyeknek nyújtott közvetlen
támogatást, akik önhibájukon kívül, a globalizáció következtében veszítették el munkájukat.
Az említett vállalat, a Heidelberger Druckmaschinen esetében ugyanakkor tartózkodtam
a szavazástól. Ezzel kapcsolatban határozott fenntartásaim vannak. Köztudott, hogy a
Heidelberger Druckmaschinen a német gépgyártási ágazat gyöngyszeme. A vállalat sok
éven át szép nyereséget termelt.

Ezt követően, tény, két vagy három pénzügyi szempontból nehéz év következett. A
Heidelberger Druckmaschinen reflexszerűen a nagyvállalatokra jellemző módon reagált:
a magas bérköltségű területeken, azaz Németországban munkavállalókat bocsátott el,
miközben az alacsony munkaerőt felvonultató Kínában beruházásokat eszközölt, és növelte
alkalmazottai számát. Ha egy ilyen folyamat során támogatásért folyamodnak az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alapból, az negatív példája annak, hogyan használnak ki
a nemzetközi nagyvállalatok egy társadalmilag érzékeny és felelős uniós intézkedést arra,
hogy kibújjanak az őket terhelő társadalmi felelősség alól.

Jelentés: Barbara Matera (A7-0359/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE),    írásban. – (FR) Az olasz kollégám, Barbara Matera által készített
jelentés alapján az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 0,6 millió euró összegű
igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslat mellett szavaztam Lengyelország
javára, ahol a gépkocsigyártó ágazatban elbocsátásokra került sor. 590 személyt bocsátottak
el két, gépkocsigyártással foglalkozó vállalattól. Egyetértek azzal, hogy a támogatás kezelését
és ellenőrzését az Európai Szociális Alapért (ESZA) felelős lengyel szervek végezzék,
mindössze 2000 euróra csökkentve ezáltal a nyomon követés költségeit. Matera asszonyhoz
hasonlóan gratulálok a Bizottságnak ahhoz, hogy az EGAA igénybevételével összefüggésben
az Európai Szociális Alap fel nem használt pénzeszközei helyett alternatív forrást javasolt
a kifizetési előirányzatok számára. Mindazonáltal sajnálattal veszem tudomásul, hogy az
EGAA ezen esetben történő igénybevételéhez kifizetési előirányzatokat csoportosítottak
át a kkv-k és az innováció támogatására szánt költségvetési sorból. El kell ítélnünk a
Bizottságnak a versenyképességi és innovációs programok végrehajtása során tanúsított
hiányosságait, különösen gazdasági válság idején, amelynek következtében feltehetően
jóval nagyobb szükség lesz a segítségre.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel arra, hogy Lengyelország
támogatást igényelt a Wielkopolskie NUTS II. szintű régiójában a NACE rev. 2 rendszer
szerinti 29. ágazatban („Gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása”) működő két
vállalatnál történt 590 elbocsátással kapcsolatban, az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel
egyetértek a Parlament által módosított bizottsági javaslattal. Egyetértek továbbá azzal,
hogy a Bizottság az EGAA igénybevételével összefüggésben – miután az Európai Parlament
többször emlékeztetett arra, hogy az EGAA-t külön egyedi eszközként, saját célokkal és
határidőkkel hozták létre, és ezért az átcsoportosításokhoz megfelelő költségvetési sorokat
kell rendelni – az Európai Szociális Alap fel nem használt pénzeszközei helyett alternatív
forrást javasolt a kifizetési előirányzatok számára.

Mário David (PPE),    írásban. – (PT) A szerkezetátalakítás vagy áttelepülés miatt elbocsátott
munkavállalóknak nyújtott segítségnek dinamikusnak és rugalmasnak kell lennie, hogy
azt gyorsan és hatékonyan végre lehessen hajtani. A világkereskedelemben bekövetkező
strukturális változások fényében fontos, hogy az európai gazdaság gyorsan alkalmazni
tudja az ilyen változások által érintett munkavállalók megsegítésére szánt eszközöket,
valamint hogy felruházza őket a munkaerőpiacra történő mihamarabbi visszatéréshez
szükséges új készségekkel. A pénzügyi támogatást éppen ezért egyéni alapon kell nyújtani.
Fontos továbbá hangsúlyozni, hogy e támogatás nem helyettesítheti azokat az
intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok felelőssége, és nem szolgálhatja a
vállalatok finanszírozását és szerkezetátalakítását sem. Tekintettel arra, hogy Lengyelország
támogatást igényelt a Wielkopolskie régióban a NACE rev. 2 rendszer szerinti 29. ágazatban
(„Gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása”) működő két vállalatnál történt 590
elbocsátással kapcsolatban, a jelentés mellett, vagyis az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap Lengyelország javára történő igénybevétele mellett szavazok.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság és a
világkereskedelem strukturális változásaiból eredő munkaerő-piaci hangsúlyeltolódások
együttes hatásai miatt számtalan ember vált munkanélkülivé, méghozzá sok esetben hosszú
időre. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot az ilyen helyzetekben történő
fellépésre hozták létre. Ebben az esetben több mint 600 000 euró igénybevételéről van
szó Lengyelország javára, hogy támogatni tudja a gépkocsigyártó ágazatban 2009. március
1. és 2009. november 30. között két vállalattól elbocsátott 613 személyt. Mivel a Bizottság
megvizsgálta a kérelmet, és úgy ítéli meg, hogy az megfelelő és eleget tesz a meghatározott
követelményeknek, és mivel a kérelem jóváhagyását javasolja, szavazatommal ezt
támogattam.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel a gazdasági világválság
társadalmi hatására, amely különösen súlyosan érintette a foglalkoztatást, az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) megfelelő felhasználása döntő szerepet játszik
számos európai polgár és család nehéz helyzetének enyhítésében, elősegítve ismételt
társadalmi integrációjukat és szakmai fejlődésüket, egyúttal pedig új, szakképzett munkaerőt
képezve a vállalatok igényeinek kielégítése és a gazdaság élénkítése érdekében. Ebben az
összefüggésben Lengyelországra vonatkozóan beavatkozási tervet terjesztettek elő a
Wielkopolskie NUTS II. szintű régiójában a NACE rev. 2 rendszer szerinti 29. ágazatban
(„Gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása”) működő két vállalatnál történt 590
elbocsátással kapcsolatban. Ennélfogva bízom benne, hogy az európai intézmények
megkettőzik erőfeszítéseiket egy olyan fontos erőforrás felhasználási arányának
felgyorsítását és javítását célzó intézkedések végrehajtása érdekében, mint az EGAA, az
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Alap kihasználtsága jelenleg ugyanis rendkívül alacsony mértékű. Idén a rendelkezésre
álló 500 millió eurónak mindössze 11 %-ára nyújtottak be kérelmet.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap
(EGAA) Lengyelország javára történő igénybevétele mellett szavaztam, mert úgy gondolom,
hogy ez az eszköz értékes forrás a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került
munkavállalók megsegítéséhez. Az EGAA-t 2006-ban hozták létre, hogy gyakorlati
támogatást nyújtson a vállalatok áttelepülése, illetve a 2009. évi módosítást követően a
gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók számára, elősegítve ezáltal a
munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésüket.

A támogatásra irányuló kérelem a NACE rev. 2 rendszer szerinti 29. ágazatban
(„Gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása”) működő két vállalatnál történt 1104
elbocsátásra vonatkozott (ebből 590-hez kértek támogatást), az EGAA-ból finanszírozott
633 077 euró összegben. Befejezésképpen, üdvözlöm a jelentés elfogadását, amely
bebizonyítja, hogy az EGAA hasznos és hatékony erőforrás a globalizáció és a gazdasági
válság nyomán kialakult munkanélküliség elleni küzdelemben.

David Martin (S&D),    írásban. – A Bizottság javaslatot tett arra, hogy az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 633 077 eurót bocsássunk rendelkezésre a
gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása területén működő két lengyelországi
vállalatnál elbocsátott 1104 munkavállaló megsegítésére. Szavazatommal támogattam a
javaslatot.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A lengyel autógyártás munkavállalói
érdekében tartózkodom a szavazástól, akiket feláldoztak a globalizáció oltárán. Abban a
helyzetben, amelybe az Európai Unió által ösztönzött neoliberális politikák
eredményeképpen kerültek, az embernek kedve lenne nemmel szavazni, tekintve, milyen
szánalmas összegű alamizsna ez. Mindazonáltal az a kevés, amit kapnak, talán enyhíthet
a nehézségeiken. Ettől azonban semmivel sem elfogadhatóbb az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap meglétének indoka. Az EGAA mögött álló elképzelés oda vezetett,
hogy az olyan vállalatok, mint a SEWS és a Leoni Atokabel a nagyobb nyereség érdekében
gátlástalanul áttelepülnek.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió a szolidaritás térsége, és az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) ennek részét képezi. Ez a támogatás
elengedhetetlen a munkanélküliek és a globalizált világot jellemző vállalatáthelyezések
áldozatainak megsegítéséhez. Egyre több vállalat települ át, kihasználva a számos országban,
elsősorban Kínában és Indiában rendelkezésre álló olcsó munkaerőt, ami rendkívül
hátrányosan érinti a munkavállalók jogait tiszteletben tartó országokat. Az EGAA célja,
hogy segítséget nyújtson a vállalatok áttelepülése által érintett munkavállalóknak, és
alapvetően javítja az új foglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférésüket. Az EGAA-t a
múltban más uniós országok is igénybe vették már, ezért most helyénvaló, ha megítéljük
a támogatást Lengyelországnak, amely a Wielkopolskie NUTS II. szintű régiójában a NACE
rev. 2 rendszer szerinti 29. ágazatban („Gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása”)
működő két vállalatnál történt 590 elbocsátással összefüggésben kért segítséget.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Ahhoz, hogy megakadályozhassuk a
munkanélküliség szintjének a pénzügyi és gazdasági válság következtében történő jelentős
növekedését, az EU tagállamainak forrásokra van szükségük, hogy mihamarabb hatékony
politikai intézkedéseket hajthassanak végre. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási
Alap erre a célra összesen 500 milliárd eurót bocsát rendelkezésre. Ha egy adott időszak
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során egy vagy több vállalattól több mint 500 munkavállalót bocsátanak el, kérelmezni
lehet az Alap igénybevételét. A jelentés mellett szavazok, mivel a NACE rev. 2. rendszer
szerinti 29. ágazatban működő lengyelországi vállalatoknál történt 1104 elbocsátással
kapcsolatban kért 633 077 euró összegű támogatás teljes mértékben indokolt.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) Támogattam a jelentést, mivel az a gazdasági
válság és annak következményei által kedvezőtlenül érintett munkavállalók megsegítését
célzó intézkedéseket tárgyal.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel arra, hogy Lengyelország
támogatást igényelt a Wielkopolskie NUTS II. szintű régiójában a NACE rev. 2 rendszer
szerinti 29. ágazatban („Gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása”) működő két
vállalatnál történt 590 elbocsátással kapcsolatban, az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel
egyetértek a Parlament által módosított bizottsági javaslattal.

Egyetértek továbbá a következőkkel:

- az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) segítenie kell az elbocsátott
munkavállalók újbóli munkába állását, és megismétlem, hogy az EGAA-ból nyújtott
támogatás nem helyettesítheti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok
felelőssége a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, és nem szolgálhat a
vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakításának finanszírozására;

- a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban létrehozott programok és különféle
egyéb eszközök általános értékelése során értékelni kell az EGAA működését és hozzáadott
értékét.

Üdvözlöm, hogy a Bizottság – miután az Európai Parlament többször emlékeztetett arra,
hogy az EGAA-t külön egyedi eszközként, saját célokkal és határidőkkel hozták létre, és
ezért az átcsoportosításokhoz megfelelő költségvetési sorokat kell rendelni – az Európai
Szociális Alap fel nem használt pénzeszközei helyett alternatív forrást javasolt a kifizetési
előirányzatok számára.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A Lengyelország által a Wielkopolskie NUTS II. szintű
régiójában a NACE rev. 2 rendszer szerinti 29. ágazatban („Gépjárművek, pótkocsik és
félpótkocsik gyártása”) működő két vállalatnál történt 590 elbocsátással kapcsolatban az
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (EGAA) nyújtott támogatás iránt benyújtott
kérelem valamennyi jogilag meghatározott jogosultsági kritériumnak eleget tesz. Az európai
globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet
módosításáról szóló, 2009. június 18-i 546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
értelmében az EGAA hatályát átmenetileg kiterjesztették, hogy az ehhez hasonló
helyzetekben is igénybe lehessen venni, amikor a pénzügyi és gazdasági világválság
közvetlen következtében „legalább 500 főt bocsátanak el kilenchónapos időszak alatt,
különösen kis- és középvállalkozásoknál, egy NACE 2-es ágazatban egy régióban vagy két
egymással határos régióban NUTS II szinten”. Éppen ezért támogattam az állásfoglalást
abban a reményben, hogy az EGAA igénybevétele segítséget nyújt az érintett
munkavállalóknak a munkaerőpiacra való visszatéréshez.

Jelentés: Barbara Matera (A7-0358/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    írásban. – (ES) Az Aragóniának nyújtandó támogatás

mellett szavaztam. Az autonóm közösség az uniós átlagnál gyérebben lakott (112 fő/km2);
gazdasága hagyományosan a gabonatermesztésen és a birkatenyésztésen alapul; a
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kiskereskedelmi ágazatban egy kilenc hónapos időszak alatt 1154 munkavállalót
bocsátottak el 593 vállalattól; 2010 februárjában a szolgáltatási szektorban dolgozók
56 %-a volt munkanélküli, 73 %-uk nő; az elbocsátott munkavállalók 73,9 %-a bolti vagy
piaci eladó volt; 14 %-uk szakképesítést nem igénylő munkát végzett. Sajnálatos, hogy az
intézkedések elfogadása túlságosan későn, az első elbocsátások után 11 hónappal kezdődött
meg.

Érdekes lenne megvizsgálni az elbocsátott munkavállalókra vonatkozó átmeneti és
rendkívüli támogatási intézkedések eredményeit, amelyekre a munkaerő-piaci
visszailleszkedésük érdekében kerül majd sor. Azt azonban végig szem előtt kell tartani,
hogy ezek a fellépések nem helyettesíthetik azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala
a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelőssége.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel arra, hogy Spanyolország
támogatást igényelt az Aragónia NUTS II. szintű régiójában a NACE Rev. 2 rendszer szerinti
47. ágazatban („Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű, motorkerékpár”) működő 593
vállalatnál történt 1154 elbocsátással kapcsolatban, az állásfoglalás mellett szavaztam,
mivel egyetértek a Parlament által módosított bizottsági javaslattal. Egyetértek továbbá
azzal, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata során értékelni
kell az EGAA működését és hozzáadott értékét a 2006. május 17-i intézményközi
megállapodásban létrehozott programok és különféle egyéb eszközök általános
értékelésének keretében.

Mário David (PPE),    írásban. – (PT) A szerkezetátalakítás vagy áttelepülés miatt elbocsátott
munkavállalóknak nyújtott segítségnek dinamikusnak és rugalmasnak kell lennie, hogy
azt gyorsan és hatékonyan végre lehessen hajtani. A világkereskedelemben bekövetkező
strukturális változások fényében fontos, hogy az európai gazdaság gyorsan alkalmazni
tudja az ilyen változások által érintett munkavállalók megsegítésére szánt eszközöket,
valamint hogy felruházza őket a munkaerőpiacra történő mihamarabbi visszatéréshez
szükséges új készségekkel. A pénzügyi támogatást éppen ezért egyéni alapon kell nyújtani.
Fontos továbbá hangsúlyozni, hogy e támogatás nem helyettesítheti azokat az
intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok felelőssége, és nem szolgálhatja a
vállalatok finanszírozását és szerkezetátalakítását sem. Tekintettel arra, hogy Spanyolország
támogatást igényelt az Aragónia régióban a NACE Rev. 2 rendszer szerinti 47. ágazatban
(„Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű, motorkerékpár”) működő 593 vállalatnál történt
1154 elbocsátással kapcsolatban, a jelentés mellett, vagyis az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap Spanyolország javára történő igénybevétele mellett szavazok.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság és a
világkereskedelem strukturális változásaiból eredő munkaerő-piaci hangsúlyeltolódások
együttes hatásai miatt számtalan ember vált munkanélkülivé, méghozzá sok esetben hosszú
időre. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot az ilyen helyzetekben történő
fellépésre hozták létre. Ebben az esetben több mint 1,5 millió euró igénybevételéről van
szó Spanyolország javára, hogy támogatni tudja a 2009. június 1. és 2010. február 28.
között 593 kiskereskedelmi vállalattól elbocsátott 1154 személyt. Mivel a Bizottság
megvizsgálta a kérelmet, és úgy ítéli meg, hogy az megfelelő és eleget tesz a meghatározott
követelményeknek, és mivel a kérelem jóváhagyását javasolja, szavazatommal ezt
támogattam.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel a gazdasági világválság
társadalmi hatására, amely különösen súlyosan érintette a foglalkoztatást, az Európai
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Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) megfelelő felhasználása döntő szerepet játszik
számos európai polgár és család nehéz helyzetének enyhítésében, elősegítve ismételt
társadalmi integrációjukat és szakmai fejlődésüket, egyúttal pedig új, szakképzett munkaerőt
képezve a vállalatok igényeinek kielégítése és a gazdaság élénkítése érdekében. Ebben az
összefüggésben Spanyolországra vonatkozóan beavatkozási tervet terjesztettek elő az
Aragónia NUTS II. szintű régiójában a 47. ágazatban („Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű,
motorkerékpár”) működő 593 vállalatnál történt 1154 elbocsátással kapcsolatban.
Ennélfogva bízom benne, hogy az európai intézmények megkettőzik erőfeszítéseiket egy
olyan fontos erőforrás felhasználási arányának felgyorsítását és javítását célzó intézkedések
végrehajtása érdekében, mint az EGAA, az Alap kihasználtsága jelenleg ugyanis rendkívül
alacsony mértékű. Idén a rendelkezésre álló 500 millió eurónak mindössze 11 %-ára
nyújtottak be kérelmet.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap
(EGAA) Spanyolország javára történő igénybevétele mellett szavaztam, mert úgy gondolom,
hogy ez az eszköz értékes forrás a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került
munkavállalók megsegítéséhez. Az EGAA-t 2006-ban hozták létre, hogy gyakorlati
támogatást nyújtson a vállalatuk áttelepülése, illetve a 2009. évi módosítást követően a
gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, elősegítve ezáltal a
munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésüket.

A mai támogatás iránti kérelem a NACE Rev. 2 rendszer szerinti 47. ágazatban
(„Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű, motorkerékpár”) működő 593 vállalatnál történt
1154 elbocsátással kapcsolatos, és összege az EGAA-ból finanszírozott 1 560 000 euró.
Befejezésképpen hangsúlyozni szeretném az EGAA jelentőségét, amelyről bebizonyosodott,
hogy hasznos és hatékony erőforrás a globalizáció és a gazdasági válság nyomán kialakult
munkanélküliség elleni küzdelemben.

David Martin (S&D),    írásban. – Jól szemlélteti az egész világot érintő gazdasági visszaesés
mértékét Spanyolország támogatási kérelme, amely szerint 1 560 000 eurót kíván igénybe
venni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból, hogy segítséget nyújtson a
kilenchónapos időszak során 593 kiskereskedelmi vállalattól elbocsátott 1154 személy
számára. A kérelmet támogattam.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió a szolidaritás térsége, és az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) ennek részét képezi. Ez a támogatás
elengedhetetlen a munkanélküliek és a globalizált világot jellemző vállalatáthelyezések
áldozatainak megsegítéséhez. Egyre több vállalat települ át, kihasználva a számos országban,
elsősorban Kínában és Indiában rendelkezésre álló olcsó munkaerőt, ami rendkívül
hátrányosan érinti a munkavállalók jogait tiszteletben tartó országokat. Az EGAA célja,
hogy segítséget nyújtson a vállalatok áttelepülése által érintett munkavállalóknak, és
alapvetően javítja az új foglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférésüket. Az EGAA-t a
múltban más uniós országok is igénybe vették már, ezért most helyénvaló, ha megítéljük
a támogatást Spanyolországnak, amely az Aragónia NUTS II. szintű régiójában a NACE
Rev. 2 rendszer szerinti 47. ágazatban („Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű, motorkerékpár”)
működő 593 vállalatnál történt 1154 elbocsátással összefüggésben kért segítséget.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Aragónia NUTS II. szintű régiójában a NACE Rev.
2 rendszer szerinti 47. ágazatban működő 593 spanyol vállalatnál 1154 elbocsátás történt.
A pénzügyi és gazdasági válság drámai visszaesést okozott a kiskereskedelmi értékesítések
terén. A helyzet súlyos következményekkel jár, különösen Aragónia régió számára, amely
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az uniós átlagnál gyérebben lakott. Tartani kell attól, hogy még több lakos fog elvándorolni
a régióból, pedig számuk a válság előtt némi növekedést mutatott. Támogattam a jelentést,
mert haladéktalan intézkedésekre van szükség a növekvő munkanélküliséggel szemben,
különösen a gazdasági nehézségekkel küzdő kisebb régiókban.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) Mivel a pénzügyi és gazdasági világválság
következményei nyomán elbocsátott munkavállalóknak nyújtott további támogatásról
van szó, amely további forrásokat biztosít számukra a munkaerőpiacra történő újbóli
beilleszkedéshez, a jelentés mellett szavaztam.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel arra, hogy Spanyolország
támogatást igényelt az Aragónia NUTS II. szintű régiójában a NACE Rev. 2 rendszer szerinti
47. ágazatban („Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű, motorkerékpár”) működő 593
vállalatnál történt 1154 elbocsátással kapcsolatban, az állásfoglalás mellett szavaztam,
mivel egyetértek a Parlament által módosított bizottsági javaslattal.

Egyetértek továbbá a következőkkel:

- az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) segítenie kell az elbocsátott
munkavállalók újbóli munkába állását, és megismétlem, hogy az EGAA-ból nyújtott
támogatás nem helyettesítheti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok
felelőssége a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, és nem szolgálhat a
vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakításának finanszírozására;

- a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban létrehozott programok és különféle
egyéb eszközök általános értékelése során értékelni kell az EGAA működését és hozzáadott
értékét.

Üdvözlöm, hogy a Bizottság – miután az Európai Parlament többször emlékeztetett arra,
hogy az EGAA-t külön egyedi eszközként, saját célokkal és határidőkkel hozták létre, és
ezért az átcsoportosításokhoz megfelelő költségvetési sorokat kell rendelni – az Európai
Szociális Alap fel nem használt pénzeszközei helyett alternatív forrást javasolt a kifizetési
előirányzatok számára.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A Spanyolország által az Aragónia NUTS II. szintű
régiójában a NACE Rev. 2 rendszer szerinti 47. ágazatban („Kiskereskedelem, kivéve:
gépjármű, motorkerékpár”) működő 593 vállalatnál történt 1154 elbocsátással kapcsolatban
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (EGAA) nyújtott támogatás iránt
benyújtott kérelem valamennyi jogilag meghatározott jogosultsági kritériumnak eleget
tesz. Az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK
rendelet módosításáról szóló, 2009. június 18-i 546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében az EGAA hatályát átmenetileg kiterjesztették, hogy az ehhez hasonló
helyzetekben is igénybe lehessen venni, amikor a pénzügyi és gazdasági világválság
közvetlen következtében „legalább 500 főt bocsátanak el kilenchónapos időszak alatt,
különösen kis- és középvállalkozásoknál, egy NACE 2-es ágazatban egy régióban vagy két
egymással határos régióban NUTS II szinten”. Éppen ezért támogattam az állásfoglalást
abban a reményben, hogy az EGAA igénybevétele segítséget nyújt az érintett
munkavállalóknak a munkaerőpiacra való visszatéréshez.

Jelentés: Barbara Matera (A7-0357/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    írásban. – (ES) Az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alapból Valenciának nyújtott támogatás mellett szavaztam, mivel a

14-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU82



világkereskedelem strukturális változásai és a pénzügyi válság következtében 2009. április
13. és 2010. január 12. között a textiliparban működő 143 vállalatnál 544 váratlan
elbocsátásra került sor, ami helyi szinten komoly következményekkel járt. Az elbocsátottak
61,7 %-a férfi, 22 %-uk 55 évesnél idősebb, 79,9 %-uk csak alapfokú végzettséggel
rendelkezik, és négyen közülük fogyatékkal élnek.

Úgy vélem, hogy a 14 hónapos fizetett részidős szakmai gyakorlat során kapott képzés
javítani fogja szakmai képesítésüket, hogy azután visszatérhessenek a munkaerőpiacra.
Az előző ügyhöz hasonlóan most is sajnálatosnak tartom, hogy az intézkedések
alkalmazására túl későn, egy évvel és két hónappal az első elbocsátások után került sor.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel arra, hogy Spanyolország
támogatást igényelt a Valencia autonóm közösség NUTS II. szintű régióban a NACE rev
2. rendszer szerinti 13. ágazatban („Textília gyártása”) működő 143 vállalatnál történt 350
elbocsátással kapcsolatban, az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel egyetértek a Parlament
által módosított bizottsági javaslattal. Egyetértek továbbá azzal, hogy a Bizottság
javaslatának indokolásában egyértelmű és részletes tájékoztatást kell nyújtani az
alkalmazással kapcsolatban, elemezve a jogosultsági kritériumokat és részletezve a
jóváhagyás indokait, a Parlament kérésével összhangban.

Mário David (PPE),    írásban. – (PT) A szerkezetátalakítás vagy áttelepülés miatt elbocsátott
munkavállalóknak nyújtott segítségnek dinamikusnak és rugalmasnak kell lennie, hogy
azt gyorsan és hatékonyan végre lehessen hajtani. A világkereskedelemben bekövetkező
strukturális változások fényében fontos, hogy az európai gazdaság gyorsan alkalmazni
tudja az ilyen változások által érintett munkavállalók megsegítésére szánt eszközöket,
valamint hogy felruházza őket a munkaerőpiacra történő mihamarabbi visszatéréshez
szükséges új készségekkel. A pénzügyi támogatást éppen ezért egyéni alapon kell nyújtani.
Fontos továbbá hangsúlyozni, hogy e támogatás nem helyettesítheti azokat az
intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok felelőssége, és nem szolgálhatja a
vállalatok finanszírozását és szerkezetátalakítását sem. Tekintettel arra, hogy Spanyolország
támogatást igényelt a Valencia autonóm közösség régióban a NACE rev 2. rendszer szerinti
13. ágazatban („Textília gyártása”) működő 143 vállalatnál történt 350 elbocsátással
kapcsolatban, a jelentés mellett, vagyis az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap
Spanyolország javára történő igénybevétele mellett szavazok.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság és a
világkereskedelem strukturális változásaiból eredő munkaerő-piaci hangsúlyeltolódások
együttes hatásai miatt számtalan ember vált munkanélkülivé, méghozzá sok esetben hosszú
időre. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot az ilyen helyzetekben történő
fellépésre hozták létre. Ebben az esetben több, mint 2 millió euró igénybevételéről van szó
Spanyolország javára, hogy támogatni tudja a 2009. április 13. és 2010. január 12. között
a textiliparban működő 143 vállalattól elbocsátott 544 személyt. Mivel a Bizottság
megvizsgálta a kérelmet, és úgy ítéli meg, hogy az megfelelő és eleget tesz a meghatározott
követelményeknek, és mivel a kérelem jóváhagyását javasolja, szavazatommal ezt
támogattam.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel a gazdasági világválság
társadalmi hatására, amely különösen súlyosan érintette a foglalkoztatást, az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) megfelelő felhasználása döntő szerepet játszik
számos európai polgár és család nehéz helyzetének enyhítésében, elősegítve ismételt
társadalmi integrációjukat és szakmai fejlődésüket, egyúttal pedig új, szakképzett munkaerőt
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képezve a vállalatok igényeinek kielégítése és a gazdaság élénkítése érdekében. Ebben az
összefüggésben Spanyolországra vonatkozóan beavatkozási tervet terjesztettek elő a
Valencia autonóm közösség NUTS II. szintű régióban a NACE rev 2. rendszer szerinti 13.
ágazatban („Textília gyártása”) működő 143 vállalatnál történt 350 elbocsátással
kapcsolatban. Ennélfogva bízom benne, hogy az európai intézmények megkettőzik
erőfeszítéseiket egy olyan fontos erőforrás felhasználási arányának felgyorsítását és javítását
célzó intézkedések végrehajtása érdekében, mint az EGAA, az Alap kihasználtsága jelenleg
ugyanis rendkívül alacsony mértékű. Idén a rendelkezésre álló 500 millió eurónak
mindössze 11 %-ára nyújtottak be kérelmet.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap
(EGAA) Spanyolország javára történő igénybevétele mellett szavaztam, mert úgy gondolom,
hogy ez az eszköz értékes forrás a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került
munkavállalók megsegítéséhez. Az EGAA-t 2006-ban hozták létre, hogy gyakorlati
támogatást nyújtson a vállalatuk áttelepülése, illetve a 2009. évi módosítást követően a
gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, elősegítve ezáltal a
munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésüket.

A támogatásra irányuló kérelem a NACE rev 2. rendszer szerinti 13. ágazatban („Textília
gyártása”) működő 143 vállalatnál történt 544 elbocsátásra vonatkozott (ebből 350-hez
kértek támogatást), az EGAA-ból finanszírozott 2 059 466 euró összegben.
Befejezésképpen, üdvözlöm a jelentés elfogadását, amely bebizonyítja, hogy az EGAA
hasznos és hatékony erőforrás a globalizáció és a gazdasági válság nyomán kialakult
munkanélküliség elleni küzdelemben.

David Martin (S&D),    írásban. – Erőt próbáló időszak ez a textilipar számára
Európa-szerte. A Bizottság 1 422 850 euró igénybevételét javasolja a Spanyolországban
ebben az ágazatban működő 33 vállalatnál történt 528 elbocsátásra adott válaszként.
Mellette szavaztam.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió a szolidaritás térsége, és az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) ennek részét képezi. Ez a támogatás
elengedhetetlen a munkanélküliek és a globalizált világot jellemző vállalatáthelyezések
áldozatainak megsegítéséhez. Egyre több vállalat települ át, kihasználva a számos országban,
elsősorban Kínában és Indiában rendelkezésre álló olcsó munkaerőt, ami rendkívül
hátrányosan érinti a munkavállalók jogait tiszteletben tartó országokat. Az EGAA célja,
hogy segítséget nyújtson a vállalatok áttelepülése által érintett munkavállalóknak, és
alapvetően javítja az új foglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférésüket. Az EGAA-t a
múltban más uniós országok is igénybe vették már, ezért most helyénvaló, ha megítéljük
a támogatást Spanyolországnak, amely a Valencia autonóm közösség NUTS II. szintű
régióban a NACE rev 2. rendszer szerinti 13. ágazatban („Textília gyártása”) működő 143
vállalatnál történt 350 elbocsátással összefüggésben kért segítséget.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) 2009. április 13. és 2010. január 12. között 544
spanyol munkavállalót bocsátottak el a NACE rev. 2. rendszer szerinti 13. ágazatban
(„Textília gyártása”) működő 143 vállalattól. Ahhoz, hogy közülük 350 személy számára
segítséget nyújthasson, Spanyolország 2 059 466 euró támogatást igényelt az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alapból. Támogatom a jelentést, mert az Alap
igénybevételének valamennyi feltétele teljesül.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) Mivel Comunidad Valenciana régióra a kis- és
középvállalkozások nagy aránya jellemző, amelyek főként a bútorok, cipők, textíliák,
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kerámiák és játékok gyártására specializálódtak, és a régió foglalkoztatásából 60 %-ot
képvisel a szolgáltatási ágazat, az elmúlt két évben történt nagyszámú elbocsátások
különösen hátrányosan érintették ezt az ágazatot. Helyi szinten mindez súlyos
következményekkel jár. Ezért különösen fontos, hogy megerősítsük és a továbbiakban is
támogassuk a textilipart. Ezért támogattam a kérelmet.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel arra, hogy Spanyolország
támogatást igényelt a Valencia autonóm közösség NUTS II. szintű régióban a NACE rev
2. rendszer szerinti 13. ágazatban („Textília gyártása”) működő 143 vállalatnál történt 350
elbocsátással kapcsolatban, az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel egyetértek a Parlament
által módosított bizottsági javaslattal.

Egyetértek továbbá a következőkkel:

- az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) segítenie kell az elbocsátott
munkavállalók újbóli munkába állását, és megismétlem, hogy az EGAA-ból nyújtott
támogatás nem helyettesítheti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok
felelőssége a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, és nem szolgálhat a
vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakításának finanszírozására;

- a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban létrehozott programok és különféle
egyéb eszközök általános értékelése során értékelni kell az EGAA működését és hozzáadott
értékét.

Üdvözlöm, hogy a Bizottság – miután az Európai Parlament többször emlékeztetett arra,
hogy az EGAA-t külön egyedi eszközként, saját célokkal és határidőkkel hozták létre, és
ezért az átcsoportosításokhoz megfelelő költségvetési sorokat kell rendelni – az Európai
Szociális Alap fel nem használt pénzeszközei helyett alternatív forrást javasolt a kifizetési
előirányzatok számára.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A Spanyolország által benyújtott támogatási kérelem
a Valencia autonóm közösség NUTS II. szintű régióban a NACE rev 2. rendszer szerinti
13. ágazatban („Textília gyártása”) működő 143 vállalatnál történt 544 elbocsátásra
vonatkozik (amelyek közül 350 jogosult a támogatásra). A bizottsági értékelés szerint a
kérelem valamennyi jogilag meghatározott jogosultsági kritériumnak eleget tesz. Az európai
globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet
módosításáról szóló, 2009. június 18-i 546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
értelmében az EGAA hatályát átmenetileg kiterjesztették, hogy az ehhez hasonló
helyzetekben is igénybe lehessen venni, amikor a pénzügyi és gazdasági világválság
közvetlen következtében „legalább 500 főt bocsátanak el kilenchónapos időszak alatt,
különösen kis- és középvállalkozásoknál, egy NACE 2-es ágazatban egy régióban vagy két
egymással határos régióban NUTS II szinten”. Éppen ezért támogattam az állásfoglalást
abban a reményben, hogy az EGAA igénybevétele segítséget nyújt az érintett
munkavállalóknak a munkaerőpiacra való visszatéréshez.

Jelentés: Barbara Matera (A7-0356/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    írásban. – (ES) Támogattam ezt a kezdeményezést,
hogy a kilenchónapos időszakban a természeteskő-ágazatban működő 66 valenciai
vállalattól elbocsátott 528 személy közül 330 részére további támogatást nyújtsunk, és
ezáltal lehetővé tegyük számukra a munkaerőpiacra történő visszatérést. Az elbocsátottak
62 %-a 45 évnél idősebb, hárman közülük fogyatékkal élnek, 51 %-uk iskolázatlan, és
34,4 %-uk csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.
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A közösség a feldolgozóiparban történt elbocsátásokkal kapcsolatban már kapott
támogatást. Ezért sürgető szükség van más intézkedések elfogadására is. Az Európai
Globalizáció Alkalmazkodási Alap igénybevétele csupán egy része ezeknek az
intézkedéseknek. Befejezésképpen ismét sajnálatomat fejezem ki amiatt, hogy
Spanyolország túlságosan későn, egy évvel és három hónappal az elbocsátásokat követően
cselekedett, amikor pedig az ilyen intézkedéseknek azonnal és sürgősen meg kellene
történniük.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel arra, hogy Spanyolország
támogatást igényelt a Valencia autonóm közösség NUTS II. szintű régióban a NACE Rev.
2. rendszer szerinti 23. ágazatban („Egyéb nemfém ásványi termékek gyártása”) működő
66 vállalatnál történt 300 elbocsátással kapcsolatban, az állásfoglalás mellett szavaztam,
mivel egyetértek a Parlament által módosított bizottsági javaslattal. Egyetértek továbbá
azzal, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata során értékelni
kell az EGAA működését és hozzáadott értékét a 2006. május 17-i intézményközi
megállapodásban létrehozott programok és különféle egyéb eszközök általános
értékelésének keretében.

Mário David (PPE),    írásban. – (PT) A szerkezetátalakítás vagy áttelepülés miatt elbocsátott
munkavállalóknak nyújtott segítségnek dinamikusnak és rugalmasnak kell lennie, hogy
azt gyorsan és hatékonyan végre lehessen hajtani. A nemzetközi kereskedelemben
bekövetkező szerkezeti változások fényében fontos, hogy az európai gazdaság gyorsan
végre tudja hajtani az ilyen változások által érintett munkavállalók segítését célzó
eszközöket, miközben felruházza őket a munkaerőpiacra történő mihamarabbi
visszatéréshez szükséges készségekkel. A pénzügyi támogatást éppen ezért egyéni alapon
kell nyújtani. Fontos továbbá hangsúlyozni, hogy e támogatás nem válthatja ki a vállalatok
alapvető kötelességeit, és nem szolgálhatja a vállalatok finanszírozását, illetve nem
használható fel szerkezetátalakításhoz. Tekintettel arra, hogy Spanyolország támogatást
igényelt a Valencia autonóm közösség NUTS II. szintű régióban a NACE Rev. 2. rendszer
szerinti 23. ágazatban („Egyéb nemfém ásványi termékek gyártása”) működő 66 vállalatnál
történt 300 elbocsátással kapcsolatban, a jelentés mellett, vagyis az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap Spanyolország javára történő igénybevétele mellett szavazok.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Ma az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból
Spanyolország javára nyújtott 1 422 850 euró összegű támogatási csomagot hagyunk
jóvá. Az országot súlyosan érintette a gazdasági világválság, és különösen a munkanélküliség
szintje az európai átlag fölé emelkedett. Ebben a konkrét esetben a támogatás a NACE Rev.
2. rendszer szerinti 23. ágazatban („Egyéb nemfém ásványi termékek gyártása”) működő
66 vállalatnál történt 528 elbocsátásra vonatkozik. Bízom benne, hogy a spanyol gazdaság
megfelelően fog tudni reagálni a válságra, mivel a támogatás igénybevétele a fellépésnek
csupán egy részét képezi.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel a gazdasági világválság
társadalmi hatására, amely különösen súlyosan érintette a foglalkoztatást, az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) megfelelő felhasználása döntő szerepet játszik
számos európai polgár és család nehéz helyzetének enyhítésében, elősegítve ismételt
társadalmi integrációjukat és szakmai fejlődésüket, egyúttal pedig új, szakképzett
erőforrásokat teremtve a vállalatok igényeinek kielégítése és a gazdaság élénkítése érdekében.
Ebben az összefüggésben készült el a Spanyolországra vonatkozó beavatkozási terv,
amelynek végrehajtása Valencia autonóm közösség NUTS II. szintű régióban a NACE Rev.
2. rendszer szerinti 23. ágazatban („Egyéb nemfém ásványi termékek gyártása”) működő
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66 vállalatot érint. Ennélfogva bízom benne, hogy az európai intézmények fokozni fogják
erőfeszítéseiket egy olyan fontos erőforrás felhasználási arányának felgyorsítását és javítását
célzó intézkedések végrehajtása érdekében, mint az EGAA, az Alap kihasználtsága jelenleg
ugyanis rendkívül alacsony mértékű. Idén a rendelkezésre álló 500 millió eurónak
mindössze 11 %-ára nyújtottak be kérelmet.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap
(EGAA) Spanyolország javára történő igénybevétele mellett szavaztam, mert úgy gondolom,
hogy ez az eszköz értékes forrás a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került
munkavállalók megsegítéséhez. Az EGAA-t 2006-ban hozták létre, hogy gyakorlati
támogatást nyújtson a vállalatuk áttelepülése, illetve a 2009. évi módosítást követően a
gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, elősegítve ezáltal a
munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésüket.

A mai szavazás a NACE rev 2. rendszer szerinti 23. ágazatban („Egyéb nemfém ásványi
termékek gyártása”) működő 66 vállalatnál történt 528 elbocsátással összefüggő támogatás
iránti kérelemről szólt (ebből 300-hoz kértek támogatást az Alapból), az EGAA-ból
finanszírozott 1 422 850 euró összegben.

David Martin (S&D),    írásban. – A kérelem összesen 1 422 850 euró igénybevételére
vonatkozik az EGAA-ból Spanyolország javára. A támogatás a 2009. március 31. és
december 30. közötti kilenchónapos referencia-időszakban a NACE Rev. 2. rendszer
szerinti 23. ágazatban („Egyéb nemfém ásványi termékek gyártása”) működő 66 vállalatnál
történt 528 elbocsátással kapcsolatos. A Bizottság értékelése a következők vizsgálatán
alapult: az elbocsátások és a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások,
illetve a pénzügyi válság közötti összefüggés, a szóban forgó elbocsátások előre nem látható
természete, az elbocsátások számának igazolása és a 2. cikk a) pontjában előírt
kritériumoknak való megfelelés bizonyítása, a szóban forgó elbocsátások előre nem látható
természetének magyarázata, az elbocsátásokat végrehajtó vállalkozások és a támogatásban
részesítendő munkavállalók, az érintett terület, valamint e terület hatóságainak és
érdekeltjeinek azonosítása, az elbocsátások hatása a helyi, regionális és országos
foglalkoztatásra, a támogatandó személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja
– beleértve a strukturális alapok által finanszírozott fellépésekkel való
összeegyeztethetőségét –, az érintett munkavállalóknak szánt személyre szabott
szolgáltatások kezdetének vagy tervezett kezdetének dátuma, a szociális partnerekkel
folytatott konzultáció eljárásai, valamint az irányítási és ellenőrzési rendszerek. A Bizottság
értékelése alapján a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági
kritériumoknak, ezért támogatom.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) A Levantinához hasonló vállalatok
spanyol munkavállalói érdekében tartózkodom a szavazástól, akiket feláldoztak a
globalizáció oltárán. Abban a helyzetben, amelybe az Európai Unió által ösztönzött
neoliberális politikák eredményeképpen kerültek, az embernek kedve lenne nemmel
szavazni, tekintve, milyen szánalmas összegű alamizsna ez. Mindazonáltal az a kevés, amit
kapnak, talán enyhíthet a nehézségeiken. Ettől azonban semmivel sem elfogadhatóbb az
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap meglétének indoka. Az EGAA mögött álló
elképzelés lehetővé tette, hogy a Charterhouse és az Impala alapok Valencia autonóm
közösség Levantina vállalatának munkavállalói kárára növeljék saját tőkéjüket.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió a szolidaritás térsége, és az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) ennek részét képezi. Ez a támogatás
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elengedhetetlen a munkanélküliek és a globalizáció korában történő vállalatáthelyezések
áldozatainak megsegítéséhez. Egyre több vállalat települ át, kihasználva a számos országban,
elsősorban Kínában és Indiában rendelkezésre álló olcsó munkaerőt, ami rendkívül
hátrányosan érinti a munkavállalók jogait tiszteletben tartó országokat. Az EGAA célja,
hogy segítséget nyújtson a vállalatok áttelepülése által érintett munkavállalóknak, és
alapvetően javítja az új munkahelyekhez való hozzáférésüket. Az EGAA-t a múltban más
uniós országok is igénybe vették már, ezért most helyénvaló, ha megítéljük a támogatást
Spanyolországnak, amely a Valencia autonóm közösség NUTS II. szintű régióban a NACE
Rev. 2. rendszer szerinti 23. ágazatban („Egyéb nemfém ásványi termékek gyártása”)
működő 66 vállalatnál történt 300 elbocsátással összefüggésben kért segítséget.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból
évente összesen 500 millió euró vehető igénybe. Mivel 2009. március 31. és 2009.
december 30. között Spanyolországban 66 vállaltnál összesen 528 elbocsátásra került
sor, egyáltalán nem meglepő az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 1 422 850 euró
erejéig történő igénybevétele. Támogatom a jelentést, mert igazán üdvözlendő, hogy
maximálisan kihasználjuk az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) Támogatom a kérelmet, amelynek célja, hogy
enyhítse az ágazaton belül történt nagyszámú elbocsátások hatásait, és elősegítse a pénzügyi
és gazdasági világválság következtében elbocsátott munkavállalók újbóli munkaerő-piaci
beilleszkedését.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel arra, hogy Spanyolország
támogatást igényelt a Valencia autonóm közösség NUTS II. szintű régióban a NACE Rev.
2. rendszer szerinti 23. ágazatban („Egyéb nemfém ásványi termékek gyártása”) működő
66 vállalatnál történt 300 elbocsátással kapcsolatban, az állásfoglalás mellett szavaztam,
mivel egyetértek a Bizottság javaslatával, és annak parlamenti módosításaival.

Egyetértek továbbá a következőkkel:

- az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) segítenie kell az elbocsátott
munkavállalók újbóli munkába állását, és megismétlem, hogy az EGAA-ból nyújtott
támogatás nem helyettesítheti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok
felelőssége a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, és nem szolgálhat a
vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakításának finanszírozására;

- a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban létrehozott programok és különféle
egyéb eszközök általános értékelése során értékelni kell az EGAA működését és hozzáadott
értékét.

Üdvözlöm, hogy az Európai Bizottság – miután az Európai Parlament többször
emlékeztetett arra, hogy az EGAA-t külön egyedi eszközként, saját célokkal és határidőkkel
hozták létre, és ezért az átcsoportosításokhoz megfelelő költségvetési sorokat kell rendelni
– az Európai Szociális Alap fel nem használt pénzeszközei helyett alternatív forrást javasolt
a kifizetési előirányzatok számára.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A Spanyolország által a Valencia autonóm közösség
NUTS II. szintű régióban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 23. ágazatban („Egyéb nemfém
ásványi termékek gyártása”) működő 66 vállalatnál történt 528 elbocsátás közül 300-zal
kapcsolatban az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (EGAA) nyújtott támogatás
iránt benyújtott kérelem valamennyi jogilag meghatározott jogosultsági kritériumnak
eleget tesz. Az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló

14-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU88



1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló 546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet értelmében az EGAA hatályát átmenetileg kiterjesztették: intézkedést írtak elő az
ehhez hasonló helyzetekre vonatkozóan is, amikor a pénzügyi és gazdasági világválság
közvetlen következtében „legalább 500 főt bocsátanak el kilenchónapos időszak alatt,
különösen kis- és középvállalkozásoknál, egy NACE 2-es ágazatban egy régióban vagy két
egymással határos régióban NUTS II szinten”. Éppen ezért támogattam az állásfoglalást
abban a reményben, hogy az EGAA hozzájárul az érintett munkavállalóknak a
munkaerőpiacra való visszatéréséhez.

Jelentés: Barbara Matera (A7-0351/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    írásban. – (ES) A válság miatt 28%-os csökkenés
következett be a gépkocsi-regisztráció terén. A katalóniai Terres de l’Ebre területén a
szolgáltatási szektor a foglalkoztatás 60%-át teszi ki. A Lear vállalat bezárása 4%-kal
megemelte a terület munkanélküliségi rátáját, ami 2009-ben már eleve 22,7% volt.

E támogatás célja, hogy személyre szabott szolgáltatáscsomaggal lássák el, amely hasonló
az ugyanezen régió ugyanezen gazdasági ágazatának egy másik esetben nyújtott
támogatáshoz, amely a 2330 elbocsátott közül 1429 személyre vonatkozott. Ez az eset
508 elbocsátást érint abból az 515-ből, amelyre a 2010-ben egy négy hónapos időszakban
került sor a Lear Automotive vállalat bezárása következtében. Megszavaztam ezt a
kezdeményezést, hogy annak alkalmazása lehetővé tehesse az érintettek számára a
munkaerő-piaci visszailleszkedést és elősegítse a munkanélküliség csökkentését.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Mivel Spanyolország támogatást igényelt
az autóalkatrész-gyártással foglalkozó Lear Automotive (EEDS) Spanyolország, S.L. Sociedad
Unipersonal vállalatnál történt 508 elbocsátással kapcsolatban, megszavaztam az
állásfoglalást, mert egyetértek a Bizottságnak a Parlament által módosított javaslatával. A
Bizottság javaslatával is egyetértek, amely – figyelembe véve a Parlament kéréseit – az
indokolásban egyértelmű és részletes tájékoztatást nyújt az alkalmazással kapcsolatban,
elemzi a jogosultsági kritériumokat és részletezi a jóváhagyás indokait.

Mário David (PPE),    írásban. – (PT) A szerkezetátalakítás és tevékenységáthelyezés miatt
elbocsátott munkavállalók számára nyújtott támogatásnak dinamikusnak és rugalmasnak
kell lennie, hogy gyorsan és hatékonyan megvalósulhasson. Figyelembe véve a
világkereskedelem strukturális változásait, alapvető fontosságú, hogy az európai gazdaság
gyorsan tudja alkalmazni a változásoktól sújtott munkavállalók támogatására szolgáló
eszközöket, és új szakképzettséget biztosítson számukra, hogy elősegítse gyors
munkaerő-piaci visszailleszkedésüket. Ezért a pénzügyi támogatást egyedi alapon kell
biztosítani. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy e támogatás nem helyettesíti a rendszerint a
vállalatokra háruló felelősséget, és nem is a vállalatok finanszírozására és átszervezésére
szolgál. Mivel Spanyolország támogatást igényelt az autóalkatrész-gyártással foglalkozó
Lear Automotive (EEDS) Katalóniában található vállalatnál történt 508 elbocsátással
kapcsolatban, összességében támogatom ezt a jelentést, vagy más szavakkal az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap Spanyolország érdekében történő igénybevételét.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Ma ismét azért vagyunk itt, hogy elfogadjuk az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó, összesen 382 200 euró összegű
támogatási csomag igénybevételét a spanyol autóipar támogatása céljából. Ebben a konkrét
esetben a támogatás az autóalkatrész-gyártással foglalkozó, Katalóniában található Lear
Automotive (EEDS) Spanyolország, S.L. Sociedad Unipersonal vállalatnál történt 515
elbocsátásra vonatkozik. A válság előtt az autóipar Spanyolország jelentős exportforrása
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volt. A válság következtében azonban csökkent az Európai Unióban az autók iránti kereslet,
ami még több munkahely megszűnésének veszélyével fenyeget, és nem csupán
Spanyolországban, hanem Unió-szerte, következésképpen fontos, hogy az EGAA
hasznosítása hatékony támogatást nyújthasson az európai gazdaság számára oly jelentős
ágazatnak.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel a gazdasági világválság
társadalmi hatására, különösen a foglalkoztatásra gyakorolt hatásra, az Európai
Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) megfelelő felhasználása döntő fontosságú
sok európai egyén és család nehéz helyzetének enyhítése, a társadalomba történő
visszailleszkedésük és szakmai fejlődésük, ugyanakkor a vállalkozások igényeinek megfelelő
új, képzett emberi erőforrások biztosítása és a gazdaság fellendítése szempontjából. Ez a
háttere a Spanyolországra vonatkozó beavatkozási terv elkészítésének, amely az
autóalkatrész-gyártással foglalkozó Lear Automotive (EEDS) Spanyolország, S.L. Sociedad
Unipersonal vállalattól elbocsátott 508 személy támogatására szolgál. Ezért remélem,
hogy az európai intézmények egyesítik erőfeszítéseiket egy olyan nagy jelentőségű – jelenleg
igen csekély mértékben igénybevett – forrás, mint az EGAA felhasználásának gyorsítására
és javítására irányuló intézkedések végrehajtása érdekében. Idén a rendelkezésre álló 500
millió eurónak mindössze 11%-ára vonatkozóan nyújtottak be kérelmet.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Megszavaztam az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap (EGAA) Spanyolország által történő igénybevételét, mert ezt az
eszközt hasznosnak tartom a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került munkavállalók
támogatása szempontjából. Az EGAA-t 2006-ban hozták létre, hogy munkaerő-piaci
visszailleszkedésük elősegítéséhez gyakorlati támogatást nyújtson azon munkavállalóknak,
akiket vagy a vállalatuk tevékenységének áthelyezésével kapcsolatos okok, vagy – a 2009-es
módosítást követően – a gazdasági válság miatt bocsátottak el.

A ma elfogadott jelentés az autóalkatrész-gyártással foglalkozó, Katalóniában található
Lear Automotive (EEDS) Spanyolország vállalatnál történt 515 elbocsátásra vonatkozó
(amelyek közül 508 részesítendő támogatásban) kérelmet érinti, amely az EGAA-ból
összesen 382 200 euró igénybevételére irányul. Végezetül örvendetesnek tartom a jelentés
elfogadását, ami bizonyítja, hogy az EGAA hasznos és hatékony eszköz a globalizáció és
a gazdasági válság által előidézett munkanélküliség leküzdésében.

David Martin (S&D),    írásban. – A gazdasági hanyatlás az autóiparban a Lear Automotive
(Spanyolország) vállalatnál 515 elbocsátáshoz vezetett. Támogatom azt a javaslatot, hogy
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból összesen 382 200 eurót bocsássanak
rendelkezésre az elbocsátottak támogatása céljából.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Tartózkodom a szavazás során a Lear
Automotive spanyol munkavállalóira való tekintettel, akiket feláldoztak a globalizáció
oltárán. Ebben a helyzetben, amibe az Európai Unió által támogatott neoliberális politikák
következtében kényszerültek, e szánalmas alamizsna miatt az ember hajlamos lehet arra,
hogy nemmel szavazzon. Ugyanakkor még ez a csekély összeg is enyhíthet a bajaikon.
Ettől az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap alapvető értelme még nem lesz kevésbé
tűrhetetlen. Szentesíti azt az okfejtést, amely arra indíttatta ezt az amerikai multinacionális
vállalatot és főrészvényesét, a Pezna vagyonkezelőt (Pezna Investment Management) és a
kaliforniai tanárok nyugdíjalapját, hogy azokra való tekintet nélkül helyezzék át
tevékenységüket, akik gazdaggá tették őket.
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Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az EU a szolidaritás térsége, és az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap (EGAA) ennek részét képezi. Ez a támogatás nélkülözhetetlen a
munkanélküliek és a globalizáció korszakában előforduló tevékenységáthelyezések
áldozatainak nyújtandó segítség szempontjából. Egyre több vállalat helyezi át tevékenységét,
kihasználva azt az előnyt, hogy számos országban – különösen Kínában és Indiában –
alacsonyabbak a munkaerőköltségek, ami hátrányosan érinti azon országokat, amelyek
tiszteletben tartják a munkavállalók jogait. Az EGAA azon munkavállalóknak szeretne
segítséget nyújtani, akik a vállalatok áttelepülésének áldozatává váltak, és döntő fontosságú
abban a tekintetben, hogy elősegítse, hogy az érintettek új munkahelyet találjanak. Korábban
más uniós országok már felhasználták az EGAA-t, tehát most meg kell adnunk ezt a
támogatást Spanyolországnak, hogy segítséget nyújtson a Katalóniában található,
autóalkatrész-gyártással foglalkozó Lear Automotive (EEDS) Spanyolország, S.L. Sociedad
Unipersonal vállalatnál történt 508 elbocsátással kapcsolatban.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Egyértelműen meghatározott kritériumokat kell
teljesíteni ahhoz, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap pénzeszközeinek
igénybevételét kérelmezni lehessen, és hogy aztán a kérelmet jóvá is hagyják. Az alap a
pénzügyi és gazdasági világválság következtében elbocsátott munkavállalók javára szolgál
olyan intézkedések létrehozása révén, amelyek garantálják gyors munkaerő-piaci
visszailleszkedésüket. Az alap évi 500 millió eurós összeget biztosít ilyen esetekre. Annak
azonban, hogy Spanyolország kérelmet nyújthasson be az alap pénzeszközeinek
igénybevételére, az a feltétele, hogy egy vállalkozáson belül legalább 500 főt elbocsátanak,
ahogy a spanyol Lear Automotive vállalatnál, amely valamennyi kritériumnak megfelel.
Megszavazom a jelentést, mivel pontosan e célra szolgálnak az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap pénzeszközei.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Mivel Spanyolország támogatást
igényelt az autóalkatrész-gyártással foglalkozó Lear Automotive (EEDS) Spanyolország,
S.L. Sociedad Unipersonal vállalatnál történt 508 elbocsátással kapcsolatban, megszavaztam
az állásfoglalást, mert egyetértek a Bizottság javaslatával és a Parlament által azzal
kapcsolatban előterjesztett módosításokkal.

Azzal is egyetértek, hogy:

- az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) segítse az elbocsátott
munkavállalók újbóli munkába állását, és szeretném megismételni, hogy az EGAA-ból
nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala
a vállalatok felelőssége a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a
vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

- értékelni kell az EGAA működését és hozzáadott értékét a 2006. május 17-i intézményközi
megállapodásban létrehozott programok és különféle egyéb eszközök általános
értékelésének keretében.

Üdvözlöm, hogy a Bizottság – az Európai Parlament többszöri megállapítását figyelembe
véve, miszerint az átcsoportosításokhoz megfelelő költségvetési mechanizmusokat kell
rendelni – az ESZA fel nem használt pénzeszközei helyett alternatív forrás létrehozását
javasolta, mivel EGAA-t külön egyedi eszközként, saját célokkal és finanszírozási
határidőkkel hozták létre.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A Spanyolország által az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) az autóalkatrész-gyártással foglalkozó Lear Automotive
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(EEDS) Spanyolország, S.L. Sociedad Unipersonal vállalatnál történt 508 elbocsátással
kapcsolatban történő igénybevétele érdekében benyújtott kérelem megfelel a jogszabályban
meghatározott jogosultsági kritériumoknak. Az európai globalizációs alkalmazkodási alap
létrehozásáról szóló 1927/200//EK rendelet módosításáról szóló 546/20096EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet alapján az EGAA alkalmazási körét ideiglenesen
kiterjesztették: beavatkozást irányoztak elő az ehhez hasonló helyzetekben, amikor a
globális pénzügyi és gazdasági válság közvetlen következményeként „legalább 500 főt
bocsátanak el négy hónapos időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban”. Ezért
szavaztam meg ezt az állásfoglalást, és remélem, hogy az EGAA igénybevétele elő fogja
segíteni e munkavállalók sikeres munkaerő-piaci visszailleszkedését.

Jelentés: Barbara Matera (A7-0352/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Mivel Lengyelország támogatást igényelt
a tengerhajózási dízelmotorokat gyártó H. Cegielski-Poznań vállalatnál és annak négy
beszállítójánál történt 189 elbocsátással kapcsolatban, megszavaztam az állásfoglalást,
mert egyetértek a Bizottság javaslatával és a Parlament által azzal kapcsolatban előterjesztett
módosításokkal. Azzal is egyetértek, hogy biztosítanunk kell, hogy az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap (EGAA) segítse az elbocsátott munkavállalók újbóli munkába állását,
és szeretném megismételni, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti
sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok felelőssége a nemzeti jog
vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok
szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket.

Mário David (PPE),    írásban. – (PT) A szerkezetátalakítás és tevékenységáthelyezés miatt
elbocsátott munkavállalók számára nyújtott támogatásnak dinamikusnak és rugalmasnak
kell lennie, hogy gyorsan és hatékonyan megvalósulhasson. Figyelembe véve a nemzetközi
kereskedelem strukturális változásait, fontos, hogy az európai gazdaság gyorsan tudja
alkalmazni a változásoktól sújtott munkavállalók támogatására szolgáló eszközöket,
ugyanakkor új szakképzettséget biztosítson számukra, hogy elősegítse gyors
munkaerő-piaci visszailleszkedésüket. Ezért a pénzügyi támogatást egyedi alapon kell
biztosítani. Azt is fontos kihangsúlyozni, hogy e támogatás nem helyettesíti a rendszerint
a vállalatokra háruló felelősséget, illetve nem a vállalatok finanszírozására vagy
átszervezésére szolgál. Mivel Lengyelország támogatást igényelt a tengerhajózási és
erőművekben használt dízelmotorokat gyártó H. Cegielski-Poznań vállalatnál és annak
négy beszállítójánál történt 189 elbocsátással kapcsolatban, összességében megszavazom
az állásfoglalás, vagy más szavakkal helyeslem az Európai Globalizációs Alkalmazkodási
Alap Lengyelország támogatása céljából történő igénybevételét.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Ma az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 114
250 eurós, Lengyelországnak nyújtandó támogatási csomag elfogadásáról szavazunk,
hogy az ország kezelni tudja a tengerhajózási dízelmotorokat gyártó H. Cegielski-Poznań
vállalat négy gyártó üzemében és annak négy beszállítójánál 658 munkahely
megszüntetésével járó következményeket. Amint arra mindig is figyelmeztettem, jóllehet
az ilyen támogatás nagyon fontos az éppen aktuális tünetek kezelése szempontjából, de
nem jelen végleges megoldást az európai iparágakat érintő problémákra, amelyek nem
csak a jelenlegi gazdasági válsággal kapcsolatosak, hanem azzal is, hogy Európának
igazodnia kell a változó világhoz, amelyben a versenyképesség alapvető tényező.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel a gazdasági világválság
társadalmi hatására, különösen a foglalkoztatásra gyakorolt hatásra, az Európai
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Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) megfelelő felhasználása döntő fontosságú
sok európai egyén és család nehéz helyzetének enyhítése, a társadalomba történő
visszailleszkedésük és szakmai fejlődésük, ugyanakkor a vállalkozások igényeinek megfelelő
új, képzett emberi erőforrások biztosítása és a gazdaság fellendítése szempontjából. Ez a
háttere a Lengyelországra vonatkozó beavatkozási terv elkészítésének, amely a
tengerhajózási és erőművekben használt dízelmotorokat gyártó H. Cegielski-Poznań
vállalattól és annak négy beszállítójától elbocsátott 189 személy támogatására szolgál.
Ezért remélem, hogy az európai intézmények egyesítik erőfeszítéseiket egy olyan nagy
jelentőségű – jelenleg igen csekély mértékben igénybevett – forrás, mint az EGAA
felhasználásának gyorsítására és javítására irányuló intézkedések végrehajtása érdekében.
Idén a rendelkezésre álló 500 millió eurónak mindössze 11%-ára vonatkozóan nyújtottak
be kérelmet.

Jarosław Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) A gazdasági világválság sok vállalkozásban
jelentős strukturális változásokat idézett elő, aminek következtében rengeteg ember
munkahelye szűnik meg. A vizsgálat tárgyát képező javaslat a lengyel Wielkopolskie
régióban elbocsátott nagyszámú munkavállaló támogatásával kapcsolatos. A pénzügyi
támogatásra vonatkozó második javaslat, amelyről a mai napon szavazunk, az ugyanezen
régióban bekövetkezett további néhány száz elbocsátást érinti. Ezért Lengyelország e
régiójának helyi piacán hatalmas zűrzavar tapasztalható. Örülök annak, hogy a Bizottság
megerősítette, hogy a kérelem megfelel a pénzügyi támogatás odaítéléséhez szükséges
feltételeknek. Ennek eredményeképpen az elbocsátott munkavállalók vagy visszakaphatják
régi munkájukat, vagy új munkahelyet találhatnak, a vállalkozások tulajdonosai pedig a
világválság negatív hatásainak mérséklésére és piaci pozíciójuk megtartására használhatják
fel a támogatást.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Megszavaztam az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap (EGAA) Lengyelország által történő igénybevételét. Az EGAA-t
2006-ban hozták létre, hogy munkaerő-piaci visszailleszkedésük elősegítéséhez gyakorlati
támogatást nyújtson azon munkavállalóknak, akiket vagy a vállalatuk tevékenységének
áthelyezésével kapcsolatos okok, vagy – a 2009-es módosítást követően – a gazdasági
válság miatt bocsátottak el. A mai szavazás a Poznań városában és Poznań körzetében
található, tengerhajózási dízelmotorokat gyártó H. Cegielski-Poznań vállalatnál és annak
beszállítóinál történt 658 elbocsátással kapcsolatos támogatásra vonatkozó kérelmet érinti
(amelyek közül 189 részesítendő támogatásban), amely támogatás az EGAA-ból
finanszírozandó, összesen 114 250 euró összeget tesz ki.

Végezetül szeretném megjegyezni, hogy a mai jelentések elfogadása ismételten bizonyítja
az EGAA jelentőségét, amely hasznos eszköz a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe
került munkavállalók támogatásában és hatékony eszköz a munkanélküliség leküzdésében
is.

David Martin (S&D),    írásban. – Megszavaztam a Poznań városában és a környéken
található, tengerhajózási dízelmotorokat gyártó H. Cegielski-Poznań vállalatnál és annak
négy beszállítójánál történt 658 elbocsátással kapcsolatban az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alapból nyújtandó támogatásra vonatkozó kérelmet. A Bizottság ezért
114 250 euró rendelkezésre bocsátására tett javaslatot, és én ezt támogatom.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Tartózkodom a szavazás során a
lengyel autóipar munkavállalóira való tekintettel, akiket feláldoztak a globalizáció oltárán.
Ebben a helyzetben, amibe az Európai Unió által támogatott neoliberális politikák
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következtében kényszerültek, e szánalmas alamizsna miatt az ember hajlamos lehet arra,
hogy nemmel szavazzon. Ugyanakkor még ez a csekély összeg is enyhíthet a bajaikon.
Ettől az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap alapvető értelme még nem lesz kevésbé
tűrhetetlen. Szentesíti azt az okfejtést, amely az állami tulajdonban lévő vállalatok, például
a Ciegielski-Poznań privatizációjához vezet.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az EU a szolidaritás térsége, és az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alap (EGAA) ennek részét képezi. Ez a támogatás nélkülözhetetlen a
munkanélküliek és a globalizáció korszakában előforduló tevékenységáthelyezések
áldozatainak nyújtandó segítség szempontjából. Egyre több vállalat helyezi át tevékenységét,
kihasználva azt az előnyt, hogy számos országban – különösen Kínában és Indiában –
alacsonyabbak a munkaerőköltségek, ami hátrányosan érinti azon országokat, amelyek
tiszteletben tartják a munkavállalók jogait. Az EGAA azon munkavállalóknak szeretne
segítséget nyújtani, akik a vállalatok áttelepülésének áldozatává váltak, és döntő fontosságú
abban a tekintetben, hogy elősegítse, hogy az érintettek új munkahelyet találjanak. Korábban
más uniós országok már felhasználták az EGAA-t, tehát most meg kell adnunk ezt a
támogatást Lengyelországnak, amely kérelmet nyújtott be a tengerhajózási dízelmotorokat
gyártó H. Cegielski-Poznań vállalatnál és annak négy beszállítójánál történt 189
elbocsátással kapcsolatban.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Az EU azért hozta létre az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alapot, hogy azon államok, ahol a globális pénzügyi és gazdasági válság
miatt munkavállalókat bocsátanak el, gyakorlati támogatást nyújthassanak számukra. A
pénzeszközök rendelkezésre bocsátása az érintettek munkaerő-piaci visszailleszkedésének
elősegítésére szolgálnak. Megszavazom a jelentést, mivel Lengyelországnak támogatást
kell nyújtania 658 munkavállaló számára, akiket a H. Cegielski-Poznán vállalattól
bocsátottak el.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Mivel Lengyelország támogatást
igényelt a tengerhajózási dízelmotorokat gyártó H. Cegielski-Poznań vállalatnál és annak
négy beszállítójánál történt 189 elbocsátással kapcsolatban, megszavaztam az állásfoglalást,
mert egyetértek a Bizottság javaslatával és a Parlament által azzal kapcsolatban előterjesztett
módosításokkal.

Azzal is egyetértek, hogy:

- az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) segítse az elbocsátott
munkavállalók újbóli munkába állását, és szeretném megismételni, hogy az EGAA-ból
nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala
a vállalatok felelőssége a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a
vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

- értékelni kell az EGAA működését és hozzáadott értékét a 2006. május 17-i intézményközi
megállapodásban létrehozott programok és különféle egyéb eszközök általános
értékelésének keretében.

Üdvözlöm, hogy az Európai Bizottság – az Európai Parlament többszöri megállapítását
figyelembe véve, miszerint az átcsoportosításokhoz megfelelő költségvetési
mechanizmusokat kell rendelni – az ESZA fel nem használt pénzeszközei helyett alternatív
forrás létrehozását javasolta, mivel EGAA-t külön egyedi eszközként, saját célokkal és
finanszírozási határidőkkel hozták létre.
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Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A Lengyelország által az Európai Globalizációs
Alkalmazkodási Alapnak a tengerhajózási dízelmotorokat gyártó H. Cegielski-Poznań
vállalatnál és annak négy beszállítójánál a 2009. szeptember 1-jétől 2010. január 1-jéig
tartó időszakban történt 658 elbocsátásból 189 esetben történő igénybevétele iránt
benyújtott kérelem megfelel a jogszabályban meghatározott valamennyi jogosultsági
kritériumoknak. Az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló
1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló 546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet alapján az EGAA alkalmazási körét ideiglenesen kiterjesztették: beavatkozást
irányoztak elő az ehhez hasonló helyzetekben, amikor a globális pénzügyi és gazdasági
válság közvetlen következményeként „legalább 500 főt bocsátanak el négy hónapos időszak
alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban”. Ezért szavaztam meg ezt az állásfoglalást,
és remélem, hogy az EGAA igénybevétele elő fogja segíteni e munkavállalók sikeres
munkaerő-piaci visszailleszkedését.

Jelentés: Barbara Matera (A7-0336/2010), (A7-0337/2010), (A7-0359/2010),
(A7-0358/2010), (A7-0357/2010), (A7-0356/2010), (A7-0351/2010), (A7-0352/2010)

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – E szöveg elfogadásával az EP arra kérte
az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az EGAA
igénybevételének felgyorsítása érdekében. Emlékeztet az intézmények
kötelezettségvállalására is, hogy zökkenőmentes és gyors eljárást biztosítsanak az EGAA
igénybevételére vonatkozó döntések elfogadásához, egyszeri, időben korlátozott egyéni
támogatást nyújtva, amely a globalizáció és a pénzügyi és gazdasági válság következtében
elbocsátott munkavállalók megsegítésére irányul. Kiemeli az EGAA potenciális szerepét
az elbocsátott munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésében. Végül hangsúlyozza,
hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA segítse
az elbocsátott munkavállalók újbóli munkába állását, és megismétli, hogy az EGAA-ból
nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala
a vállalatok felelőssége a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a
vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket.

Jelentés: Claude Moraes (A7-0347/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Sajnálatos, hogy ezt a javaslatot, amely 2003-ig
nyúlik vissza, és amelynek célja, hogy ötévnyi jogszerű, megszakítás nélküli tartózkodás
esetén a menekültek számára biztosítsa a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező”
jogállást, a közben eltelt időben nem hajtották végre. Az Európai Parlament által 2008
áprilisában javasolt módosításokkal – amelyek többek között előírják a huzamos
tartózkodási engedélyre vonatkozó kérelem benyújtását megelőző ötéves tartózkodási
időszak kiszámítását – és a Tanácson belüli egyhangúság hiánya miatt ez az új javaslat
közvetlenül a nemzetközi védelemben részesülő személyeknek nyújt segítséget, akik több
mint öt éve tartózkodnak jogszerűen az EU területén, de még mindig nem szerezték meg
a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Megszavaztam ezt a jelentést, amely támogatja
a javaslat kiterjesztését mind a genfi egyezmény szerinti menekültekre, mind a kiegészítő
jellegű védelemben részesülőkre. Jelentésében az Európai Parlament támogatja az Európai
Bizottság javaslatát és figyelembe veszi a nemzetközi védelmet élvezők érdekeinek
védelmére vonatkozó kötelezettségvállalást. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy
jelenleg a harmadik országok nemzetközi védelemben részesülő állampolgárainak helyzete
bizonytalan és nem egyértelmű, mivel a jogállás megadásának feltételei nincsenek
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összehangolva. A Bizottság javaslata szerint a jogállás megadására vonatkozó feltételek és
eljárás egyszerűbb és egyértelműbb lesz az Európai Unióban. Ezen túlmenően ez az új
irányelv lehetővé fogja tenni a huzamos tartózkodási engedélyt kapó nemzetközi védelmet
élvezők számára, hogy a védelmet megadó tagállamtól eltérő tagállamban telepedjenek
le.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) E kezdeményezés benyújtására a „huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállás menekültekre és kiegészítő védelmet élvezőkre
történő kiterjesztéséről szóló irányelvre irányuló javaslat 2007-es előterjesztése nyomán
került sor, amellyel kapcsolatban soha nem alakult ki egyhangúság a Tanácson belül, amire
a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt szükség volt. A javaslat célja, hogy a valamely
tagállamban öt éve jogszerűen tartózkodó, nemzetközi védelemben részesülő személyeknek
jogbiztonságot nyújtsanak a tagállamban való tartózkodási jogukat illetően, illetve az
európai uniós állampolgárokéhoz hasonló jogokat biztosítsanak számukra.

Az elért megegyezés nem csupán azért rendkívül fontos, mert az EU-n belül lehetővé teszi
a menekültek számára, hogy magas szintű védelemben részesüljenek és jogbiztonsággal
rendelkezzenek, hanem azért is, mert végre megszűnt az EU-n kívüli országok valamennyi
állampolgárával szembeni hátrányos megkülönböztetés.

Ezenkívül fontos politikai jelzésnek is számít, mert a hat jogszabályból álló első
kezdeményezés elfogadása nem csupán az első lépés, hanem a három intézményt a Közös
Európai Menekültügyi Rendszer 2012-ig történő létrehozása során vezérlő konstruktív
megközelítést is tükrözi.

Ioan Enciu (S&D),    írásban. – (RO) Megszavaztam ezen irányelv elfogadását. Az irányelvre
irányuló javaslat egy másik, 2003-as irányelvet módosít, hogy a nemzetközi védelemben
részesülők (különösen a menekültek) számára is lehetővé tegye, hogy az EU-n belül
jogosultak legyenek huzamos tartózkodási engedélyre, amennyiben már legalább öt éve
jogszerűen tartózkodnak az EU területén. Amint megkapják ezt az engedélyt, a többi
polgáréhoz hasonló jogokkal fognak rendelkezni, és például bármely uniós államban (az
Egyesült Királyság, Dánia és Írország kivételével) utazhatnak és letelepedhetnek. Továbbá
azt is kiköti, hogy a nemzetközi védelemben részesülőket továbbra is ki lehet utasítani az
EU területéről, de csak igen szigorú szabályok szerint, szem előtt tartva a visszaküldés
tilalmának elvét és elsősorban az Alapjogi Charta alapján biztosított jogokat.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) E javaslat célja, hogy a harmadik országok huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló 2003/109/EK
irányelv hatályát kiterjessze a nemzetközi védelmet élvező személyekre, akik több mint
öt éven keresztül jogszerűen tartózkodnak egy tagállam területén. Azáltal, hogy a
nemzetközi védelmet élvező személyek minden tagállamban ugyanolyan elbánásban
részesülnek, ez az intézkedés megszünteti a tagállamok között eddig meglévő
egyenlőtlenségeket, és lehetővé fogja tenni az érintettek számára, hogy a védelmet megadó
tagállamtól eltérő tagállamban telepedjenek le, amire korábban nem volt példa. Ezek az
intézkedések pontosan azért fontosak, mert a szabadság és biztonság közös európai térségét
alakítjuk ki, amelyben azoknak, akiket annak rendje és módja szerint nemzetközi
védelemben részesülőként ismertek el, a különböző tagállamokban ugyanazon jogokkal
kell rendelkezniük.

Sylvie Guillaume (S&D),    írásban. – (FR) Az első sikertelen kísérlet után ideje volt, hogy
a nemzetközi védelemben részesülőkkel szemben végre ugyanolyan bánásmódot
alkalmazzunk, mint a többi, huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező, harmadik
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országbeli állampolgár esetében. Valójában semmi sem indokolja, hogy miért is kellene
más bánásmódban részesülniük, vagy miért kellene bizonytalanságnak lennie jogállásukkal
kapcsolatban az Unión belül. Ezért támogattam Claude Moraes jelentését, amely többek
között lehetővé tette a „visszaküldéssel” elleni biztosítékok további megerősítését, valamint
azt, hogy a kifejezett fenntartások ellenére megegyezésre jussunk a kedvező ötéves
tartózkodási időről. Egy másik örvendetes tény, hogy a „menekültügyi csomagnak” ez az
egyetlen szövege, amelyet végül is az Európai Unió Tanácsának belga elnöksége alatt sikerült
elfogadtatni, mégpedig az elnökség megbízatásának elején tett kötelezettségvállalások
ellenére. Ezért továbbra is keményen kell dolgoznunk annak biztosításán, hogy a többek
között közös eljárásokon és a befogadásra vonatkozó közös feltételeken alapuló Közös
Európai Menekültügyi Rendszer végül megvalósuljon az Unión belül. Most a szóban forgó
kérdések nyilvánvalóak: csak a jelenleg igen eltérő nemzeti menekültügyi rendszerek
fejlesztése és harmonizációja révén jöhet létre egy közös rendszer.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Megszavaztam a 2003/109/EK irányelv hatályának
a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló
jelentést. Tettem ezt azért, mert fontosnak tartom, hogy a menekülteknek ugyanazon
jogokat biztosítsuk, mint a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező, harmadik
országbeli állampolgároknak.

A mai szavazás révén az Európai Parlament megszüntette a „huzamos tartózkodási
engedéllyel rendelkező” jogállást szabályozó uniós jogi hézagot, amely jog nem vonatkozott
a menekültekre és a nemzetközi védelemben részesülőkre. Az új szabályoknak
köszönhetően ezek az emberek jogállásuk tekintetében nagyobb biztonságot élvezhetnek
az Európai Unióban, és a harmadik országbeli állampolgárokhoz viszonyítva nem lesznek
kitéve egyenlőtlen bánásmódnak.

David Martin (S&D),    írásban. – Megszavaztam ezt a javaslatot, amely „huzamos
tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást kíván biztosítani mindazon nemzetközi
védelmet élvező személyeknek, akik több mint öt éve jogszerűen tartózkodnak az EU
területén. Ez lehetőséget adna számukra az integrálódásra, ami azt jelenti, hogy képesek a
kommunikációra a tartózkodási helyük szerinti tagállam egy hivatalos nyelvén, ismerik
jogaikat és kötelezettségeiket, valamint a tartózkodási helyük szerinti tagállam alapvető
értékeit. Ezért a tagállamnak nyelvi képzést kell biztosítania a huzamos tartózkodási
engedéllyel rendelkezők számára. A tagállamokat arra is ösztönözni kell, hogy olyan
képzési programokat fejlesszenek ki, amelyek révén e személyek megismerhetik a
tartózkodási helyük szerinti tagállam alapvető jogszabályait és értékeit, a demokrácia, az
emberi jogok és az egyenlőség elveit, valamint az adott tagállamban fennálló egyéni jogokat
és kötelezettségeket.

Clemente Mastella (PPE),    írásban. – (IT) Megszavaztam ezt a jelentést, mert
meggyőződésem, hogy kedvező hatással lenne mindazon nemzetközi védelmet élvező
személyekre, akik több mint öt éve jogszerűen tartózkodnak az EU területén, de jelenleg
nem jogosultak a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásra.

Meg vagyunk győződve arról, hogy nagyobb biztonságot kell nyújtani nekik európai uniós
helyzetük tekintetében, véget vetve a velük szemben alkalmazott, a más harmadik
országbeliekre vonatkozóhoz képest megkülönböztető bánásmódnak. Osztjuk egyes
tagállamok komoly aggályát azzal kapcsolatban, hogy előfordulhat, hogy aránytalanul
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nagyszámú nemzetközi védelmet élvező személyt fogadnak be földrajzi vagy demográfiai
helyzetükből kifolyólag.

Ezért úgy tűnik, hogy minden eddiginél nagyobb szükség van további intézkedésekre a
nemkívánatos következmények kezelése céljából, többek között például olyan intézkedések
elfogadására, amelyek megkönnyítik az ilyen személyek számára, hogy a nemzetközi
védelmet nyújtó tagállamtól eltérő tagállamokba költözzenek és ott telepedjenek le. Ennél
fogva támogatjuk a visszaküldés elleni javasolt biztosítékokat (csak a nemzetközi védelmet
megadó tagállam jogosult végrehajtani a kiutasítást), törekedve a családi egység
fenntartására, amennyiben az kívánatos.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) E jelentés elfogadásának célja, hogy a harmadik országok
huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló
2003/109/EK tanácsi irányelv hatályát kiterjessze a nemzetközi védelmet élvező
személyekre, akik öt éven keresztül jogszerűen tartózkodnak egy tagállam területén.
Mostantól kezdve ez lehetővé teszi, hogy a nemzetközi védelemben részesülőkkel szemben
valamennyi tagállamban ugyanolyan bánásmódot alkalmazzanak, és lehetővé teszi a
huzamos tartózkodási engedélyt kapó nemzetközi védelmet élvezők számára, hogy a
védelmet megadó tagállamtól eltérő tagállamban telepedjenek le, amire korábban nem
volt példa. Ezek az intézkedések közvetlenül kapcsolódnak a szabadság és biztonság közös
európai térségének létrehozásához, amelyben azoknak, akiket annak rendje és módja
szerint nemzetközi védelemben részesülőként ismertek el, a különböző tagállamokban
ugyanazon jogokkal kell rendelkezniük.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – (LV) A nemzetközi jog és az erkölcsi alapelvek
lehetőséget adnak az Európai Unió számára, hogy meggyorsítsák a jogállás megadását
azon személyeknek, akik nem élhetnek az Európai Unión kívüli szülőhazájukban.
Mindenkinek jog van az emberséges bánásmódhoz. A menekült jogállást azonban az összes
körülmény figyelembevételével kell megállapítani, és megtiltva minden spekulációt, legyen
az akár pénzügyi jellegű, akár a migrációs politikához kapcsolódó. Sajnálatos módon azon
tényeket, amelyek alapos ellenőrzésére még nem került sor, gyakran valóságnak
megfelelőnek fogadják el mind az Európai Unióban, mind az Európai Parlamentben.
Időnként a jogvédők és a különböző egyének téves kijelentéseit igaznak veszik. Fontos,
hogy ne toleráljuk a populizmust. Máskülönben egész népek telepedhetnek le Európában
a menekült jogállás alapján.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Arról, hogy a menekültek milyen feltételek mellett
és milyen hosszú jogszerű tartózkodás után kapjanak huzamos tartózkodási engedélyt, a
tagállamoknak kell dönteniük, az EU nem diktálhat e tekintetben. Az, hogy ez javaslat
elfogadására két év késéssel és módosított formában került sor, problémákat okoz, mert
a sokat idézett genfi egyezmény pontos értelmezése következtében a menedékjog iránti
kérelmeknek csupán egy töredékét fogják elfogadni. Az, hogy az ötéves jogszerű
tartózkodást követően a nemzetközi védelemben részesülők számára az uniós
állampolgárokéhoz hasonló jogokat szándékoznak biztosítani, problémákat és kérdéseket
vetett fel, különösen a szilárd szociális rendszerrel rendelkező uniós államokban, ami
felbecsülhetetlen költségekkel jár majd.

Az alkalmazási kör menekültekre és a kiegészítő védelemben részesülőkre való kiterjesztése
csak arra szolgál, hogy még nagyobb terhet jelentsen a közpénzek szempontjából.
Elsősorban mindig figyelembe kell vennünk, hogy mi jelent vonzerőt a menekültek számára,
azaz azt, hogy pontosan a védelem és az anyagi biztonság biztosítására szolgáló
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intézkedések jelentik az ösztönzést sok gazdasági migráns számára, hogy illegálisan
vándoroljon ki Európába azzal az ürüggyel, hogy embertelen és rendkívül veszélyes
körülmények miatt kér menedékjogot. Az az elképzelés is vitatható, hogy a menedékkérelmi
eljárás időszakát számítsák bele a tartózkodási engedélyre való jogosultságba. Mindezek
miatt a jelentés ellen szavaztam.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) Miután öt évig tartózkodnak valamely tagállamban,
a menekülteknek huzamos tartózkodási engedélyt szándékoznak adni, amely aztán az EU
egész területén érvényes. Mivel a különböző tagállamok menekültügyi rendszerei eltérőek
a szigorúság tekintetében, egy tájékozott menekült először abban a tagállamban települne
le, ahol a menekültügyi törvény a legenyhébb, és a legtöbb lehetőség van a törvény
kijátszására. Öt év elteltével aztán elhagyhatja tartózkodási helyét, és saját választása alapján
az Európai Unió bármely másik tagállamába költözhet. Ennek következménye az
alacsonyabb színvonalú tagállamokból a bőkezű szociális rendszerrel rendelkező
tagállamokba történő másodlagos migráció. Az emberek először a menekültügyi törvény
szigorúsága alapján fogják kiválasztani a tagállamokat, aztán a szociális szolgáltatások
színvonala szerint. Ez természetesen különös terhet jelentene például Ausztria, Németország
vagy Hollandia számára. A jelentésben alkalmazott megközelítés nyilvánvalóan nem
tekinthető ésszerű módszernek az EU-n belüli menekültügyi kihívások kezelése és a
megfelelő integrációs politika folytatása tekintetében. Ezért a jelentés ellen szavaztam.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Megszavaztam ezt a jelentést, mivel
egyetértek a 2003/109/EK irányelv hatályának abban a tekintetben történő kiterjesztésével,
hogy „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállást kapjanak azok, akik
nemzetközi védelemben részesülnek és már öt éve jogszerűen tartózkodnak valamely
tagállam területén.

Különösen szeretném kiemelni, hogy a jelenlegi javaslat eredményeképpen inkluzív jellegű
politika alakulna ki. A „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállás lehetőséget
biztosít e személyek integrálódására, főleg a nyelvi képzés révén, amelyet a tagállamoknak
kell biztosítaniuk a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezők számára.

Ugyanezen okok miatt támogatom az előadó javaslatát, miszerint ösztönözni kell a
tagállamokat, hogy oktatási programokat fejlesszenek ki a tartózkodás hely szerint tagállam
alapvető értékeivel és jogi alapelveivel, valamint a demokrácia, az emberi jogok és az
egyenlőség alapelveivel, továbbá az egyéni jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban.

Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) Szeretnék köszönetet mondani Moraes úrnak a
kiváló munkájáért, és osztom azt az elképzelését, hogy építő jellegű megközelítést kell
alkalmazni, elfogadva a Bizottság javasolt módosításainak többségét, illetve számos
technikai jellegű változtatást, amelyben a Tanács megállapodott az ezen eszközről szóló
tárgyalások során. A jelentéstervezet figyelembe kívánja venni a tagállamok egyes
megfontolásait az első olvasat során való megegyezés érdekében, illetve figyelembe kívánja
venni a nemzetközi védelmet élvezők érdekeinek a „huzamos tartózkodási engedéllyel
rendelkező” jogállás megszerzése előtti és utáni védelmére vonatkozó kötelezettségvállalást.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Megszavaztam ezt a jelentést, mert úgy gondolom,
hogy a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállásnak a valamely tagállam
területén öt éven keresztül jogszerűen tartózkodó, nemzetközi védelemben részesülőkre
történő kiterjesztése elég nyilvánvalóan indokolt, mivel a harmadik országok valamennyi
állampolgára számára egyenlő bánásmódot garantál, és előmozdítja az Európai Unió
gazdasági és társadalmi kohézióját.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – 2001-ben a Bizottság irányelvre irányuló
javaslatot nyújtott be a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek jogállására
vonatkozóan. E javaslat eredetileg úgy rendelkezett, hogy a „huzamos tartózkodási
engedéllyel rendelkező” jogállást kiterjeszthetik a menekültekre az adott tagállamban való
ötévnyi jogszerű, megszakítás nélküli tartózkodás esetén. A tárgyalások során viszont a
tagállamok úgy döntöttek, hogy a menekülteket kizárják az irányelv alkalmazási köre alól.
Ezt követően a Tanács és a Bizottság 2003. május 8-án az IB Tanács ülésén elfogadott
együttes nyilatkozatában megállapodott, hogy a Bizottság irányelvre irányuló javaslatot
terjeszt elő a „huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező” jogállás menekültekre és
kiegészítő védelmet élvezőkre történő kiterjesztéséről.

E javaslatot 2007 júniusában nyújtotta be a Bizottság ugyanarra a jogalapra támaszkodva,
amire a módosítani kívánt jogi aktus, vagyis az EK-Szerződés 63. cikke (3) bekezdésének
a) pontjára, valamint 63. cikkének (4) bekezdésére. A javaslat fő célja az volt, hogy a
valamely tagállamban öt éve jogszerűen tartózkodó, nemzetközi védelemben részesülő
személyeknek jogbiztonságot nyújtsanak a tagállamban való tartózkodási jogukat illetően,
illetve az európai uniós állampolgárok jogaihoz hasonló jogokat biztosítsanak számukra.

Jelentés: Nathalie Griesbeck (A7-0345/010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – Megszavaztam ezt az állásfoglalást, amely
jóváhagyja a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás Grúziával való
megkötését. Ez a megállapodás bizonyítja az Európai Unió és Grúzia közötti közeledésre
irányuló egyértelmű szándékot, ami az elmúlt években számos olyan jelentős politikai
intézkedésben is kifejeződött, amely az Európai Unió és Grúzia közötti kétoldalú
együttműködés megerősítésétől Grúzia Európa Tanácshoz és az emberi jogok európai
egyezményéhez való csatlakozásáig terjedt. Támogattam az állásfoglalást, mert szilárd
meggyőződésem, hogy a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás
megkönnyíti majd a polgárok közötti személyes kapcsolatokat, amelyek a gazdasági,
humanitárius, kulturális, tudományos és egyéb kapcsolatok fejlesztésének alapvető feltételét
jelentik.

Úgy gondolom, hogy a grúz állampolgárok vízummentessége fontos állomást fog jelenteni
európai integrációjuk folyamatában. A vízumkönnyítés fontos szerepet játszik az emberek
életében, mivel megerősíti a népek közötti kapcsolatokat, és megfoghatóvá teszi a szabad
mozgás eszméjét, amely Európában az alapvető jogok egyikét képezi.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Megszavaztam a vízumok kiadásának Grúzia
tekintetében történő megkönnyítéséről szóló európai parlamenti ajánlást, mert az Európai
Unió bővítése alkalmat adott a keleti és déli szomszédjaival való együttműködés új keretek
közé helyezésére. A vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás
megkönnyíti majd a polgárok közötti személyes kapcsolatokat, amelyek a gazdasági,
humanitárius, kulturális, tudományos és egyéb kapcsolatok fejlesztésének alapvető feltételét
jelentik. Továbbá a vízumkönnyítés fontos szerepet játszik az emberek életében, mivel
megerősíti a népek közötti kapcsolatokat, és megfoghatóvá teszi a szabad mozgás eszméjét,
amely Európában az alapvető jogok egyikét képezi. A grúz állampolgárok vízummentessége
fontos állomást fog jelenteni európai integrációjuk folyamatában is. Egyetértek az Európai
Parlament álláspontjával, miszerint az Unió és Grúzia között létrejött megállapodások,
például az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló és a vízumok
kiadásának megkönnyítéséről szóló, mindenekelőtt rendkívül fontos állomást és előrelépést
jelent az Európai Unió és Grúzia közötti kapcsolatokban. Ezen túlmenően e megállapodások
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regionális szempontból is jelentős szereppel bírnak, és támogatni fogják az Uniónak a
régió más országaival való együttműködés fokozására irányuló erőfeszítéseit.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) Az Európai Unió a kelet-európai
bővítéstől kezdve felgyorsította a dél-kaukázusi államok felé való közeledés folyamatát,
egy olyan időszakban, amikor e régió rendkívül fontossá vált a stratégia, a stabilitás és a
biztonság szempontjából. Európának most már kötelezettségei vannak a régió országaival
kapcsolatban. Elkötelezettsége nyilvánvaló, tekintettel arra, hogy ezen országok az EU
keleti határának közelében helyezkednek el. Azon kívül, hogy ezen államok gazdasági és
kereskedelmi lehetőségeket biztosítanak, az EU és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának
a grúz állampolgárok tekintetében történő megkönnyítéséről szóló megállapodás Grúziában
a demokrácia előmozdítására szolgáló intézkedésnek is tekinthető. Fontos, hogy az EU
„exportálja” a felelősségteljes kormányzás, a tisztességes igazságszolgáltatás és az emberi
jogok teljes körű tiszteletben tartásának elvét. Ezt a tevékenységet a Grúziával nemrégiben
aláírt két megállapodás is előmozdítja. Az egyik az engedély nélkül tartózkodó személyek
visszafogadásáról szól, a másik pedig a vízumok kiadásának megkönnyítéséről.

A grúz állampolgárok vízumkötelezettség alóli mentessége fontos előrelépést jelent abban
a tekintetben, hogy közelebb kerüljenek Európához. A vízumkönnyítés fontos szerepet
játszik az emberek életében, mivel megerősíti a közöttük lévő kapcsolatokat, és
megfoghatóvá teszi a szabad mozgás eszméjét, amely az Európai Unió az alapvető jogainak
egyikét képezi.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió fellépéseinek a
felelősségteljes kormányzás, valamint a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben
tartásának elvére kell épülniük. A dél-kaukázusi régióval való kapcsolataiban az EU-nak
partnernek kell lennie, segítséget nyújtva a gazdasági és kereskedelmi fejlődéshez, a
biztonság, a stabilitás kialakításához és a jólét megerősítéséhez, valamint a
konfliktusrendezéshez. A vízumeljárás Grúzia tekintetében történő megkönnyítéséről
szóló megállapodás a két fél közötti együttműködés és a polgárok cseréjének előmozdítása
révén hozzá fog járulni az EU kibővített szomszédságpolitikájához. Ezért megszavaztam
ezt az állásfoglalást.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) E két megállapodás kétségtelenül rendkívül fontos
előrelépést jelent az Európai Unió és Grúzia közötti kapcsolatokban. Az Európai Unió és
Grúzia közötti kétoldalú együttműködés megerősítését, valamint Grúzia Európa Tanácshoz
és az emberi jogok európai egyezményéhez való csatlakozását követően ez a megállapodás
egy újabb előrelépést jelent a joggyakorlás és a szabadságjogok tiszteletben tartásának
Grúzia által történő javítása érdekében. Az Európai Unió és Grúzia közötti megállapodások
megkötése ezért bátorító előrelépést jelent, tekintve Grúzia európai törekvéseit és így ez
az Európai Unió részéről is határozott jelzés. E megállapodás remélhetőleg arra is ösztönzi
Grúziát, hogy végrehajtsa a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés terén szükséges
reformokat.

Ugyanakkor a megállapodásnak meg kell könnyítenie a két szerződő fél polgárai számára
az utazást és a személyes kapcsolatok fenntartását, ami alapvető a gazdasági, humanitárius,
kulturális, tudományos és egyéb kapcsolatok fejlesztésének biztosításához. Ezen kívül
remélem, hogy Grúziában sor kerül tájékoztató kampányokra annak érdekében, hogy
tájékoztassák a grúz polgárokat a vízumrendszer megkönnyítésének hatálybalépéséről,
valamint a polgárok előnyére szolgáló új lehetőségekről.
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Marielle De Sarnez (ALDE),    írásban. – (FR) Az Európai Unió és Grúzia közötti
kapcsolatok tekintetében nemrégiben két fontos megállapodás, az engedély nélkül
tartózkodó személyek visszafogadásról szóló megállapodás és a vízumok kiadásának
megkönnyítéséről szóló megállapodás elfogadására került sor. Az EU ilyen módon
szándékozik ösztönözni Grúziát, hogy végrehajtsa a szabadság, a biztonság és a
jogérvényesülés terén szükséges reformokat. E megállapodások regionális szempontból
is hasznosak. Hozzá fognak járulni az Uniónak a dél-kaukázusi régió más országaival –
például Örményországgal és Azerbajdzsánnal – való együttműködés fokozására irányuló
erőfeszítéseihez.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Örvendetes, hogy – amint ez számos intézkedéseiből
egyértelműen kiderül – fejlődik a Grúzia és az Európai Unió közötti kapcsolat. A vízumok
kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás egy újabb fontos lépést jelent Grúzia
európai integrációja felé. A személyek szabad mozgása az egyik legfontosabb jog, amelyet
az EU a polgárainak biztosít, ezért az EU és Grúzia közötti együttműködést előnyösnek
tartom. Az illegális bevándorlás elleni küzdelem, valamint a szabadság, a biztonság és a
jogbiztonság terén szükséges reformok ösztönzése akkor hozhat bőséges eredményeket,
ha mindkét fél részéről megvan az elkötelezettség.

Sandra Kalniete (PPE),    írásban. – (LV) Mindig is hangsúlyoztam, hogy az Európai Uniónak
kötelessége segítő kezet nyújtani azon nemzeteknek, amelyek a Nyugathoz tartozónak
tekintik magukat, és szeretnének is a Nyugathoz tartozni és elfogadni értékeinket. A rózsás
forradalom során Grúzia népe elutasította a stagnálást, a tisztességtelen kormányzást, a
múltat és a posztkommunizmust, és a fejlődést, a jövőt és a nyugati értékeket választotta.
Intézkedéseivel az ország megerősítette, hogy a modern nemzetközi társadalmak partnere
szeretne lenni, amely nem bújik ki a felelősségvállalás alól. Grúzia rövid idő alatt sok
mindent elért. Lényeges fejlesztést hajtott végre a kormányzati struktúrák tekintetében,
jelentős befektetéseket vonzott az országba és nagymértékben csökkentette a korrupciót.
A vízumok kiadásának megkönnyítését elengedhetetlen lépésnek tartom ahhoz, hogy a
grúz polgárok előtt új tanulmányi lehetőségek nyíljanak meg, és a grúz vállalkozók új
kapcsolatokat építhessenek ki az uniós tagállamok vállalkozóival. Így mindnyájan nyertesek
lehetünk, de ezzel legfőképpen Grúzia állampolgárai fognak nyerni. Ahogy mi, európaiak
büszkék vagyunk az eredményeinkre, történelmünkre és kulturális értékeinkre, a grúzok
is büszkék hazájukra, annak természeti szépségére és ősi kultúrájára. Remélem, hogy az
EU és Grúzia közötti vízumrendszer megkönnyítése arra is ösztönzi majd az európaiakat,
hogy megismerjék Grúziát.

David Martin (S&D),    írásban. – Támogattam az Európai Unió és Grúzia közötti, a
vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodásról szóló jelentést. Az Európai
Unió és a dél-kaukázusi országok – köztük Grúzia – közötti kapcsolatok elmélyítése
mindenképpen hozzájárul a joggyakorlás és a szabadságjogok tiszteletben tartásának
javításához. E célok megvalósításához teljes mértékben hozzájárul majd a Grúziával
nemrégiben kötött két megállapodás: az engedély nélkül tartózkodó személyek
visszafogadásról szóló és a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Grúzia jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében,
hogy szorosabb kapcsolatokat alakítson ki az Európai Unióval, amint ez nyilvánvaló a
legutóbbi intézkedésekből. Ilyen módon a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló
mostani megállapodás egy újabb fontos lépést jelent Grúzia európai integrációja felé. A
személyek szabad mozgása az egyik legfontosabb jog, amelyet az EU a polgárainak biztosít,
ezért az EU és Grúzia közötti együttműködés rendkívüli jelentőséggel bír. Ugyanakkor
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elengedhetetlen az illegális bevándorlás elleni küzdelem folytatása, valamint a szabadság,
a biztonság és a jogérvényesülés terén Grúziában szükséges reformok végrehajtásának
további ösztönzése.

Louis Michel (ALDE),    írásban. – (FR) A dél-kaukázusi térség stratégiai jelentőséggel bír
az Európai Unió számára. Az Európai Unió és a dél-kaukázusi országok – köztük Grúzia
– közötti kapcsolatok megerősítése hozzájárul a joggyakorlás és a szabadságjogok
tiszteletben tartásának javításához. E megállapodás rendkívül fontos állomást és biztató
előrelépést jelent az Európai Unió és Grúzia közötti kapcsolatokban, tekintve Grúzia
európai törekvéseit. Továbbá e megállapodás regionális szinten is hasznos, és hozzá fog
járulni az Uniónak a régió más országaival való együttműködés fokozására irányuló
erőfeszítéseihez.

Ezenkívül a megállapodás Grúzia számára előrelépést és az irányú bátorítást jelent, hogy
elmélyítse szomszédjaival és az Európai Unióval való együttműködését. Emellett egy ilyen
megállapodás arra is ösztönzi Grúziát, hogy végrehajtsa a szabadság, a biztonság és a
jogérvényesülés – például az illegális bevándorlás elleni küzdelem, a demokrácia, a
jogállamiság és az emberi jogok – terén szükséges reformokat.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – (LV) Tartózkodtam a szavazás során, mert jól
ismerem a grúziai helyzetet, és jól tudom, hogy a grúz elnöknek eltökélt szándéka, hogy
a megállapodás aláírásával növelje tekintélyét. Saakashvili urat háborús bűnösnek tartom.
Az általa irányított rezsim felelős több ezer ártatlan civil haláláért. Ezt saját szememmel
láttam 2008 augusztusában Tskhinvaliben. A bűnözőkkel való kokettálás további
bűncselekmények elkövetésére ösztönzi őket.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Egy Grúziával létrejövő megállapodás a nem valódi
menedékkérők hullámát váltaná ki. Így először biztonsági aggályainkat kell eloszlatnunk.
Amint azt a balkáni régióval kapcsolatos tapasztalatok mutatják, a vízummentes utazás
nem csupán az EU-ba történő utazás céljára szolgál, hanem a menedékkérelem egyszerre
több tagállamban történő benyújtásának („asylum shopping”) tényleges özönét indítja el.
Félő, hogy ugyanez történne a grúz állampolgárokra vonatkozó vízumkönnyítés esetén
is. Általánosságban nem szabad túl gyorsan biztosítani a vízumok kiadásának
megkönnyítését a nem uniós államokból származó állampolgárok esetében. Ezt megelőzően
minél alaposabban meg kell vizsgálni, hogy a nem valódi menedékkérőkre és a gazdasági
migránsokra vonatkozó, megfelelő visszafogadási megállapodások megakadályozhatják-e
a rendszerrel való visszaélést.

Előzőleg még a Schengeni Információs Rendszer II-vel kapcsolatos problémákat is meg
kell oldani. Végül a vízummentes utazás előnyéből elsősorban ne a menedékkérők, vagy
éppenséggel a bűnözők részesüljenek. Nem teljesültek az előfeltételek, és ezért a
leghatározottabban elutasítom a vízummentes térség kiterjesztését.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) A jelentés szerint a Grúziára vonatkozó
vízumliberalizáció ösztönzést adna a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés terén
szükséges reformok előmozdításához. Azon kívül, hogy a vízumliberalizáció a rendszerrel
való visszaélésekre adna alkalmat, ezt a logikát meg kell fordítani: addig nem lehet szó
vízumokkal kapcsolatos tárgyalásokról, amíg végre nem hajtják az összes szükséges
reformot. Végül is az uniós polgárok biztonságáról van szó, akiknek védelmet kell
biztosítani a vízum turizmussal és a szervezett bűnözéssel szemben. Ezért a jelentés ellen
szavaztam.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió és a dél-kaukázusi
országok − beleértve Grúziát is − közötti kapcsolatok megerősítésének folyamata alapvető,
ha szilárd, koherens és hatékony külpolitikát akarunk kialakítani. A vízumeljárás
egyszerűsítésére irányuló megállapodás megkötése egyértelműen hozzájárult e célkitűzés
megvalósításához.

A megállapodás megkötéséről szóló határozattervezet az EU vízumkönnyítési
megállapodásainak kötelező elemeit tartalmazza, amelyek rögzítik a vízum kiadásáról
szóló határozathozatalra vonatkozó határidőket, a vízumkiadás díjait, a vízumkötelezettség
alóli mentességet, a szükséges dokumentációt és a kivételeket, valamint az úti okmányokkal
kapcsolatos együttműködésről szóló közös nyilatkozatot. Támogatom, hogy Grúzia külön
kérésére adott válaszként a javaslat részét képezze egy, a családtagokra vonatkozó
könnyítésekről szóló uniós nyilatkozat annak érdekében, hogy további, az EU tagállamainak
területén jogszerűen tartózkodó grúz állampolgárokkal családi kapcsolatban álló személyek
számára könnyíthessék meg a mozgást.

Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) Ami a nemrégiben Grúziával megkötött két
megállapodás végrehajtását illeti, teljes mértékben támogatom Griesbeck asszony azon
kijelentését, hogy a polgárokat tájékoztatni kell az új helyzetről, hogy élni tudjanak az új
lehetőségekkel. Mindemellett a vízumpolitikai változásoknak mihamarabb meg kell
jelenniük az európai intézmények weboldalain is.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Megszavaztam e megállapodás aláírását, mivel úgy
gondolom, hogy az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásról szóló
megállapodással együtt rendkívül fontos állomást és előrelépést jelent az Európai Unió és
Grúzia közötti kapcsolatokban, ami azt jelzi, hogy az ország az európai integráció jelentős
szakaszába lépett, ugyanakkor arra is ösztönzik Grúziát, hogy mozdítsa elő a szabadság,
a biztonság és a jogérvényesülés terén szükséges reformokat.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Az Európai Unió 2004-ben 25, majd
2007-ben 27 tagállamra való bővítése alkalmat adott a keleti és déli szomszédjaival való
együttműködés új keretek közé helyezésére. Az Európai Unió egészen a dél-kaukázusi
régióig kibővített szomszédságpolitikát kezdett folytatni, melynek célja az EU külső határain
elhelyezkedő országokkal való együttműködés elmélyítése, azok biztonságának,
stabilitásának és fejlődésének elősegítése, továbbá annak megelőzése, hogy az európai
kontinensen új válaszfalak alakuljanak ki.

Az Európai Unió és a dél-kaukázusi országok – köztük Grúzia – közötti kapcsolatok
elmélyítése mindenképpen hozzájárul a joggyakorlás és a szabadságjogok tiszteletben
tartásának javításához. E célok megvalósításához teljes mértékben hozzájárul majd a
Grúziával nemrégiben kötött két megállapodás: az engedély nélkül tartózkodó személyek
visszafogadásról szóló és a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás.

Jelentés: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Megszavaztam „az Európai Parlament Tanácshoz
intézett ajánlása az EU gyorsreagálási képességének kialakításáról szóló javaslattal” című
jelentést, amely az utóbbi években az Európai Unión kívül természeti okokból vagy emberi
tevékenységek miatt bekövetkezett súlyos katasztrófák kezelésére irányul. Ennek az az
oka, hogy úgy gondolom, fontos növelni az uniós katasztrófaelhárítási képesség
hatékonyságát, valamint hogy egyre inkább szükség van egy megelőző cselekvési tervre,
amely globális, integrált uniós válasznak számít. A Haitin bekövetkezett katasztrófa
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bebizonyította, hogy az EU-nak alapvető reformokat kell végrehajtania a vészhelyzetekre
és a katasztrófákra való hatékonyabb és gyorsabb reakció tekintetében. Úgy vélem, hogy
a hatékonyabb és gyorsabb reakcióhoz erősebb politikai akaratra is szükség lesz a különböző
érintett felek részéről. Ezen kívül hatáskör-átszervezést is végre kell hajtani a katasztrófákra
való uniós reakciók nagyobb mértékű koherenciájának és koordinációjának biztosítása
érdekében. Úgy gondolom, elengedhetetlen, hogy bizonyos, „Az európai polgári védelmi
erő felé” című 2006-os Barnier-jelentésben szereplő konkrét javaslatokat a gyakorlatba
ültessünk.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – Támogattam ezt az állásfoglalást, mivel
nyilvánvaló, hogy az utóbbi években az Európai Unión kívül megsokszorozódtak a súlyos
katasztrófák, ezért növelni kell az uniós katasztrófaelhárítási képesség hatékonyságát. Az
integráltabb katasztrófaelhárítás felé vezető egyik legjelentősebb lépést az jelentette, hogy
a polgári védelmet és a humanitárius segítségnyújtást egyetlen biztos hatáskörébe utalták,
hogy teremtse meg az katasztrófelhárítás fokozottabb koherenciájának és koordinációjának
lehetőségeit. Ugyanakkor sajnálatos, hogy a 2008-as bizottsági közlemény megjelenése
után két évvel a cselekvési terv számos fellépését még nem hajtották végre, és a közelmúltbéli
válságokra adott uniós reakciók során megmutatkoztak a jelenlegi rendszer korlátai.

Ha a közelmúltban az EU katasztrófaelhárításának polgári védelmi és humanitárius
segélyezési dimenziói közötti koherencia és koordináció megerősítésére tettek
erőfeszítéseket, az európai polgári védelmi erő megteremtésére tett lépések minimálisak
maradtak. Ennél fogva a vészhelyzetekre való hatékonyabb és gyorsabb reakcióhoz erős
politikai akaratra lesz szükség.

Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) Támogatom, hogy katasztrófák esetén
koordinált, koherens és kiváló uniós reakcióra van szükség. Éppen ezért tartom fontosnak
a folyamatosan rendelkezésre álló, a katonai struktúráktól függetlenül működő uniós
polgári képességek létrehozását. Úgy gondolom, hogy az EU polgári védelmi erejének
fejlesztenie kellene a jelenleg rendelkezésre álló eszközöket mind a katasztrófákra való
reagálással kapcsolatos képzés, mind pedig a katasztrófák kezelése terén az előkészítő
fellépések során teendő kezdeményezések révén.

Jean-Pierre Audy (PPE),    írásban. – (FR) Tekintettel arra, hogy – főleg az éghajlatváltozás
miatt – a világon rengeteg a súlyos katasztrófa, és egyre gyakoribb az előfordulásuk,
megszavaztam az olasz kollégám, Zanicchi asszony által készített kiváló jelentést, amely
javaslatot tartalmaz az Európai Parlament Tanácshoz intézett ajánlásra vonatkozóan az
EU gyorsreagálási képességének kialakításáról. Ideje, hogy fejlesszük az EU
katasztrófaelhárítását a hatékonyság, a koordináció és a láthatóság tekintetében. Egyre
sürgetőbb, hogy kialakítsuk az európai gyorsreagálási képességet vagy „az európai polgári
védelmi erőt”, ahogy azt Barnier úr javasolta. A nemzeti polgári védelmi erők összehangolása
nyilvánvalóan hasznos eszköz, hogy egy olyan tagállamnak segítséget nyújtsanak, amely
saját maga nem tudna megbirkózni egy nagyarányú katasztrófával (tűzvésszel, árvízzel,
természeti katasztrófával stb.). Ez az európai polgári védelmi erő az EU-n kívül, például
Haitin kialakuló helyzetekbe való beavatkozás esetén is rendkívül hasznos lenne. Éppen
most, hogy 2011 az önkéntesség európai éve lesz, egy ilyen jellegű fellépés európai
érdeklődést váltana ki és segítene egyesíteni az európai polgárokat.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Megszavaztam ezt a jelentést. Világszerte
egyre gyakoribbak a jelentős emberi, gazdasági és környezeti károkat okozó katasztrófák,
és a világ több részén – főként az éghajlatváltozás hatásaként – egyre gyakrabban fordulnak
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elő ilyen válságok, amelyek hatása és kiterjedése is egyre nagyobb. Jóllehet az elmúlt években
előrehaladást sikerült elérni egy koherensebb uniós katasztrófakezelés irányába, további
erőfeszítéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy e területen hatékony, koherens
és összehangolt uniós fellépésekre kerüljön sor.

Ki kell dolgozni egy konkrét fellépésekre épülő cselekvési tervet, amelyek révén fokozatosan
fel lehet építeni a katasztrófaelhárítás különféle eszközei közötti integráltabb koordinációt,
és meg kell vizsgálni az EU és a tagállamok lehetséges reakcióit. E tevékenységekbe be kell
vonni a nemrégiben létrehozott Európai Külügyi Szolgálatot az EU-n kívüli segítségnyújtás
hatékonyabb koordinációja érdekében. Továbbá biztosítani kell, hogy elegendő pénzügyi
forrás áll rendelkezésre a szükséges segítségnyújtási intézkedések finanszírozásához.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Megszavaztam ezt a jelentést, mert az utóbbi
években az Európai Unión kívül (természeti okokból vagy emberi tevékenységek miatt)
megsokszorozódtak a súlyos katasztrófák, ezért az EU katasztrófaelhárítási kapacitása
reformjára van szükség, és növelni kell az uniós katasztrófaelhárítási képesség
hatékonyságát. Az EU válaszadása láthatóságának hiányát például a katasztrófaelhárítás
egyik fő hiányosságaként is kiemelték. Ezért egyértelmű megállapodásokat és eljárásokat
kell kialakítani a kettős láthatóság biztosításához (mind a tagállamok, mind pedig az Európai
Unió részére) a tagállamok által az EU polgári védelmi mechanizmusán keresztül felhasznált
polgári védelmi eszközök tekintetében. Az uniós katasztrófaelhárítás másik problémája
a koordinációval kapcsolatos, ezért az Európai Parlament bízik abban, hogy a jövőben az
Európai Külügyi Szolgálat létrehoz egy közös válságkezelőt, amelyhez a meglévő
válságplatformok racionalizációjára lesz szükség. Továbbá a Bizottság és a Tanács közötti
egyértelmű koordinációs mechanizmusokat biztosítani kell a koordináció és az EU katonai
eszközeinek katasztrófaelhárításban való felhasználása tekintetében is.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) A vészhelyzetekkel foglalkozó
gyorsreagálási erő sokkal koherensebbé és hatékonyabbá tenné az Európai Unió természeti,
illetve véletlen katasztrófák esetén végrehajtott beavatkozásait. Az Európai Unió
egyértelműen gyorsan beavatkozott és a tényleges szükségletekre reagált a pusztító haiti
földrengés idején. Ugyanakkor is nyilvánvaló, hogy tanulnunk kell a való helyzetekből, és
mindig fejlesztenünk kell az általunk nyújtott szolgáltatást. A földrengést követően azonban
azonnal zavaros helyzet alakult ki abban a tekintetben, hogy kinek kellene irányítania az
EU általános fellépésének koordinációját. A jövőben a várakozások szerint az EEAS létrehoz
egy közös válságkezelőt, amelyhez a meglévő válságplatformok racionalizációjára lesz
szükség.

Minden egyes tagállamra vonatkozóan meg kell határozni az egyértelmű feladatköröket
katasztrófa esetére, valamint meg kell tenni a szükséges logisztikai előkészületeket, hogy
a képességeket minél gyorsabban mobilizálni lehessen a lehető legmagasabb normáknak
megfelelően. A haitin történt beavatkozás kiemelte, hogy az ilyen fellépések akkor
hatékonyak, ha minden egyes állam egy konkrét szolgáltatás nyújtására specializálódik,
ahogy például Franciaország, amely víztisztító egységet biztosított, és Olaszország, amely
pedig fejlett orvosi egységet.

Jan Březina (PPE),    írásban. – (CS) Arra számítok, hogy EU gyorsreagálási képességének
kialakításáról szóló ajánlás nagyobb ösztönzést ad a meglévő uniós katasztrófaelhárítási
képességek hatékonyságának javítására, akár természeti, akár ember által előidézett
katasztrófákról van szó. A Közösség meglévő polgári védelmi mechanizmusát fontosnak
tartom, de nem kielégítőnek, előrelépést kell tennie egy ténylegesen működő, a lehető
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leghatékonyabb polgári védelmi mechanizmus létrehozása érdekében. A jelenlegi polgári
védelmi mechanizmus korlátai nyilvánvalóvá váltak például az idei haiti válságra adott
reakció során, amely viszonylag rugalmas és kiterjedt volt, másrészt viszont érzékelhető
volt a hatékonyság, koordináció és láthatóság hiánya. Az sem volt világos, hogy kinek
kellene irányítania az EU általános fellépésének koordinációját. A válság kiterjedésére való
tekintettel végül Ashton főképviselő biztosította az uniós segítségnyújtás koordinációját,
Georgieva biztossal szoros együttműködésben, aki a humanitárius segítségnyújtásért, a
polgári védelemért és a nemzetközi együttműködésért felelős. Az EU katasztrófaelhárítási
műveleti képessége kiterjesztésének lehetőségét abban látom, hogy létre kell hozni
folyamatosan rendelkezésre álló, a katonai struktúráktól függetlenül működő polgári
képességeket, továbbá meg kell határozni azokat a területeket, ahol a tagállamok uniós
szinten egyesíteni tudják erőfeszítéseiket és képességeiket, és ki kell alakítani a kutatásra
és az ipari kapacitásokra vonatkozó költségvetést (például a GMES programon belüli
műholdas felvételek).

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Figyelembe véve, hogy egyre gyakoribbak
a jelentős emberi, gazdasági és környezeti károkat okozó katasztrófák, különösen fontos
az Európai Parlament Tanácshoz intézett ajánlása az EU gyorsreagálási képességének
kialakításáról. A javaslat mellett szavaztam, mivel úgy gondolom, hogy tartalmazza a
megvizsgálandó alapvető kérdéseket. Újólag megismétli, hogy ezek közül a tagállamok
közötti együttműködés műveleti és pénzügyi előnyökkel járna, valamint elismeri, hogy a
katasztrófa integrált megközelítése nem csak a reagálást jelenti, hanem a megelőzést és a
készenlétet is, valamint a katasztrófa utáni helyreállítást. Továbbá úgy vélem, fontos
fejleszteni az európai katasztrófaelhárítás koordinációját és hatékonyságát, többek között
az európai polgári védelmi erő révén.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    írásban. – (EL) Tartózkodtam az EU humanitárius
katasztrófákra való gyorsreagálási képességének kialakításáról szóló jelentéssel kapcsolatos
szavazás során, mert − jóllehet tartalmaz pozitív elképzeléseket és elemeket − a katonai
eszközöket és a katonai jelenlétet is ehhez a képességhez kapcsolja. Nagyon jó, hogy a
jelentés kimondja, hogy „a polgári védelmi források felhasználásának – amennyiben
valamely humanitárius válság esetén vetik be azokat – a szükségletek által vezérelteknek
kell lenniük, valamint ki kell egészíteniük a humanitárius segítségnyújtást, azzal koherens
módon össze kell kapcsolódniuk, … biztosítva a semlegesség, az emberiesség, a pártatlanság
és a függetlenség humanitárius elveinek érvényesülését”. Ugyanakkor a jelentés tartalmaz
olyan pontokat is, amelyek teljesen más irányba mutatnak, éppen ezért tartózkodtam.
Idetartozik például „a katonai válsághelyzetekre” való reagálási képesség vagy „a katonai
eszközök és képességek használata a katasztófaelhárításban”, még akkor is, ha ennek
„kivételes jellegűnek kell lennie”.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) A nemrégiben bekövetkezett, az egész világra kiható
természeti katasztrófák felhívták a figyelmet arra, hogy sürgősen szükség van gyors és
hatékony katasztrófaelhárítási mechanizmusokra az érintett régiókra gyakorolt végzetes
társadalmi, gazdasági és kulturális hatásuk csökkentése érdekében.

Az Európai Parlament előző állásfoglalásait – különösen a haiti földrengéssel és a természeti,
illetve az ember által előidézett katasztrófák megelőzéséről szólókat – követően, a tisztelt
Ház ismét ezzel a témával küszködik. Általánosságban támogatom a kollégám, Zanicchi
asszony által készített jelentést, és hangsúlyozom, hogy a jövőbeni uniós
katasztrófaelhárítási képességnek európai és nemzetközi szinten rendelkezésre álló
mechanizmusokon kell alapulnia, elkerülve a feladatok megkettőzését, a forrásokat a lehető
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leghatékonyabban felhasználva és lehetővé téve, hogy az európai polgári védelmi erő a
már meglévő közösségi polgári védelmi mechanizmusra épüljön.

Örvendetesnek tartom, hogy a haiti tragédiát követően erősebb politikai akarat és több
erőfeszítés volt tapasztalható a polgári védelem és humanitárius segítségnyújtás közötti
koherencia és koordináció megerősítése tekintetében. Üdvözlöm az e célkitűzés
megvalósításában részt vevő felek által végzett munkát. Ugyanakkor sajnálatos, hogy az
Európai Parlament korábbi javaslatait még mindig nem hajtották végre teljesen, különösen
a Barnier-jelentéssel kapcsolatosakat.

Marielle De Sarnez (ALDE),    írásban. – (FR) Akár a januári haiti földrengést, akár a nyári
pakisztáni árvizeket követően, bárhol is forduljon elő katasztrófa, Európa mindig sokat
tesz, de nem hangolja össze erőfeszítéseit. Mindegyik tagállam elküldi a saját stábját,
mentőkutyáit, repülőgépeit stb. Mindent összevetve azonban, a sietősen megszervezett
egyéni reakciók nem érnek fel a tervezett és szervezett európai reakcióval. Az Európai
Unió, a közösen fellépő 27 tagállamával, a világ legnagyobb donorának számít a
humanitárius és a fejlesztési segélyek terén. Számos polgári és katonai erőforrás áll
rendelkezésünkre a vészhelyzeti és helyreállítási szükségletek kezelésére. Ugyanakkor,
amíg továbbra is automatikus nemzeti reakciókra kerül sor, sajnálatos módon nem tudjuk
ténylegesen kihasználni e virtuális kollektív erő meglétét. Egy valódi „gyorsreagálási
képességre” van szükségünk. A vészhelyzetekre való hatékonyabb és gyorsabb reakcióhoz
pedig erős politikai akaratra lesz szükség az érintett különböző felek részéről.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A szerencsétlenségekre és a természeti katasztrófákra
való reagálás alapvető fontosságú, mivel az ilyen eseteket követő első néhány órában
menthető meg a legtöbb ember. Az utóbbi években továbbá jelentős mértékben megnőtt
a természeti okokból vagy emberi tevékenységek miatt bekövetkezett katasztrófák száma,
ezért kiváló szakértelemre és a különböző katasztrófaelhárítási eszközök koordinációjára
van szükség. A közösségi polgári védelmi mechanizmus létrehozása lehet az első lépés,
de egyetértek az előadóval abban, hogy még többet kell tenni ezen a téren. A gyors és
hatékony katasztrófaelhárítás uniós koordinációja és az együttműködés igen sikeres lehet,
ahogy például a 2010. januári haiti földrengés idején. Elsőrendű fontosságú, hogy a reakció
ilyen legyen.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) A természeti katasztrófák megelőzhetők és
meg is kell előzni azokat. A katasztrófák fokozott veszélyét többek között olyan tényezők
idézik elő, mint például a termőföld intenzív kihasználása, a rosszul tervezett városfejlesztés,
a vidéki térségek elnéptelenedése és az elsivatagosodás. A katasztrófamegelőzésben alapvető
fontosságú az ésszerű földhasználat, valamint a természettel összhangban lévő gazdasági
és társadalmi fejlődés előmozdítása. Az EU-nak mindenekelőtt ebben a tekintetben kell
fokoznia erőfeszítéseit, végrehajtva a legutóbbi parlamenti jelentésben előterjesztett
ajánlásokat és erősítve az együttműködési politika e vonatkozását.

Ami az azon katasztrófákra való reagálást illeti, amelyeket nem lehet megelőzni, a
különböző tagállamok közötti, a harmadik országokban megvalósuló együttműködést,
kölcsönös segítségnyújtást és beavatkozást ezekben az esetekben is egyértelműen fokozni
kell.

Ezt leginkább a különböző nemzeti polgári védelmi és egyéb hatóságok részvételével
történő vita eredményeként kell elérni, az egyes tagállamok szuverenitásának tiszteletben
tartása mellett. Ezt, a jelentés által meghatározott megoldást kell követni, és nem „az uniós
polgári védelmi erő haladéktalan létrehozását” vagy a katonai eszközök humanitárius
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segítségnyújtással kapcsolatos helyzetekben történő alkalmazását, ami a jelentés szerint
anélkül is működhet, hogy az ENSZ égisze és koordinációja alá tartozna.

Elisabetta Gardini (PPE),    írásban. – (IT) Ez a szavazás jelentős előrelépés az európai
polgári védelmi erő megteremtése felé, amely súlyos vészhelyzet esetén bárhol gyorsan és
hatékonyan képes beavatkozni.

Amint arra mindnyájan emlékezhetünk, bár a haiti embereknek biztosított segítségnyújtás
során gyors és nagyarányú európai reakció volt tapasztalható, a művelet irányítása,
koordinációja és láthatósága tekintetében számos komoly probléma merült fel, amelyek
a jelenlegi rendszer mechanizmusának tudhatók be, amely a különböző nemzeti
döntéshozatali eljárásoktól függő önkéntes és eseti hozzájárulásokon alapul.

Az Európai Bizottságnak a polgári védelem és a humanitárius támogatás szerepéről szóló
legutóbbi közleménye éppen arra törekszik, hogy lerakja a nemzeti, regionális és helyi
szinten már megtett intézkedések hatékony és koherens szinergiájának alapjait. A Lisszaboni
Szerződés lehetőséget biztosít a tökéletesebb, koordináltabb és funkcionális
katasztrófaelhárítási képesség kialakításához. Így hát itt az ideje, hogy felgyorsítsuk a
folyamatot, amely során az EU-t korszerű és hatékony polgári védelmi képességgel ruházzuk
fel.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Megszavaztam „az Európai Parlament Tanácshoz
intézett ajánlása az EU gyorsreagálási képességének kialakításáról szóló javaslattal” című
jelentést, mert úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak jelentős erőfeszítéseket kell tennie
az utóbbi időben tapasztalt különböző jelentős katasztrófákra való koordinált és hatékony
reakciók biztosítása érdekében.

Az erre vonatkozó kötelezettségvállalást hangsúlyozta „Az Unió katasztrófa-elhárítási
képességének megerősítése” című legutóbbi bizottsági közlemény, amely tartalmazta a
katasztrófaelhárítás különféle eszközei közötti integráltabb koordináció megteremtésére
irányuló cselekvési tervet. Egyetértek Zanicchi asszonnyal abban, hogy itt az ideje
elismernünk az EU katasztrófaelhárítási képessége megerősítésének politikai jelentőségét,
és hogy minden eszközt mozgósítani kell e célkitűzés megvalósítása érdekében.

David Martin (S&D),    írásban. – Örvendetesnek tartom ezt a jelentést, amely:

emlékeztet a főképviselőnek/alelnöknek a harmadik országokban és térségekben folytatott
uniós műveletek koordinálásában betöltött alapvető fontosságú szerepére;

hangsúlyozza, hogy az Európai Külügyi Szolgálat felépítésének és munkamódszereinek
arra kell irányulniuk, hogy biztosítsák az Unió válsághelyzetben végrehajtott fellépéseinek
egységességét és következetességét;

felszólítja ezért a Tanácsot, adjon állandó megbízást a főképviselőnek/alelnöknek arra,
hogy működésbe hozhasson egy válságstábot, amelyben részt vesz a Bizottság és a Tanács
minden megfelelő szolgálatát, valamint az összes uniós tervezési szolgálatot (MIC, CMPD,
EUKT, CPCC) képviselő egy-egy személy, és amely katasztrófa esetén koordinálja az uniós
válaszlépést annak érdekében, hogy a munka minél hamarabb megkezdődhessen anélkül,
hogy rendszeresen a Tanácshoz kellene fordulni;

javasolja, hogy ezt a stábot egy olyan csapat segítse, amely a válság első óráiban felállítható
és polgári személyekből (CRT, MIC), katonai és polgári-katonai (EUKT, CPCC) szakértőkből
áll, továbbá támogatást kap a SITCEN és a SATCEN hírszerzéstől is;
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hangsúlyozza, hogy optimálisan koordinálni kell az EU katasztrófahelyzetekre adandó
válaszokkal kapcsolatos eszközeit és más, már a helyszíneken működő vagy
katasztrófahelyzetek nyomán létrehozható uniós eszközöket – különösen a közös
biztonság- és védelempolitika (KBVP) polgári és katonai misszióit és eszközeit (például a
taktikai csoportokat).

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A szerencsétlenségekre és a természeti katasztrófákra
való reagáláshoz szükséges eszközök létrehozása alapvető fontosságú, mivel az ilyen
eseteket követő első néhány órában menthető meg a legtöbb ember. Az utóbbi években
továbbá sajnálatos módon jelentős mértékben megnőtt a természeti okokból vagy emberi
tevékenységek miatt bekövetkezett katasztrófák száma, és ezek ésszerű és gyors
beavatkozási képességet tesznek szükségessé. Ezért nagyon fontos a közösségi polgári
védelmi mechanizmus létrehozása, de még mindig sok a tennivaló ezen a területen.

Louis Michel (ALDE),    írásban. – (FR) Az uniós és a harmadik országokban egyre nő a
jelentős katasztrófák előfordulásának száma, főként az éghajlatváltozás hatásaként és a
fokozott urbanizáció következtében. A katasztrófák leginkább a fejlődő országokat érintik,
ahol emiatt különösen magas a halálos áldozatok száma. Ezekben az országokban az ilyen
katasztrófákkal kapcsolatos költségek is sokkal magasabbak. A gyorsreagálási erő
létrehozása lehetővé fogja tenni az EU és a tagállamok számára erőfeszítéseik hatékonyabb
összehangolását, valamint hogy az EU tevékenysége láthatóbbá váljon. Éppen ezért
támogattam az ajánlást. A szerzőhöz hasonlóan én is felszólítok arra, hogy vegyék
figyelembe a Barnier-jelentésben szereplő sok kiváló konkrét javaslatot.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – (LV) Az előadó, Zanicchi asszony csak jelentős
késedelmet követően vetette fel újra a gyorsreagálás lehetőségének kérdését, de az ettől
még nem vesztette el aktualitását. Meggyőződésem, hogy az Európai Unió kötelessége,
hogy jelentősen növelje a gyorsreagálási erők felkészítésére, biztosítására és kiterjesztésére
szolgáló finanszírozást. Az éghajlatváltozás következtében minden eddiginél gyakoribbak
lesznek a természeti katasztrófák. Nem boldogulhatunk szakértő mentőcsapatok nélkül,
amelyek szakmai felkészültsége lehetővé teszi a tüzek és a technológiai katasztrófák gyors
lokalizációját és hatékony megfékezését. Mellette szavaztam.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Egy erős gyorsreagálási egység létrehozása jó dolog
lenne, és segítséget tudna nyújtani az európai polgároknak és más államok polgárainak a
legnehezebb időszakokban. Szomorúnak tartom, hogy úgy tűnik, az előadó nem törődik
a humanitárius segítségnyújtás vagy az EU polgári védelmi programjának megerősítésével,
ehelyett inkább az foglalkoztatja, hogy minél láthatóbbá váljon az „EU” jelzés. E
gyorsreagálási egységnek nem lehet az a célja, hogy az egész világon népszerűsítse az EU-t.
Azáltal, hogy a sürgősségi segélyek nyújtása terén az Egyesült Nemzeteké a vezető szerep,
és a katonaság is részt vesz ebben, még függetlenségünk feladását is kockáztatjuk, amit
nem áll szándékomban támogatni. Éppen ezért a jelentés ellen szavaztam.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    írásban. – (RO) Az utóbbi években több helyzetben
szükségesnek bizonyult, hogy fejlesszük a meglévő uniós katasztrófaelhárítási képesség
hatékonyságát. Hadd említsem meg a számos európai államot érintő katasztrofális árvizeket
vagy erdőtüzeket. Egy másik példa a legutóbb Magyarországon bekövetkezett nagyarányú
környezeti szerencsétlenség. Ilyen incidensek előfordulása esetén önmagában egyetlen
állam sem képes elég magas szintű reagálásra. Az uniós tagállamoknak egymással is
szolidárisnak kell lenniük. A jelentés pontosan meghatározza, hogy a gyorsreagálási erőnek

14-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU110



milyen kritériumoknak kell megfelelnie, valamint a tevékenységei végrehajtásához szükséges
feltételeket.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) Nyilvánvaló, hogy a jelentés kevesebbet foglalkozik
a fejlesztési segélyek, illetve a polgárok támogatása hatékonyságának növelésével, mint az
„EU” márka népszerűsítésével és az arra való figyelemfelhívással. Éppen ezért a jelentés
ellen szavaztam.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Azért szavaztam meg a jelentést, mert hatékony
uniós katasztrófaelhárítási képességre van szükség az utóbbi években egyre növekvő számú
jelentős katasztrófák kezeléséhez. Az elmúlt néhány évben több felhívás hangzott el azzal
kapcsolatban, hogy az EU-nak fejlesztenie kell reagálásának hatékonyságát, és a jelenlegi
állás szerint még sokkal többet kell tenni a koherensebb és láthatóbb előrehaladás biztosítása
céljából. Véleményem szerint minden rendelkezésre álló eszközt mozgósítani kell e
célkitűzés megvalósítása érdekében, mert 2008 és a témával foglalkozó legutóbbi bizottsági
közlemény óta egy átfogó és integrált uniós reagálás irányába mozdultunk el. Mindnyájan
arra számítunk, hogy a jelentés végrehajtása következtében létrejövő cselekvési terv révén
fokozatosan fel lehet építeni a katasztrófaelhárítás különféle eszközei közötti integráltabb
koordinációt.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Egyetértek „az Európai Parlament
Tanácshoz intézett ajánlása az EU gyorsreagálási képességének kialakításáról szóló
javaslattal” című jelentéssel. Tulajdonképpen a Haitin szerzett tapasztalatok elemzése
egyértelműen bizonyítja, hogy az katasztrófaelhárítási képességének újabb reformjára van
szükség, ahogy azt már valójában kijelentettem „a természeti csapások és az ember okozta
katasztrófák megelőzésével kapcsolatos közösségi megközelítésre” vonatkozó
véleményemben.

Vészhelyzetekben feltétlenül gyors és hatékony reagálásra van szükség, ha biztosítani
akarjuk, hogy az EU szolidaritást vállaljon akár a tagállamokkal, akár harmadik országokkal,
és ehhez erős politikai akaratra van szükség a különböző döntéshozó szervek részéről.

Általánosságban elismert tény, hogy jelenleg is jelentős erőfeszítések történnek a polgári
védelmi erők és a humanitárius segítségnyújtás különböző területei közötti koherencia és
koordináció megerősítése céljából. Ugyanakkor jelentős lépéseket kell tenni az európai
polgári védelmi erő létrehozása érdekében, amint az már „a természeti csapások és az
ember okozta katasztrófák megelőzésével kapcsolatos közösségi megközelítésre” vonatkozó
véleményemben is kifejtettem. Egyetértek az előadóval: itt az ideje, hogy nagyobb előrelépést
tegyünk e területen, különösen a 2006-os Barnier-jelentésben szereplő konkrét javaslatok
végrehajtása tekintetében.

Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) Osztom az előadó, Zanicchi asszony azon
meggyőződését, hogy itt az ideje elismernünk az EU katasztrófaelhárítási képessége
megerősítésének politikai jelentőségét, és hogy minden eszközt mozgósítani kell e célkitűzés
megvalósítása érdekében. Egyetértek Zanicchi asszony azon véleményével is, miszerint a
2008-as előkészítő intézkedés bizakodásra okot adó eredményeit a későbbiekben még
értékelni kell és az EU fellépések azonnali aktiválása érdekében a későbbiekben ki kell
alakítani a tagállamok által önkéntes alapon biztosított, összevont készültségi eszközöket.

E tekintetben az előadó emlékeztetni kívánja a Tanácsot és a Bizottságot a Barnier-jelentés
ajánlására, miszerint „Csak a megelőző jellegű szervezés és a rendelkezésre álló források
összevonása teremtheti meg az európai polgári védelmi erőt”.
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Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Megszavaztam ezt a jelentést, mivel egyetértek azzal,
hogy elengedhetetlen, hogy ösztönözzük az EU katasztrófaelhárítási képességének
megerősítésére irányuló politikák végrehajtását, előmozdítva e tevékenységek
hatékonyságát, koordinációját és láthatóságát.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Az utóbbi években az Európai Unión
kívül (természeti okokból vagy emberi tevékenységek miatt) megsokszorozódtak a súlyos
katasztrófák, ezért növelni kell az uniós katasztrófaelhárítási képesség hatékonyságát. Bár
az Unió katasztrófaelhárítási képessége a közösségi polgári védelmi mechanizmus 2001-es
létrehozása óta folyamatosan fejlődött, az előadó úgy véli, hogy ennél jóval többet kell
még tenni ahhoz, hogy az EU részéről biztosított legyen az összehangolt, következetés és
látható reakció. A következetesebb válaszra való igény az Unió katasztrófaelhárítási
képességének megerősítéséről szóló, 2008. márciusi bizottsági közleményben is kiemelten
szerepel. E közleményt az átfogó és integrált uniós válasz felé tett első lépésnek szánták.
A közlemény tartalmazott egy konkrét fellépésekre épülő cselekvési tervet, amelyek révén
fokozatosan fel lehet építeni a katasztrófaelhárítás különféle eszközei közötti integráltabb
koordinációt. Ma rendelkezésünkre áll a Parlament e problémával kapcsolatos válasza.

Bart Staes (Verts/ALE),    írásban. – (NL) Most, amikor – főként az éghajlatváltozás
hatásaként – világszerte egyre gyakoribbak a jelentős emberi, gazdasági és környezeti
károkat okozó katasztrófák, elengedhetetlen, hogy az Európai Unió gyorsan tudjon fellépni.
Az európai polgári védelmi erő létrehozása egyértelmű struktúrát biztosít ehhez a gyors
reakcióhoz. A haiti földrengést követően levontuk azt a tanulságot, hogy növelnünk kell
az Unió hatékonyságát, koordinációját és láthatóságát. Ezért helyeslem, hogy a polgári
védelem és a humanitárius segítségnyújtás egyetlen biztos tárcája alá kerüljön. Ezen kívül
úgy gondolom, hogy a humanitárius segítségnyújtási műveleteket lehetőség szerint az
ENSZ koordinátori ernyője alatt kell végrehajtani.

A Bizottság a jelentésben arra hív fel, hogy az érintett területeken programokat kell elindítani
a nemzeti kormányokkal, a helyi hatóságokkal és a nem kormányzati szervezetekkel
együttműködve, hogy a helyi közösségek képesek legyenek megelőzni és kezelni a
katasztrófákat. A katonai és polgári védelmi eszközök katasztrófaelhárításban történő
felhasználása csak a legvégső megoldás lehet.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A természeti okokból vagy emberi tevékenységek
miatt bekövetkező katasztrófáknak nem csupán a száma növekedett meg, hanem a hatása
és kiterjedése is, következésképpen az emberekre, a gazdaságra és a környezetre gyakorolt
hatásuk is. Növelni kell az uniós katasztrófaelhárítási képesség hatékonyságát. Emiatt az
EU-nak át kell gondolnia stratégiáját a katasztrófamegelőzés, -kezelés és a segítségnyújtás
tekintetében, hogy műveleti szempontból összehangoltabb és hatékonyabb legyen.

Örvendetesnek tartom a jelentés elfogadását, amely a legutóbbi haiti katasztrófát
esettanulmányként használja fel, és felhív az európai uniós polgári védelmi erő létrehozására,
amely képes szinergiákat teremteni a tagállamok és az európai intézmények között a
katasztrófamegelőzés és a harmadik országoknak – különösen a katasztrófa által sújtott
fejlődő országoknak – nyújtandó segítség érdekében. E kezdeményezés humanitárius
jellege az EU szolidaritása külső dimenziójának egyre konkrétabb megnyilvánulását
képviseli.

Ugyanakkor úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy ugyanezen kezdeményezés az
Európai Unión belül bekövetkező katasztrófák esetén szükséges koordinációt és irányítást
is előidézze. Szeretnék emlékeztetni a Madeira szigetén pusztító februári katasztrófára, és
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ennek alapján elengedhetetlennek tartom a polgári védelmi erő létrehozását, ugyanakkor
azt is, hogy a meglévő mechanizmusokat a lehető legjobban kihasználjuk.

Jelentés: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) A munka folytatódik a pénzügyi szabályozás
terén. Megszavaztam az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentését, amely arra
törekszik, hogy minden pénzügyi terméket a piaci hatóságok felügyelete alá vonjon. Az
átláthatóság hiánya árt a piaci hatékonyságnak, és hozzájárult a pénzügyi válság
súlyosbításához. A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv lehetővé tette a piaci
tevékenységek jobban szabályozott és átláthatóbb kereskedési helyszínre való áthelyezését.
Megismételve a 2009. szeptemberi pittsburghi G20-csúcstalálkozó következtetéseit, a
jelentés annak biztosítására törekszik, hogy „valamennyi szabványosított tőzsdén kívüli
(OTC) származékos ügyletre vonatkozó szerződéssel tőzsdén vagy [adott esetben]
elektronikus kereskedelmi platformokon kell kereskedni”.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (MiFID)
végrehajtása óta az európai piacok példátlan változások időszakán mentek keresztül
egyrészt az irányelv, másrészt a válsággal kapcsolatos egyéb okok miatt. Következésképpen
nem lehetett megvalósítani a kívánt szabályozási célokat. A MiFID végrehajtása a piacok
széttöredezettségét idézte elő, ami kiváltotta a magas fordulatszámon történő kereskedési
stratégiák hirtelen megnövekedését. A piac igazodott a nagy összegre szóló kereskedési
megbízások esetében a „dark pool”-ok használatához és a MiFID-ben szereplő mentességek
alkalmazásához az ilyen ügyleteknél, amikor azokat szervezett kereskedési helyszínek
bonyolítják („dark” ügyletek), amennyiben az ügyleteket hivatalosan szabályozott piacokon
hajtják végre. Elengedhetetlen, hogy e technológiai előrelépések hatékony szabályozásának
és átláthatóságának biztosítására szolgáló jogszabályt alkalmazzunk annak
megakadályozása érdekében, hogy a piacok működésének egészére kiható rendszerszintű
kockázatok alakuljanak ki.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Az Európai Parlament folytatja a pénzügyi
szabályozás bizonyos elemeivel kapcsolatos jelentések elfogadását, de anélkül, hogy valaha
is eljutna a dolog lényegéig. Természetesen jobb, hogy vonatkozik valamiféle szabályozás
a magánbrókerek és/vagy pénzügyi intézmények által végrehajtott pénzügyi műveletek
tekintetében. De nem ez az alapvető kérdés.

A jelentés nem megy túl a kereskedési platformok nagyobb mértékű szabályozására
vonatkozó érveléseken, megemlíti, hogy szükséges, hogy „növekedjen a pénzügyi eszközök
piacának átláthatósága és biztonsága” valamint hogy „egyenlő bánásmódra” van szükség
multilaterális kereskedési rendszerek és a szabályozott piacok tekintetében.

Az alapvető problémát az jelenti, hogy továbbra is működik ugyanaz a régi spekulációs
rendszer, bár a jelentés csak a spekuláció formájával foglalkozik, a legfontosabb tényezővel,
a tartalommal meg nem.

A magunk részéről továbbra a származékos termékek piacának és az adóparadicsomok
felszámolása, valamint amellett érvelünk, hogy a politikának kell hatékonyan ellenőriznie
a pénzügyeket, nem pedig fordítva. Amíg ez nem következik be, minden más politika
pusztán a dolgok kozmetikázását jelenti.

David Martin (S&D),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam. Úgy tűnik, hogy a MiFID
végrehajtása által előidézett verseny egyik jelentős következménye a piac széttöredezése,
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ami önmagában ösztönözte a HFT-stratégiák robbanásszerű növekedését. A szabályozásnak
tükröznie kell, hogy e technológiai előrelépések miatt a jogalkotás terén megfelelő
rendelkezésekre van szükség, hogy azok ne használhassák ki a szabályozás hiányosságait,
és ne jelentsenek akaratlanul rendszerszintű kockázatot a piacok működésének egészére.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (MiFID)
közelmúltbeli végrehajtása óta az európai piacok példátlan változások időszakán mentek
keresztül egyrészt az irányelv, másrészt a válsággal kapcsolatos egyéb okok miatt.
Következésképpen nem lehetett megvalósítani a kívánt szabályozási célokat. A MiFID
végrehajtása a piacok széttöredezettségét idézte elő, ami kiváltotta a magas fordulatszámon
történő kereskedési stratégiák hirtelen megnövekedését. A piac igazodott a nagy összegre
szóló kereskedési megbízások esetében a „dark pool”-ok használatához és a MiFID-ben
szereplő mentességek alkalmazásához az ilyen ügyleteknél, amikor azokat szervezett
kereskedési helyszínek bonyolítják („dark” ügyletek), amennyiben az ügyleteket hivatalosan
szabályozott piacokon hajtják végre. Elengedhetetlen, hogy e technológiai előrelépések
hatékony szabályozásának és átláthatóságának biztosítására szolgáló jogszabályt
alkalmazzunk annak megakadályozása érdekében, hogy a jövőben piacok működésének
egészére kiható rendszerszintű kockázatok alakuljanak ki.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Európában túl magasak az adatgyűjtéssel kapcsolatos
költségek. Előfordul, hogy akár tízszer nagyobbak, mint az Egyesült Államokban. A jelentés
tartalmaz néhány hasznos javaslatot ezek és más szükségtelen költségek csökkentésére
vonatkozóan. Attól tartok azonban, hogy a szerző rossz úton jár, amikor ezt a célt számos
további rendelkezés bevezetésével szándékozik elérni. Fenn áll a veszélye, hogy ilyen
módon pusztán az egyik bürokratikus akadály helyébe egy másik lép. Ezért tartózkodtam
a szavazás során.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Döntésem, miszerint megszavazom az
A7-0326/2010 jelentést, összhangban áll az európai tőkepiacok jelenlegi helyzetével,
amelyek a technológiai előrelépéseknek köszönhetően példátlan változásokon mennek
keresztül. A MiFID bevezetése – amely előmozdítja a kereskedési helyszínek között a
megbízásteljesítési szolgáltatások nyújtásáért folytatott versenyt – az árképzési folyamat
hatékonyságának növeléséhez, a befektetők választási lehetőségeinek növekedéséhez
vezetett. A piac széttöredezése azonban a kereskedés utáni nem megfelelő átláthatósághoz
vezetett a tőzsdén kívüli (OTC) kereskedések vonatkozásában, ez pedig azt jelenti, hogy
hatékonyabb szabályozási keretre van szükség a kereskedés utáni konszolidált információk
tekintetében. Véleményem szerint a szabályozóknak biztosítaniuk kell, hogy bármikor
újra elő tudják állítani a megbízási nyilvántartást, hogy megértsék a piac mozgását és a
résztvevők szerepét. Az új technológia hatása és az új piaci szereplők megjelenése gyorsabb
kereskedéshez, a HFT-állomány növekedéséhez és a kereskedési platformok tagjai által
kiszolgált ügyfelek közvetlen piaci hozzáférésének növekedéséhez vezetett. Bár a MiFID
bevezetése innovációt idézett elő, nyilvánvaló, hogy a piac széttöredezéséhez is hozzájárult.
Megszavaztam a jelentést, mert úgy gondolom, hogy e technológiai előrelépéseket
megfelelően szabályozni kell, hogy ne jelentsenek rendszerszintű kockázatot a piacok
működésének egészére.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Támogatom a Bizottságnak szóló
felhívást, miszerint valamennyi kereskedési helyszín és elszámolási rendszer vonatkozásában
erősítse meg a piaci infrastruktúrákat, hogy azok az összesített ügyletek nagyobb
átláthatósága, rugalmassága és jobb szabályozási felügyelete révén képesek legyenek a
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jövőbeli kockázatok kezelésére. Ennél fogva megszavaztam a parlamenti állásfoglalást,
mivel támogatom a következő elképzeléseket:

- az MTF-ek ugyanolyan szintű felügyelet hatálya alá tartozzanak, és ennél fogva
hasonlóképpen legyenek szabályozva;

- a portfóliókezelési szolgáltatást nyújtó és portfóliókezelőként működő befektetési
vállalkozások megbízásait kezelő befektetési vállalkozások tegyenek eleget a legjobb
teljesítésre vonatkozó kötelezettségüknek;

- a Bizottság vizsgálja meg a „dark pool” ügyletekre vonatkozó legkisebb megbízási
mennyiség megállapításának hatásait;

- szabályozni kell-e a HFT-stratégiákat követő vállalatokat annak biztosítása érdekében,
hogy az általuk alkalmazott algoritmusok folyamatos szabályozási felügyeletére megbízható
rendszereket és ellenőrző mechanizmusokat alkalmazzanak.

Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) Teljes mértékben támogatom az előadót, Swinburne
asszonyt, valamint az arra vonatkozó elképzelését, hogy elő kell mozdítani a kereskedési
helyszínek között a megbízásteljesítési szolgáltatások nyújtásáért folytatott versenyt. Ez a
befektetők választási lehetőségeinek növekedéséhez és alacsonyabb ügyleti díjakhoz
vezetett, valamint segített az árképzési folyamat hatékonyságának növelésében. Jelenleg
136 MTF működik, valamint a vezető tőzsdék, amelyek együtt alkotják a szervezett
kereskedési helyszíneket.

Ezek a szervezett kereskedési helyszínek a kereskedési volumen mintegy 60%-át bonyolítják,
míg a maradék kereskedést értékpapír-kereskedők/-forgalmazók végzik, amelyet összegezve
OTC-nek (tőzsdén kívüli kereskedésnek) nevezünk. A kétoldalú kereskedés, amelynek
során az ügyfél megbízást ad a brókernek és az megtalálja a megfelelő ügyletet, főként
szóbeli megbízásokból túlnyomórészt elektronikus megbízásokká alakult át. Bár lényegénél
fogva az OTC kereskedésnél nincs kereskedés előtti átláthatóság, a MiFID szabályai szerint
mégis jelenteni kell ezeket az ügyleteket.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Egyetértek azzal, hogy vizsgálja meg a „dark pool”
ügyletekre vonatkozó legkisebb megbízási mennyiség megállapításának hatásait, valamint
azt, hogy ennek szigorúan érvényt lehetne-e szerezni, hogy az árfeltárás érdekében fenn
lehessen tartani a látható helyszíneken zajló megfelelő kereskedési forgalmat.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Úgy tűnik, hogy a MiFID végrehajtása
által előidézett verseny egyik jelentős következménye a piac széttöredezése, ami önmagában
ösztönözte a HFT-stratégiák robbanásszerű növekedését. A szabályozásnak fel kell ismernie,
hogy e technológiai előrelépések miatt a jogalkotás terén megfelelő rendelkezésekre van
szükség, hogy azok ne használhassák ki a szabályozás hiányosságait, és ne jelentsenek
akaratlanul rendszerszintű kockázatot a piacok működésének egészére. Összegezve, ezt
a javaslatot tartalmazza az EP által ma elfogadott szöveg.

Peter Skinner (S&D),    írásban. – Ez a saját kezdeményezésű jelentés meghatározza a
MiFID megvitatásának keretét, amelyhez az OTC-irányelv, az ESMA létrehozása és
természetesen az EMIR kapcsolódik. Még a jelentés címe is lehetővé teszi az emberek
számára, hogy megértsék a szükséges, ám gyakran bonyolult szabályozási változások
szükségességét.
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A szabályozatlan piacok szűrés nélküli szponzorált hozzáféréssel hozzáférhettek a
kereskedési helyszínekhez. Ennek meg kell változnia.

Abban is egyetértek az előadóval, hogy javítani kell a kereskedés előtti és utáni
átláthatóságot, és különösen hogy a nem részvényjellegű termékekre vonatkozó kereskedés
utáni adatok könnyen konszolidálható formában álljanak rendelkezésre.

Döntő fontosságú a piac mozgásának megértése, valamint a szabályozók eszközökkel és
információkkal/adatokkal való ellátása.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) A bankok, a tőzsdék és az alapok olyan
gyorsan alakítanak ki új pénzügyi termékeket és kereskedési gyakorlatokat, hogy a pénzügyi
eszközök piacairól szóló irányelv már elavult. Az átláthatósági szabályok hatókörét is ki
kell terjeszteni, hogy magába foglalja a bankok belső kereskedési rendszereit, a kivételeket
pedig pontosabban meg kell fogalmazni, hogy a pénzügyi intézmények és pénzügyi
termékek ne kerülhessenek ki a hatékony felügyelet alól.

Az előzetesen csupán a részvényekre vonatkozóan meghatározott, kereskedés előtti és
utáni adatok közzétételét most már ki kell terjeszteni a kötvényekre, a központi klíringgel
elszámolt származtatott ügyletekre, a strukturált termékekre, alapokra és igazolásokra,
ami növelni fogja az árképzési folyamat hatékonyságát és átláthatóságát.

Jelentés: Ana Gomes (A7-0349/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés mellett szavaztam, mert úgy gondolom,
hogy elsőrendű fontosságú, hogy az EU felkészült legyen a vegyi, biológiai, radiológiai és
nukleáris (CBRN) kockázatokra, amelyek országokon átnyúló jellegük és az áldozatok
nagy száma miatt a terrortámadások, ipari balesetek és természeti katasztrófák új
dimenzióját jelentik. Az ilyen veszélyekre adott uniós válaszok nem korlátozódhatnak
kizárólag utólagos beavatkozási programokra, a válaszadás sokkal korábban, ezen anyagok
kezelésével, megfelelő tárolásával, a hozzáférés korlátozásával, ellenőrzésekkel stb.
kezdődik. Alapvetőnek tartom, hogy az eseményeket követő beavatkozást össze kell
hangolni a különböző tagállami hatóságok (polgári védelem, hadsereg, rendőrség stb.)
közötti, valamint a különböző tagállami nemzeti hatóságok és az európai intézmények
közötti jelentős együttműködés révén. Azaz úgy gondolom, hogy elengedhetetlen az
összehangolt és átfogó megközelítés. 2009-ben a Bizottság előterjesztette az új, hároméves
– a 2010–2012-es időszakra vonatkozó – uniós CBRN cselekvési tervet, amely a megelőzés,
felderítés, felkészültség és reagálás részeket tartalmazza. Ezzel kapcsolatban úgy gondolom,
hogy döntő fontosságú, hogy felismerjük e négy szakasz mindegyikének fontosságát a
kockázatértékelési vizsgálatok, a reagálás és az ellenintézkedések megfelelő végrehajtásának
biztosítása érdekében.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – Megszavaztam ezt a fontos állásfoglalást,
mert ideje, hogy figyelmet fordítsunk a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN)
kockázatokra, amelyek országokon átnyúló jellegük és az áldozatok nagy száma miatt a
lehetséges terrortámadások, balesetek, természeti katasztrófák és/vagy világjárványok új
dimenzióját jelentik. A megfelelő választ nem kizárólag utólagos beavatkozási programok
jelentik, a válaszadás sokkal korábban, ezen anyagok kezelésével, megfelelő tárolásával, a
hozzáférés korlátozásával, ellenőrzésekkel stb. kell kezdenünk. A katasztrófák utóhatásaira
irányuló beavatkozás ugyanakkor kiterjedt együttműködést igényel a különböző nemzeti
hatóságok között a tagállamokon belül. A CBRN cselekvési tervnek biztosítania kell a
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nemzeti és az uniós kezdeményezések közötti hatékony együttműködést a
CBRN-kockázatok kezelése és a szükséges válaszlépések előkészítése során.

Tekintettel arra, hogy a CBRN-balesetek vagy támadások súlyos fenyegetést jelentenek az
Európai Unióban élők biztonságára, és a kritikus infrastruktúrák, valamint a társadalom
szokásos működésének határok nélküli összeomlását eredményezhetik egy vagy több
uniós tagállamban, az Európai Parlament felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az e
jelentésben foglalt ajánlásoknak megfelelően sürgősen vizsgálják felül és erősítsék meg a
cselekvési tervet, és gondoskodjanak annak gyors végrehajtásáról.

Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris
(CBRN) kockázatok új kihívást jelentenek a társadalom számára, továbbá a lehetséges
terrortámadások, balesetek, természeti katasztrófák és/vagy világjárványok új alapjául
szolgálnak. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy örömömnek adjak hangot Gomes
asszony jelentése miatt, mivel ez a jelentés lehetővé fogja tenni számunkra, hogy lerakjuk
egy megfelelő katasztrófaelhárítási mechanizmus alapjait. Az uniós CBRN cselekvési terv
felülvizsgálata során a Parlament által előterjesztett javaslatokat is figyelembe kell vennünk,
amelyek azon területekre irányulnak, amelyek javítják a biztonságot az ilyen jellegű
kockázatok esetén. Egyetértek azzal, hogy rendkívül fontos megosztani a legjobb
gyakorlatokat olyan országokkal, melyek szakértelemre tettek szert a CBRN-nel kapcsolatos
kockázatelemzés, megelőzés, felfedezés, tájékoztatás és válaszadás területén.

Fontosnak tartom hangsúlyozni a tartalékkészletek gondos kezelésének fontosságát annak
biztosítása érdekében, hogy a reagáláshoz szükséges erőforrások, orvosi vagy egyéb
szükséges berendezések tökéletesen működőképesek és korszerűek, valamint a legfrissebb
technológiát képviselik. Ezért szavaztam a jelentés mellett.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris
katasztrófák – akár balesetből, akár terrortámadásból erednek – komoly fenyegetést
jelentenek az EU-ban élők biztonságára és egészségére, valamint környezetszennyezést és
-fertőzést okoznak. Bár az Unióban a CBRN-anyagokhoz köthető incidensek száma –
beleértve a terrorista cselekményeket is – eddig viszonylag alacsony, és mivel a
CBRN-anyagokhoz köthető katasztrófák többsége ipari balesetekre vagy a veszélyes
kórokozók számának növekedésére és globális elterjedésére vezethető vissza, továbbra is
fennáll az akár balesetből eredő, akár szándékosan előidézett CBRN katasztrófák kockázata.
Megszavaztam a jelentést, mert egyetértek az előadó álláspontjával, miszerint az Európai
Bizottság által előterjesztett CBRN cselekvési terv, amelynek célja annak biztosítása, hogy
hatékony együttműködés jöjjön létre a CBRN-kockázatok kezelésére és a szükséges
válaszlépések kidolgozására vonatkozó nemzeti és uniós kezdeményezések között,
alulértékeli azon kockázatokat, amelyek nem korlátozódnak az EU határain túlra. Úgy
gondolom, hogy a CBRN cselekvési tervnek megfelelően értékelnie és tartalmaznia kell a
nemzetközi CBRN kockázatokat is, és ezért a megelőző intézkedéseknek nemzetközi
dimenziót kell biztosítaniuk, hangsúlyozva a nukleáris és vegyi fegyverekkel kapcsolatos
nemzetközi egyezmények végrehajtását.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Elengedhetetlen, hogy hatékony cselekvési tervet
fogadjunk el, hogy az EU területén szembe tudjunk szállni a vegyi, biológiai, radiológiai
és nukleáris (CBRN) katasztrófák jelenlegi és folyamatos kockázatával. Ezek a katasztrófák
– akár balesetből, akár terrortámadásból erednek – komoly fenyegetést jelentenek és
potenciálisan pusztító és nagy horderejű következményekkel járnak az EU-ban élők
biztonságára, jólétére és egészségére, valamint a környezetre, kulturális örökségünkre és
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az alapvető infrastruktúrákra. Szerencsére a CBRN-anyagokhoz köthető incidensek száma
– beleértve a terrorcselekményeket is – eddig viszonylag alacsony volt.

A cselekvési terv bizonyítja, hogy átfogó és nemzetközi válaszadásra van szükség, mivel
a CBRN katasztrófák hatásai nem ismernek határokat, és egy ilyen tervnek a következőn
kell alapulnia: megelőzés, felderítés, felkészültség és reagálás. Ezen kívül, a CBRN kockázatok
kezelése, a válaszadásra való felkészültség és a következmények enyhítése érdekében
biztosítani kell a nemzeti és az uniós kezdeményezések közötti hatékony együttműködést.
Az előadóhoz, Gomes asszonyhoz hasonlóan, nincs kétségem afelől, hogy el kell fogadnunk
egy uniós cselekvési tervet, viszont sajnálatosnak tartom, hogy a Bizottság nem volt még
inkább nagyra törő, mert az előterjesztett cselekvési terv gyenge, és több ponton
következetlen.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    írásban. – Bár a Gomes-jelentés túlnyomó részével
egyetértettem, ellene szavaztam, mivel túlzottan nagy hangsúlyt helyez a polgári és katonai
együttműködés uniós összehangolására. A hadseregnek továbbra is tagállami hatáskör alá
kell tartoznia, nem pedig az EU és a Bizottság hatáskörébe. Semmi gond nincs azzal, ha a
tagállamok CBRN incidens esetén – és az ilyen incidensből eredő környezeti katasztrófa
során, ez döntő fontosságú – egyenlő alapon együttműködést folytatnak, azt viszont igen
nagy problémának tartom, hogy ez a jelentés lehetőséget biztosít az EU militarizálására.

Ioan Enciu (S&D),    írásban. – (RO) Megszavaztam ezt a jelentést, mivel úgy gondolom,
hogy hatékony intézkedéseket javasol a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN)
incidensek megelőzésére, leküzdésére és kezelésére vonatkozóan. Rendkívüli jelentőségű,
hogy a jelentés a gyorsreagálási mechanizmussal kapcsolatos elképzelést támogatja olyan
esetekben, amikor valamely tagállamban CBRN katasztrófa következik be. Ezen kívül ez
a mechanizmus az uniós tagállamok szolidaritásán alapuló reagálására épül. Az is
ugyanilyen fontos, hogy a Parlament által elfogadott jelentés vegyes összetételű európai
gyorsreagálási csapatok létrehozását javasolja, amelyek tagjai katonák, rendőrök és
egészségügyi dolgozók lesznek, akik vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris katasztrófák
esetén hatékonyan tudnak reagálni.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Kollégám, az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
és az Európai Demokraták Képviselőcsoportjához tartozó Hankiss asszony, az árnyékelőadó
által elért kompromisszumok eredményeként a mai szavazás tárgyát képező szöveg sokkal
részletesebb és kiegyensúlyozottabb, sok szakmai anyagot tartalmaz a vegyi, biológiai,
radiológiai és nukleáris biztonság szempontjából jelentős prioritással kapcsolatban, nem
csupán a balesetek megelőzése és a természeti katasztrófákra való megfelelő reagálás
szempontjából, hanem az ilyen jellegű terrorizmus által jelentett egyértelmű és aktuális
veszélyre is hivatkozva. Egyre inkább zavaros és nem szokványos veszélyekkel kerülünk
szembe, és ennek szem előtt tartásával Európának megfelelő stratégiával kell rendelkeznie
a megelőzés, felderítés és védelem tekintetében, hogy garantálható lehessen az európaiak
biztonsága és egészsége. A Bizottságnak ezen irányvonalak mentén kell tovább haladnia,
így a jelentés mellett szavazok.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris
(CBRN) kockázatok országokon átnyúló jellegük és az áldozatok nagy száma miatt a
lehetséges terrortámadások, balesetek, természeti katasztrófák és/vagy világjárványok új
dimenzióját jelentik. A Bizottság 2009 júniusában terjesztette elő az új uniós CBRN
cselekvési tervet, amelyet a Tanács novemberben módosított. A terv végrehajtási szakasza
az elfogadást követő három évre (2010–2012) terjed ki, és három fő részre oszlik:
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megelőzés, felderítés, felkészültség és reagálás. A Tanács által bevezetett módosítások
azonban gyengítik a cselekvési tervet, és enyhítik az előirányzott intézkedésekre vonatkozó
kötelezettségeket, valamint végrehajtásuk nyomon követését és ellenőrzését. Ezért örülök
a jelentés elfogadásának, amely erőteljesebb szabályozó szerepet szándékozik biztosítani
a Bizottságnak, mivel úgy vélem, ez az egyetlen mód arra, hogy megszüntessük a különböző
tagállamok által e területen átruházott hatáskörök tekintetében jelenleg meglévő hézagot.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ha ténylegesen aggódnának a vegyi, biológiai,
radiológiai és nukleáris (CBRN) kockázatok miatt, egyes uniós országok nem
ragaszkodnának a rendkívül hatékony nukleáris arzenálok fenntartásához, amelyek katonai
támadások során használhatók fel. Az Egyesült Államok nukleáris fegyverei sem különböző
európai országokban lennének még mindig elhelyezve, ami egy olyan eljárás, amely
nyilvánvalóan ellentétes az állítólag támogatott atomsorompó-szerződés három pillérének
egyikével.

A jelentés nem tesz említést bizonyos döntésekről, például arról, hogy az Egyesült Királyság
nemrégiben úgy határozott, hogy nukleáris technológiát ad el Indiának, egy olyan
országnak, amely nem írta alá az atomsorompó-szerződést, és arra sem utal, hogy
Franciaország és Németország úgy határozott, hogy együttműködést folytat nukleáris
fegyvereik fenntartásával kapcsolatban, amit képmutatóan a „költségracionalizálással”
indokolnak. Arról sem esik szó, hogy a legjelentősebb uniós hatalmak és a NATO segítséget
nyújtottak a rakétaelhárító rendszerek európai telepítésével kapcsolatos projekthez, vagy
arról, hogy a NATO úgy döntött, hogy továbbra is megőrzi „nukleáris szövetség” szerepét.

Akkor, amikor a kapitalizmus válsága fokozódik, ez a jelentés nyilvánvalóvá teszi, hogy a
konkrét intézkedések számítanak, nem pedig a szándéknyilatkozatok: ezek azt bizonyítják,
hogy a katonaság továbbra a kapitalista gazdasági globalizáció eszközéül szolgálhat.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL),    írásban. – „A vegyi, biológiai, radiológiai és
nukleáris biztonság európai unióbeli növeléséről szóló uniós CBRN cselekvési tervről”
szóló Gomes-jelentéssel (A7-0349/2010) kapcsolatos szavazás indokolása. Bár a
Gomes-jelentés túlnyomó részével egyetértettem, ellene szavaztam, mivel túlzottan nagy
hangsúlyt helyez a polgári és katonai együttműködés uniós összehangolására. A
hadseregnek továbbra is tagállami hatáskör alá kell tartoznia, nem pedig az EU és a Bizottság
hatáskörébe. Semmi gond nincs azzal, ha a tagállamok CBRN incidens esetén – és az ilyen
incidensből eredő környezeti katasztrófa során, ez döntő fontosságú – egyenlő alapon
együttműködést folytatnak, azt viszont igen nagy problémának tartom, hogy ez a jelentés
lehetőséget biztosít az EU militarizálására.

David Martin (S&D),    írásban. – A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN)
kockázatok országokon átnyúló jellegük és az áldozatok nagy száma miatt a lehetséges
terrortámadások, balesetek, természeti katasztrófák és/vagy világjárványok új dimenzióját
jelentik. Az ilyen veszélyekre adott megfelelő válaszok nem kizárólag utólagos beavatkozási
programok, a válaszadás sokkal korábban, ezen anyagok kezelésével, megfelelő tárolásával,
a hozzáférés korlátozásával, ellenőrzésekkel stb. kezdődik. A katasztrófák utóhatásaira
irányuló beavatkozás ugyanakkor kiterjedt együttműködést igényel a különböző nemzeti
hatóságok (polgári védelem, hadsereg, bűnüldöző hatóságok stb.) között a tagállamokon
belül, illetve a különböző tagállami nemzeti hatóságok és uniós megfelelőik között. Ezért
az összes kockázatra kiterjedő, összehangolt megközelítésre van szükség.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Kétségtelenül meg kell védenünk
magunkat a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris termékek, anyagok és organizmusok

119Az Euròpai Parlament vitàiHU14-12-2010



rossz szándékú felhasználásával szemben. Ugyanakkor éppen a hétköznapi használatukra
kell leginkább odafigyelnünk. Tény, hogy a szöveg egyetlen egyszer sem említi, hogy
alternatívát kellene találnunk az atomenergiára. Jelenleg ez az utóbbi komoly veszélyt
jelent embertársainkra. Ami a jelentés középpontjában álló terrorizmust illeti, miért szólítja
fel a jelentés a NATO-t, amely a legnagyobb veszélyt jelenti a világbékére, hogy foglalkozzon
a terrorizmus problémájával? E következetlenségek miatt nem szavazom meg a szöveget.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Úgy gondolom, hogy az EU-nak fel kellene készülnie
az olyan támadásokra vagy balesetekre, amelyek az európaiak biztonságát és egészségét
veszélyeztetik. Ezért van szükség a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) cselekvési
tervre, hogy meg lehessen előzni az EU területén bármilyen veszélyt vagy balesetet, illetve
reagálni lehessen azokra. Jelenleg sokféle veszély fenyeget, ami azt jelenti, hogy ez a kérdés
igen bonyolult, de most már rendelkezünk egy megfelelő mechanizmussal a legkülönfélébb
helyzetek kezeléséhez. Ez indokolja azt, ahogy szavaztam.

Louis Michel (ALDE),    írásban. – (FR) A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN)
kockázatok országokon átnyúló jellegük és az áldozatok nagy száma miatt a lehetséges
terrortámadások, balesetek, természeti katasztrófák és/vagy világjárványok új dimenzióját
jelentik. Az ilyen veszélyekre adott megfelelő válaszok ezen anyagok kezelésével, megfelelő
tárolásával, a hozzáférés korlátozásával kezdődik. A katasztrófák utóhatásaira irányuló
beavatkozás ugyanakkor kiterjedt együttműködést igényel a különböző nemzeti hatóságok
között a tagállamokon belül, illetve a különböző tagállami nemzeti hatóságok és uniós
megfelelőik között. Kiemelt jelentőségű a tömegpusztító fegyverek elterjedése
megakadályozásának és leszerelésének megerősítése az összes vonatkozó szerződés és
nemzetközi egyezmény általános és teljes körű végrehajtása révén.

Azzal a veszéllyel is foglalkozni kell, hogy terroristák is foglalkozhatnak az ilyen fegyverek
terjesztésével. Ezen kívül sürgősen létre kell hozni az európai válságkezelési mechanizmust.
Össze kell hangolni a polgári és katonai eszközöket annak biztosítása érdekében, hogy az
Európai Unió rendelkezzen gyorsreagálási képességgel a CBRN katasztrófák ellen. Végül,
európai minőségi és biztonsági előírásokat is el kell fogadni.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – (LV) Megszavaztam a jelentést, mert sajnos
pillanatnyilag – ha nem történik előrelépés a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris
biztonság terén – az Európai Unió nem lesz teljesen tisztában a lehetséges
következményekkel. Ez a jelentés egy kis magyarázó feljegyzés, nem cselekvési terv. Ahhoz,
hogy átfogó dokumentum készüljön a nukleáris biztonságról, olyan szakértőket kell
bevonni a munkába, akik az atomenergia és a nukleáris technológia alkalmazása
tekintetében széles körű tapasztalatokkal rendelkeznek. Egy ilyen munka több évig is
eltarthat, de el kell végezni. Az Európai Unió és különösen az Európai Parlament egyedül
nem képes összeállítani egy ilyen dokumentumot. Ugyan mellette szavaztam, de úgy
gondolom, hogy ez a jelentés pusztán egy epilógus az EU nukleáris biztonságáról szóló
könyvhöz. Remélem, hogy magával a könyvvel kapcsolatos munka is elkezdődik a
közeljövőben.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A lehetséges vegyi, biológiai, radiológiai vagy
nukleáris incidensek esetén a polgári lakosság biztonsága rendkívül fontos kérdés, és az
ezzel kapcsolatos törekvéseket feltétlenül támogatni kell. Sajnálatos módon az az érzésem,
hogy a jelentést a terrorizmus szelleme elleni küzdelem szándéka vezérli, de szerencsére
Európában ez nincs jelen olyan jól szervezett formában. Tehát az a cél, hogy nagyobb
legyen a pánik, hogy aztán végre lehessen hajtani a politikát. Továbbá úgy tűnik, hogy a
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jelentés túl sokat foglalkozik a szolidaritás kérdésével. Úgy gondolom, ezen a ponton kell
azt mondanunk, hogy „elég”, ami a terrorizmus megelőzésére irányuló intézkedéseket és
az uniós szolidaritást illeti. Ezért tartózkodtam a jelentéssel kapcsolatos szavazás során.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    írásban. – (LT) A vegyi, biológiai, radiológiai
és nukleáris biztonságnak az Európai Unión belüli fokozása mellett szavaztam, és örülök
annak, hogy árnyékelőadó lehettem ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Jóllehet az említett
anyagok által előidézett katasztrófák megelőzése és a védelem a tagállamok feladata, közös
megközelítésre van szükségünk. Az Európai Bizottság e közleménye előrelépést jelent egy
közös cselekvési terv felé, amely arra irányul, hogy az EU-n belül megvédje a lakosságot a
különböző katasztrófákkal szemben. Elég bizonytalan időket élünk, és a veszélyeket nem
csupán felelőtlen emberi tettek és balesetek idézik elő, hanem szándékos cselekmények is.
Ez a probléma különösen érinti hazámat, Litvániát, amelyet vegyi és nukleáris veszélyek
vesznek körül. Először is a Balti-tenger fenekén II. világháborús vegyi fegyverek találhatók,
másodszor két atomerőmű megépítését tervezik a litván határ közelében. Meg kell
vizsgálnunk a helyzetet, a jelenleg érvényes biztonsági előírásokat, valamint azt, hogy
mennyire megfelelőek a jelenlegi szükségletek tekintetében. Csak a fennálló helyzet
megvizsgálását követően dönthetjük el, hogy van-e szükségünk új biztonsági előírásokra.
E vizsgálatnak és az előírások meghatározásával kapcsolatos keretnek elég rugalmasnak
kell lennie, hogy a változó technológiákhoz lehessen igazítani, amelyek egyrészt
megkönnyíthetik életünket, másrészt terroristák kezében halálos fegyverek is lehetnek.
Egyébként a biztonság biztosítása nem lehet a polgári védelem központosításának indoka
vagy ürügye. Jóllehet a közös biztonsági előírások meghatározása és ellenőrzése
hozzájárulhat a biztonság biztosításához, nem hozhatunk létre minden esetben új
intézményeket vagy indokolatlanul bonyolult eljárásokat.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Ugyanazon okok miatt szavaztam
meg a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság európai unióbeli növeléséről szóló
uniós CBRN cselekvési tervről szóló jelentést, mint amelyeket az Európai Néppárt
(Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja előterjesztett.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy uniós szintű megközelítésre van szükség a támadások
és/vagy balesetek megelőzése és felderítése érdekében, mert a CBRN támadások veszélye
„globális”, valamint azt is kiemelném, hogy ha meg akarjuk előzni a terrortámadásokat, a
CBRN biztonság növelésére kell a hangsúlyt helyeznünk.

Szeretném felhívni a figyelmet a két legnagyobb képviselőcsoport között azzal kapcsolatban
létrejött megegyezésre is, hogy csökken a vegyiparnak a veszélyes vegyi anyagok –
kapcsolódó kockázatoktól függetlenül – helyettesítésre vonatkozó kötelezettségének
mértéke.

Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) Csak támogatni tudom az előadót, Gomes asszonyt,
és teljes mértékben egyetértek az elfogadott CBRN cselekvési terv céljával. Biztosítani kell
a CBRN kockázatok kezelésével és a szükséges reagálás előkészítésével kapcsolatos nemzeti
és az uniós kezdeményezések közötti hatékony kapcsolatot.

Ugyanakkor egyetértek azzal, hogy az elfogadott uniós CBRN cselekvési terv erőtlen és
bizonyos pontok vonatkozásában nélkülözi a koherenciát. Rendkívül fontos
kihangsúlyozni, hogy egy CBRN cselekvési terv hasznos lehetőséget kínál a Lisszaboni
Szerződésben foglalt szolidaritási záradék végrehajtására. Sajnálatos módon a Tanács által
elfogadott cselekvési terv még csak említést sem tesz a szolidaritási záradékról.
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Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN)
kockázatok országokon átnyúló jellegük és az áldozatok nagy száma miatt a lehetséges
terrortámadások, balesetek, természeti katasztrófák és/vagy világjárványok új dimenzióját
jelentik. Az ilyen veszélyekre adott megfelelő válaszok nem kizárólag utólagos beavatkozási
programok, a válaszadás sokkal korábban, ezen anyagok kezelésével, megfelelő tárolásával,
a hozzáférés korlátozásával, ellenőrzésekkel stb. kezdődik. A katasztrófák utóhatásaira
irányuló beavatkozás ugyanakkor kiterjedt együttműködést igényel a különböző nemzeti
hatóságok (polgári védelem, hadsereg, bűnüldöző hatóságok stb.) között a tagállamokon
belül, illetve a különböző tagállami nemzeti hatóságok és uniós megfelelőik között. Ezért
az összes kockázatra kiterjedő, összehangolt megközelítésre van szükség.

Azért szavaztam meg a jelentést, mert felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az e
jelentésben foglalt ajánlásoknak megfelelően sürgősen vizsgálják felül és erősítsék meg a
cselekvési tervet, és gondoskodjanak annak gyors végrehajtásáról, tekintettel arra, hogy a
CBRN-balesetek vagy -támadások súlyos fenyegetést jelentenek az Európai Unióban élők
biztonságára, és a kritikus infrastruktúrák, valamint a társadalom szokásos működésének
határok nélküli összeomlását eredményezhetik egy vagy több uniós tagállamban.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN)
anyagokat alkalmazó támadások súlyos veszélyt jelentenek az európai lakosságra nézve.
Ez azt jelenti, hogy fel kell ismerni, hogy szükség van egy hatékony cselekvési terv
végrehajtására a különböző tagállamok és az EU CBRN-eseményekkel kapcsolatos
megelőzésre, felderítésre és reagálásra vonatkozó megközelítései és kezdeményezései
közötti megfelelő kapcsolatok biztosítása érdekében.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris
(CBRN) kockázatok országokon átnyúló jellegük és az áldozatok nagy száma miatt a
lehetséges terrortámadások, balesetek, természeti katasztrófák és/vagy világjárványok új
dimenzióját jelentik. Az ilyen veszélyekre adott megfelelő válaszok nem kizárólag utólagos
beavatkozási programok, a válaszadás sokkal korábban, ezen anyagok kezelésével, megfelelő
tárolásával, a hozzáférés korlátozásával, ellenőrzésekkel stb. kezdődik. A katasztrófák
utóhatásaira irányuló beavatkozás ugyanakkor kiterjedt együttműködést igényel a
különböző nemzeti hatóságok (polgári védelem, hadsereg, bűnüldöző hatóságok stb.)
között a tagállamokon belül, illetve a különböző tagállami nemzeti hatóságok és uniós
megfelelőik között. Ezért az összes kockázatra kiterjedő, összehangolt megközelítésre van
szükség. E jelentés elfogadásával éppen erre törekszünk.

Jelentés: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A jelentés elfogadása mellett szavaztam. Ez a
dokumentum most, a gazdasági és pénzügyi válság időszakában, rendkívül fontos szerepet
játszik az Európai Unión belüli régiók harmonikus fejlődésének biztosításában. Egyetértek
az EU, a tagállamok és a régiók közötti háromoldalú megegyezés létrehozásának általános
szándékával, mert a modernizáció, az összekapcsolt infrastruktúra és a régiók sajátosságait
tiszteletben tartó beruházási tervek és fejlesztési projektek támogatása alapvetően fontos.
Hiszek abban, hogy számos európai régióban – különösen a déli és a keleti területeken –
létfontosságú az infrastrukturális beruházások folytatása. Az európai régiók
decentralizáltsága eltérő, ezért a horizontális megközelítés kialakításakor egyensúlyt kell
találni a különféle kormányzati szintek és a tevékenységi területek között. Az uniós
beruházások hatékonyságának és eredményességének javításához elengedhetetlen előfeltétel
a régiók igazgatási gyakorlatának korszerűsítésére és a régiók reformjára irányuló erőfeszítés,
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illetve annak magas színvonalú technikai támogatása a Bizottság részéről. Elengedhetetlen
az eljárások egyszerűsítése és az, hogy a strukturális és kohéziós alapok forrásainak elosztása
valamennyi érdekelt fél hozzáférését lehetővé téve történjen. Ezzel biztosítható a társadalom
valamennyi szereplőjének részvétele és az uniós programok, eszközök és politikák jobb
alkalmazása.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – Igennel szavaztam erre a fontos állásfoglalásra,
mert a kohéziós politika végrehajtása nagymértékben decentralizált, és a nemzeti szint
alatti hatóságok felelősségvállalásán alapszik. Egyetértek azzal, hogy a többszintű
megközelítést nem csak vertikálisan kellene alkalmazni, hanem az azonos szintű szereplők
között horizontálisan is, minden megosztott hatáskörű uniós politika esetében, beleértve
a kohéziós politikát is, amely azáltal, hogy bevonja a nemzeti szint alatti hatóságokat a
viták törvényhozás előtti szakaszába, elsődleges szerepet játszik a többszintű kormányzás
megvalósításában, ezzel javítva a döntéshozási folyamatok minőségét.

Fontos hangsúlyozni továbbá, hogy a finanszírozási kérelmekkel kapcsolatos eljárások túl
bonyolultak, és a felesleges ellenőrzések azzal a veszéllyel járnak, hogy akadályozzák a
kohéziós politika lehetséges kedvezményezettjeit a források hatékony felhasználásában
és a maximális hatás elérésében. Ezért a kohéziós politika hozzáadott értékének növelése
és a fellépések fenntarthatóságának biztosítása érdekében elegendő igazgatási kapacitásra
van szükség mind uniós, mind regionális és helyi szinten.

Antonello Antinoro (PPE),    írásban. – (IT) Úgy döntöttem, hogy megszavazom a jelentés
elfogadását, mert határozottan ki kell nyilvánítanunk, hogy Európa kész együttműködni
a helyi – főként a regionális – hatóságokkal.

A tagállamok eltérő decentralizáltsága idején meg kell mutatnunk, hogy az Európai
Parlament maximálisan elkötelezte magát arra, hogy a regionális politikát a jobb
kormányzás eszközévé tegye Európában.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) A regionális politika számomra az Európai Unió
egyik legfontosabb politikája. Az Európa-szerte kiosztott források hozzájárulnak a régiók
közötti kohézióhoz, és elősegítik a régiók versenyképességét. Bizonyos dolgokon azonban
lehet még javítani, főként, ami a többszintű kormányzást, azaz az unió, a tagállamok,
valamint a regionális és helyi hatóságok összehangolt fellépését illeti. A regionális politika
saját eljárásainak bonyolultságától szenved, és gyakran riasztja el a helyi szereplőket az
igénybe vételétől. Az eljárások ellenére is túl sok a szabálytalanság. Igennel szavazok az
Európai Parlament e kezdeményezésére, amely úgy hangsúlyozza a helyi hatóságok
létfontosságú szerepét a regionális politika végrehajtásában, hogy közben a többszintű
kormányzás javítására szólít fel. Ezen felül a regionális szereplők támogatása és a források
hasznos felhasználásának biztosítása érdekében jobb nyomon követést javasol a Bizottság
részéről.

Jean-Pierre Audy (PPE),    írásban. – (FR) Igennel szavaztam román képviselőtársam,
Mănescu asszony „Helyes kormányzás az EU regionális politikája területén: az Európai
Bizottság segítségnyújtási eljárásai és az általa végzett ellenőrzés” címmel benyújtott, saját
kezdeményezésű jelentésére. Üdvözlöm az igényt az egyszerűsítésre, mert ez a helyi
tisztviselők jobb megértésének és az európai források általuk történő felhasználásának
előfeltétele. Mint képviselőtársaim túlnyomó többsége, magam is az erős kohéziós politika
mellett vagyok, és támogatom, hogy a pénzügyi eszközök maradjanak meg 2013 után,
míg elutasítok minden, a nemzeti szintre történő visszaemelésre irányuló kísérletet.
Személyes megjegyzésként hozzáfűzném, hogy a legjobb mód arra, hogy megakadályozzuk
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a kohéziós politika nemzeti szintre történő visszaemelését, az az lenne, ha európai szintre
emelnénk. Sajnálatosnak tartom, hogy a kohéziós politika forrásait túlságosan gyakran
használják regionális, illetve olykor nemzeti dimenzióval rendelkező projektek céljaira,
de csak ritkán olyanokra, amelyeknek európai vonzata van.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Az Európai Unió kohéziós politikája a
fenntartható regionális fejlődés biztosításának elsődleges eszköze. A kohéziós politika
végrehajtása nagymértékben decentralizált, és a nemzeti szint alatti hatóságok
felelősségvállalásán alapul. A Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi, hogy a területi hatóságok
jobban részt vegyenek a döntéshozási folyamatban, ami elősegíti a kohéziós politika
intézkedéseinek az adott régió és az ott élők szükségleteihez igazított, jobb és
eredményesebb végrehajtását. Igennel szavaztam a jelentés elfogadására. Úgy érzem,
maximálisan ki kell használni az egyes területeken eddig nem teljesen kiaknázott területi
együttműködés lehetőségét, és a partnerség elvének intenzívebb gyakorlati alkalmazásával
biztosítani a köz- és a magánszféra közötti eredményes együttműködést.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) Mănescu asszony jelentése megpróbálja
közelebb hozni az Európai Uniót a polgáraihoz: szorgalmazza, hogy a Bizottság jobban
ellenőrizze a helyi hatóságok részvételét a kohéziós politika fejlesztésében. Ez a
dokumentum a rendkívül komplex igazgatási eljárások egyszerűsítésére irányuló folyamat
része, amely régióink fejlesztését, valamint a helyi hatóságok és a különböző tagállamok
közötti szorosabb együttműködést célozza. Az európai források felhasználásának
fontosságát igazolja az a tény is, hogy a jelentést túlnyomó többséggel fogadták el.

Vilija Blinkevičiűtë (S&D),    írásban. – (LT) Azért szavaztam a jelentés elfogadása mellett,
mert az javítja a kohéziós politika döntéshozatali folyamatait a többszintű kormányzás
megvalósítása és a nemzeti szint alatti hatóságok szerepvállalása tekintetében. A Bizottság
mostani felügyelete nem elegendő, és nem képes ellensúlyozni az egész többéves
programozási időszak alatt nemzeti szinten fennmaradó hatástalan ellenőrzési rendszereket.
Ezért az ellenőrzési rendszerek tökéletesítéséhez és a nemzeti szint alatti hatóságoknak
nyújtott támogatás növeléséhez arra van szükség, hogy a Bizottság erősítse felügyeleti
szerepét és eljárásait. A kapacitások növelése érdekében, illetve azért, hogy a program
irányításáért felelős hatóságok jobban ismerjék a szabályokat, biztosítani kell a pénzügyi
támogatásba és képzésbe történő nagyobb befektetést a nemzeti és regionális közigazgatás
tekintetében. Meg kell jegyezni továbbá, hogy a finanszírozási kérelmekkel kapcsolatos
eljárások túl bonyolultak, és valószínűleg elriasztják a lehetséges kedvezményezetteket a
kohéziós politikától. Ezért a strukturális alapok szabályainak mélyebb harmonizációjával
még inkább felhasználóbarát politikát kell kialakítani.

Philip Bradbourn (ECR),    írásban. – A konzervatív képviselők a következő okoknál fogva
tartózkodtak a Mănescu-jelentés végső megszavazásától.

Először is, a jelentés a kohéziós politika erőteljes finanszírozásának fenntartását ígéri be,
miközben mi úgy gondoljuk, hogy a kohéziós és szociális alapok ne legyenek betonba
ágyazva; az unió inkább arra koncentráljon, hogy a kohéziós politikához hasonló elavult
prioritások helyett az előtte álló új kihívásokra költsön. Sérelmezzük továbbá, hogy a
jelentés nem jelent előrehaladást a szóban forgó programok keretében kiosztott források
szigorúbb és jobb ellenőrzése terén; sőt, a jelentésben felvetett javaslatok csak még
zavarosabbá teszik a vizeket, és a mechanizmusok nagyobb átláthatatlanságához vezetnek.
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Azt is szerettük volna, ha a jelentés meggyőzően megválaszolja az Európai Számvevőszék
kérdéseit a szóban forgó finanszírozásról, de ebben azután végképp csődöt mond. Ezért
tehát a konzervatív képviselők tartózkodtak a jelentés végleges megszavazásától.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) A tagállamok hatásköreinek
decentralizálása a különféle kormányzati szintek közötti felelősség megosztásán alapul.
Ez megerősítette a regionális és helyi hatóságok képességét az uniós politika végrehajtására.
Egyetértek az állásfoglalás elfogadásával, mert a helyi és a regionális kihívások sajátos
jellegére koncentrál, és felhívja a figyelmet az olyan integrált megközelítés alkalmazásának
szükségességére, amely egyrészt tekintettel van a területi sajátosságokra – például földrajzi
és természeti hátrányok, elnéptelenedés, a legkülső régiók sajátosságai –, másrészt felismeri,
hogy a különböző tagállamok különböző közigazgatási folyamatokat alkalmaznak. A
többszintű kormányzás elősegítése érdekében ezeknek a megközelítéseknek lehetővé kell
tenniük a különféle érintett szereplők érdekeinek összeegyeztetését. Az állásfoglalás rámutat,
hogy a finanszírozási eljárások túl bonyolultak, a felesleges ellenőrzések elriasztják a
lehetséges kedvezményezetteket a kohéziós politikától, és hogy a döntéshozatali folyamat
legitimitása megkívánja a civil társadalom részvételét. Azzal is egyetértek, hogy a regionális
és helyi szint fokozottabb részvételének a Bizottság megerősített felügyelői szerepével,
valamint a kohéziós és strukturális politikák közötti jobb összhanggal kell párosulnia.

George Sabin Cutaş (S&D),    írásban. – (RO) Megszavaztam a jelentést, amely a többszintű
kormányzás megerősítésén keresztül a nemzeti szint alatti hatóságok nagyobb
szerepvállalását szorgalmazza a politikaformálási folyamatban. Úgy gondolom, hogy a
polgárok érdekeit jobban képviseli, ha a regionális és helyi hatóságok kezdettől fogva részt
vesznek a döntéshozatali folyamatban.

Az Európai Bizottság szerepe a strukturális alapok kezelésének nyomon követésében
kétségbevonhatatlan. Az Európai Bizottság ellenőrző szerepét azonban meg kell erősíteni.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A Kohéziós Alap több mint egyharmadát teszi ki az
Európai Unió teljes költségvetésének. Legfőbb célja a különböző régiók gazdasági fejlettségi
szintjei közötti egyenlőtlenségek mérséklése, ezért a növekedést és a foglalkoztatást
kifejezetten elősegítő célokra összpontosítja a forrásokat. Mindazonáltal a Financial Times
nemrégiben tette közzé egy vizsgálat eredményeit arról, hogy valójában mire is fordítják
a Kohéziós Alap forrásait, és a cikkben aggasztó kép tárult fel: az alapot olyan célokra
fordítják, amelyek kifejezetten eltérnek a szándéktól. Ugyanennél az oknál fogva,
kulcsfontosságúnak tartom, hogy – a helyes kormányzás mechanizmusait megszilárdítva
– megerősítsük a Bizottság ellenőrzési eljárásait a Kohéziós Alap rendelkezésre bocsátása
és felhasználása terén.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Egyetértünk azzal, hogy biztosítani kell a
hatékonysággal, az eredményességgel, a szigorral és az átláthatósággal kapcsolatos
kritériumok tiszteletben tartását „a strukturális alapok programozásának és végrehajtásának
valamennyi szakaszában”. Felismerjük, hogy „a költségvetési rendelet és a strukturális
alapok szabályozásának folyamatban lévő egyszerűsítése” létfontosságú szerepet játszhat
abban, hogy felszámoljuk azokat az akadályokat, amelyek a hozzáférést gátolják, főként
a kevésbé fejlett régiók esetében. Ami a társfinanszírozás elvét illeti, bár elismerjük a nemzeti
szint alatti hatóságok felelősségvállalásának fontosságát a kohéziós politika végrehajtásában,
úgy érezzük, hogy a mostani mély válság idején – amely egyes tagállamokat és a hozzájuk
tartozó régiókat különösen súlyosan érintette – rugalmasabb társfinanszírozási szabályokra
van szükség. Ez a kohéziós politikára fordított alapok jobb felhasználását tenné lehetővé.
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Célszerű lenne valamennyi strukturális alap esetén maximum 10%-ra csökkenteni a
társfinanszírozás arányát.

A jelentés egyes szempontjaival továbbra sem értünk egyet, sőt, ellenezzük azokat. Ilyen
például a közszolgáltatások terén elérni kívánt „helyes kormányzás”, amely az előadó
szerint csakis a „köz- és magánszereplők” partnerségén keresztül valósulhat meg. Másik
példa az Európa 2020 stratégia céljaira való kritikátlan hivatkozások egyvelege. Az Európa
2020 a liberalizáció, privatizáció és fokozott munkaerő-piaci rugalmasság által vezérelt
stratégia; olyan megközelítés, amely tökéletesen ellentmond a kohéziós politika
célkitűzéseinek.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Azért döntöttem a jelentés jóváhagyása mellett,
mert az Európai Számvevőszék 2006. évi jelentése bebizonyította, hogy a kohéziós politika
meglévő ellenőrzési rendszerei nem eléggé eredményesek, és a költségtérítések hibaszázaléka
is túl magas (12%). Ezt az adatot a 2008. évi jelentés is megerősíti, amely szerint 11% volt
a tévesen megtérített összegek aránya. Ezekért a hibákért részben a strukturális alapok
túlzottan bonyolult szabályozása a felelős. A kohéziós politikára jellemző megosztott
irányítási rendszer a számos érintett szereplőre való tekintettel a szabályok értelmezésének
és alkalmazásának nagyfokú bonyolultságával jár. Annak érdekében, hogy még inkább
felhasználóbarát eljárásokat biztosítsanak, és ne riasszák el a lehetséges
kedvezményezetteket a projektekben való részvételtől, a szabályokat egyszerűsíteni kell.

David Martin (S&D),    írásban. – Az elmúlt évtizedek során a hatáskörök decentralizálása
több tagállamban jelentősen megerősítette a regionális és a helyi hatóságok közösségi
politikák végrehajtására vonatkozó hatásköreit. Minthogy a reformszerződés beépítette a
közösségi jogba a nemzeti szint alatti szubszidiaritást a megosztott hatáskörbe tartozó
politikák tekintetében, ma a területi hatóságoknak lehetőségük van arra, hogy mind a
politikák kialakítása, mind pedig végrehajtása terén hangsúlyosabban, a közösségi
célkitűzések elérésébe bevont teljes jogú partnerként vegyenek részt a döntéshozatali
folyamatban. A többszintű kormányzás felé tett e fontos lépés válasz a Parlament ismételt
kéréseire, amelyek a nemzeti szint alatti hatóságok szakpolitikák kialakításába való
bevonásának megerősítésére irányultak, minidig tiszteletben tartva a különböző nemzeti
alkotmányos eszközöket.

A hatékony végrehajtás nagyban függ attól, hogy a szakpolitikákat hogyan alakítják ki; ha
ebbe a szakaszba is bevonják a területüket és az ott élők szükségleteit legjobban ismerő
helyi és regionális hatóságokat, az garantálja a későbbi szakasz hatékonyabb eredményeit.
Ezért kritikus jelentőségű, hogy a döntéshozatali folyamat jogalkotás előtti szakaszára és
a helyi és regionális szinten végrehajtott szakpolitikák és legjobb gyakorlatok által az EU
területi stratégiáinak kialakítása tekintetében kínált hozzáadott értékre kerüljön a hangsúly.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Ez a szöveg az európai makro-régiók
kialakításának ellenpárja. Hogy e kompetitív csoportosulások révén még jobban szolgálhassa
a mindenható közös piac érdekeit, a Parlament azt javasolja, hogy a megválasztott
kormányok rovására az Európai Bizottság felügyelje azokat. Az EU regionális politikájának
középpontjában az európai régiók lakosságának jövedelme és életkörülményei közötti
különbségek csökkentése kellene, hogy álljon. Ettől azonban jó messze vagyunk.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Tekintettel az egyes régiók nyilvánvaló földrajzi és
természeti hátrányaira – többek között az elnéptelenedésre –, úgy gondolom, hogy ez az
intézkedés alapvető szerepet játszik a kohéziós politika eredményességének javításában.
Az EU tagállamai és régiói között fennálló aránytalanságok mérséklésében alapvető, hogy
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a Kohéziós Alap tekintetében nagyobb szigort alkalmazzanak. A források elosztása ezáltal
átláthatóbb, kevésbé bürokratikus és igazságosabb folyamattá válik. Szűkülhet a rés a
versenyképesség különböző szintjei között. Ezért szavaztam igennel a jelentésre.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – (LV) Végre! Valaki végre végiggondolta, hogy mit
is jelent a regionális politika. Ha csak Lettország példáját veszem, őszintén mondhatom,
hogy még én sem tudtam semmiféle információt kihúzni a lett Gazdasági Minisztérium
hivatalnokaiból arról, hogy mik a terveik az EU strukturális alapjainak rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatban. Ezt az információt nagy titokban tartják Lettország polgárai
elől. De vajon kit kell megvesztegetni azért, hogy megtudjuk, mik az Európai Bizottság
tervei Lettországgal kapcsolatban, és hogy kaphatunk-e esetleg finanszírozást? Abban a
reményben szavaztam igennel, hogy a folyamat mindenki számára elérhetővé válik, és
senki nem csinál titkot az Európai Bizottság terveiből.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A jelentés azt a célt szolgálja, hogy megerősítse a
Bizottság szerepét a regionális és a helyi hatóságok támogatásában. Ez egy kísérlet a
Bizottság hatalmának kiterjesztésére, amely ellen a leghatározottabban tiltakoznom kell.
Ezért nemmel szavaztam az indítványra.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Az elmúlt néhány évben a helyi hatóságok egyre
fontosabb szerepet töltenek be az Európai Unió tagállamaiban. A terület irányításának
decentralizálása kisebb, helyi szervezetekre azzal járt, hogy a szubszidiaritás elvének
köszönhetően a szóban forgó szervezetek nagyobb hatalomra és befolyásra tettek szert,
főként a tagállamok által rájuk rótt konkrét hatáskörök területén. A regionális hatóságok
hirtelen abban a helyzetben találták magukat, hogy közvetlen kapcsolatban állnak az
európai intézményekkel. Éppen azért szavaztam igennel Mănescu asszony jelentésére,
mert egy ilyen helyzetben az Európai Bizottság fokozottabb ellenőrzésére és támogatására
van szükség. A jelentés egy területi kohézióról szóló fehér könyv jóváhagyását is
szorgalmazza, amely valódi lépést jelentene az EU számára egy, az európai, nemzeti és
regionális hatásköröket tökéletesen összehangoló, új többszintű kormányzás felé.

Maria do Céu Patrăo Neves (PPE),    írásban. – (PT) A Lisszaboni Szerződés által bevezetett
elv a nemzeti szint alatti szubszidiaritásról a régiók európai döntéshozatali folyamatokba
való bevonásának célját valósítja meg a gyakorlatban. A regionális politikával kapcsolatos
helyes kormányzás elve, valamint a segítségnyújtással és ellenőrzéssel kapcsolatos egyéb
eljárások bevezetése az Európai Bizottsággal folytatott párbeszéd erősítésének részét képezi.
Én igennel szavaztam erre a jelentésre, amely a regionális és helyi hatóságok hatásköreit
és szerepét vizsgálja a kohéziós politika végrehajtásában. A regionális hatóságok immár
közvetlenebbül és aktívabban vehetnek részt a döntéshozatal folyamatában. Részt vesznek
a politikák kialakításában és végrehajtásában, és teljes jogú partnerként kezelik őket a
közösségi célkitűzések elérésében.

Üdvözlöm e fontos lépést a kormányzás megvalósítása felé, amely válasz az Európai
Parlament ismételt felszólítására arról, hogy a nemzeti szint alatti hatóságokat vonják be
a közösségi szakpolitikák kialakításába és végrehajtásába.

Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) Szeretnék gratulálni az előadónak, Mănescu
asszonynak kiváló munkájáért, és egyetértek vele, hogy többszintű kormányzással – a
határok két oldalán lévő magán- és közszereplők közötti kapcsolatok kialakításával –
hatékonyabban lehet kiaknázni a területi együttműködésben rejlő lehetőségeket. Egyetértek
a már létező és a meglévő programok keretében jelenleg formálódó európai területi
együttműködési csoportosulások (EGTC-k) közötti információcsere támogatásával is.
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Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) Az elmúlt évtizedek során a hatáskörök
decentralizálása több tagállamban jelentősen megerősítette a regionális és a helyi hatóságok
közösségi politikák végrehajtására vonatkozó hatásköreit. A hangsúly ráhelyezése a
döntéshozatali folyamat jogalkotás előtti szakaszára és a helyi és regionális szinten
végrehajtott szakpolitikák és legjobb gyakorlatok hozzáadott értékére az EU területi
stratégiáinak kialakításában segít biztosítani a stratégiák eredményességét és
fenntarthatóságát. Hogy lássuk, hogyan lehet tökéletesíteni a többszintű kormányzás
megközelítését a kohéziós politika területén, a következő szempontokat kell mérlegelni:
a kormányzás vertikális és horizontális dimenziói; a helyi és a regionális hatóságok közötti
valódi partnerség kialakítása; területi kohézió és együttműködés; a szabályok egyszerűsítése
uniós és nemzeti szinten (a tagállamoknak egyszerűbb rendelkezésekkel és a minden
szinten megvalósuló értékelés kultúrájának erősítésével kell biztosítaniuk az eredményes
ellenőrzést és a hibák kiküszöbölését – a 2008-ban megtérített összegek 11%-a volt téves
kifizetés).

Erősíteni kell a Bizottság szerepét a regionális és helyi hatóságok támogatásában, és
komolyan át kell gondolni, hogyan javítható a kormányzás, illetve ebből következően a
strukturális alapok végrehajtási rendszerének eredményessége a 2013. utáni időszakban.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Úgy gondolom, hogy a strukturális alapok és a
kohéziós politika irányításának hatékonyabbá, s egyszersmind kiegyensúlyozottabbá
tételéhez javítani kell a kormányzást a regionális politika terén. Egyetértek az előadóval
abban, hogy olyan politikát vár a Bizottságtól, amely – elsősorban a beavatkozás színvonala
és a stratégiai projektek alakulása alapján – a jövőben nagyobb hangsúlyt helyez az
eredményekre. Az a véleményem továbbá, hogy erősíteni kell a legjobb gyakorlatok cseréjét
megvalósító európai hálózatok kezdeményezéseit, mert ezzel győződhetünk meg az
eljárások gyakorlati alkalmazásáról.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Az elmúlt évtizedek során a hatáskörök
decentralizálása több tagállamban jelentősen megerősítette a regionális és a helyi hatóságok
közösségi politikák végrehajtására vonatkozó hatásköreit. Minthogy a reformszerződés
beépítette a közösségi jogba a nemzeti szint alatti szubszidiaritást a megosztott hatáskörbe
tartozó politikák tekintetében, ma a területi hatóságoknak lehetőségük van arra, hogy
mind a politikák kialakítása, mind pedig végrehajtása terén hangsúlyosabban részt vegyenek
a döntéshozatali folyamatban, a közösségi célkitűzések elérésébe bevont teljes jogú
partnerként. A többszintű kormányzás felé tett e fontos lépés válasz a Parlament ismételt
kéréseire, amelyek a nemzeti szint alatti hatóságok szakpolitikák kialakításába való
bevonásának megerősítésére irányultak, minidig tiszteletben tartva a különböző nemzeti
alkotmányos eszközöket.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    írásban. – (PL) A kormány decentralizálása nagyobb
felelősséget ró a regionális és helyi hatóságokra. Valóban a helyi hatóságok ismerik leginkább
saját területük és az ott élők szükségleteit, s ennek köszönhetően az általános célokat a
helyi képességekhez és lehetőségekhez igazíthatják. Akkor járunk sikerrel, ha a tagállamok
azonosulnak az általuk vállalt munkával, és felelősséget vállalnak azért, hogy a megfelelő
szintű hatóságok hatáskörébe utalják azt. Egy rugalmas és integrált, alulról felfelé irányuló
megközelítést kell szorgalmaznunk.

Fontos, hogy a kohéziós politika felhasználóbarát legyen. Az igazgatási költségek
csökkentésére és az eljárások egyszerűsítésére van szükség, hiszen bonyolultságuk sokszor
nem csupán hibákat eredményez, de a kedvezményezetteket is elriasztja attól, hogy igénybe
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vegyék a rendelkezésükre álló támogatást. A hibakockázat mérsékléséről beszélünk, de
nem szabad megfeledkeznünk a tervekről és célokról sem, amelyekben megállapodtunk.
Itt az innovatív intézkedésekre gondolok. Miután nagy fontosságot tulajdonítottunk az
innovatív módszereknek, számolnunk kell a hibák lehetőségével és kockázatával is. Ezért
fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy kísérleti jellegű munkát akarunk-e végezni a
2020 stratégia prioritásainak szellemében, vagy inkább a hibák számát akarjuk csökkenteni,
amivel viszont elriasztjuk polgárainkat az innovatív, de esetenként bizonytalan munkák
felvállalásától.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A helyes kormányzás elengedhetetlen a sikeres
európai regionális politikához. Több szinten, nagyobb teret kell biztosítani a
kormányzásnak, hogy megerősítsük az összes intézmény részvételét a jogalkotási
folyamatban. Ezért alapvetően fontos, hogy a regionális és a helyi hatóságok jobban be
legyenek vonva a szakpolitikák jogalkotás előtti és végrehajtási szakaszában. Szeretném
hangsúlyozni, hogy a Lisszaboni Szerződés nem csak a regionális politika szférájában, de
horizontálisan, azaz valamennyi európai szakpolitika terén elismeri a nemzeti szint alatti
szubszidiaritást.

Hiszek abban, hogy a döntéshozatal különféle szintjein megvalósuló több és jobb részvétellel
megvalósulhat az integráció eszméjén alapuló területi kohézió. Ugyanakkor alulról felfelé
építkező megközelítést kell alkalmazni, hiszen a helyi és a regionális intézmények ismerik
leginkább a régiók sajátosságait és nehézségeit. A helyi és regionális hatóságoknak az
Európa 2020 stratégiával kapcsolatos területi megállapodása is növelheti az intelligens,
fenntartható és befogadó növekedés céljaihoz történő hozzájárulást. A partnerség és
társfinanszírozás alapelvei is fokozzák ezen intézmények felelősségét, így – főként a
kontroll- és ellenőrzési rendszer javításán keresztül – meg kell erősíteni az Európai Bizottság
felügyeleti szerepét.

Derek Vaughan (S&D),    írásban. – Igennel szavaztam a jelentésre, mert határozottan
felszólítja a Bizottságot arra, hogy a Számvevőszék nemrég kiadott jelentésében
hangsúlyozott hibaszázalék mérséklése érdekében erősítse meg nyomon követési szerepét.
Célszerű lenne, ha a régiókkal kapcsolatos jogalkotás valamennyi fázisában a Bizottság
konzultálna a helyi és a regionális hatóságokkal, hogy nagyobb felelősséget rójon rájuk az
eredmény-orientáltabb szakpolitika kialakításában. Ezzel egyszersmind a hibaszázalék
csökkentéséhez, a kontrollrendszerek javításához, valamint a nemzeti szint alatti hatóságok
és kedvezményezettek fokozottabb támogatásához is hozzájárulna. Úgy érzem, ez a jelentés
sokat tesz a különféle tagállamok különféle régiói közötti jobb együttműködés
előmozdításáért, amely mindenképpen pozitívan fog hatni a kohéziós politika céljainak
elérésére az egész Európai Unióban, és arra, hogy az Európai Unió valamennyi régiója
harmonikusan fejlődjön.

Jelentés: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – A jelentés mellett szavaztam, amelynek célja,
hogy a Frontex és a bevándorlási összekötő tisztviselők kölcsönösen hasznosítsák egymás
ismereteit és tapasztalatát. A 2004-ben elfogadott eredeti rendelet nem foglalkozott ezzel
a kérdéssel. Egyértelmű, hogy a Frontex működésének javítása érdekében azt a
módosításokkal és olyan új témákkal kell kiegészíteni, mint például az összekötő tisztviselők
hálózatain keresztül megszerzett információk felhasználása és azok megosztása az ICONET
(a tagállamok bevándorlási szolgálatai számára biztonságos web-alapú információs hálózat)
révén, a Külső Határok Alaphoz való hozzáférés az összekötő tisztviselői hálózatok
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létrehozásának és működésének elősegítésének érdekében, és végül a féléves jelentések
benyújtási rendszerének továbbfejlesztése. Meggyőződésem, hogy ezek a módosítások
rendkívül időszerűek és szükségesek, mivel az Európai Uniónak számolnia kell a fokozott
mértékű legális – és illegális – bevándorlással, és kezelnie kell azt.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) A 2004. február 19-i 377/2004EK tanácsi rendelet
létrehozta a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatát. Ezek a tisztviselők a tagállamok
harmadik országokba kiküldött képviselői, akik feladata, hogy − elsősorban az európai
Frontex ügynökség számára való információgyűjtés révén − segítsék az Európai Unió
illegális bevándorlás elleni küzdelmét. A még gyermekcipőben járó politikára vonatkozóan
azonban fokozható még a koordináció. Az összekötő tisztviselőknek, valamint a Bizottság
és a Frontex képviselőinek megbeszéléseket kell tartaniuk. Ezenkívül ösztönözni kell a
jobb együttműködést olyan szervekkel, mint például az Európai Menekültügyi Támogatási
Hivatal és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága. Ezért volt szükség a 377/2004/EK rendelet
módosítására. Támogatásomat fejeztem ki a szöveggel kapcsolatban, amely azon kívül,
hogy ismételten kijelenti, hogy ez a politika megfelel az alapvető jogok feltételeinek,
biztosítja azokat az eszközöket, amelyekkel hatékonyan irányítható az Európai Unió külső
határainak igazgatása.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Egyetértek a rendelet módosításával, amelynek
célja, hogy fokozza a Frontex és a bevándorlási összekötő tisztviselők közötti
együttműködést. Az élénkebb együttműködés elősegítené, hogy a Frontex betöltse fő
funkcióit az illegális bevándorlás elleni küzdelemben, azaz az illegális bevándorlás
megelőzése és az illegálisan az Unióban tartózkodó külföldiek hazájukba történő
visszaküldése területén. Mivel az ügynökség tevékenységei az Európai Unió területén belüli
migrációt érintik, a harmadik országokba kiküldött bevándorlási összekötő tisztviselők
döntő mértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Frontex megvalósítsa az Unión kívüli
célkitűzéseit.

Az ügynökségnek tehát az uniós határellenőrzési kérdésekben a határőrök képzése, operatív
információcsere és közös műveletek révén lenne lehetősége eredményesebb
információcserére a harmadik országok illetékes hatóságaival vagy nemzetközi
szervezetekkel. Az ICONET (a tagállamok bevándorlási szolgálatai számára biztonságos
web-alapú információs hálózat) útján lehetne megosztani az információkat.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) A jelen európai parlamenti jelentés mellett
szavaztam, mert a migrációs áramlások fokozódását figyelembe véve fontos, hogy
létrehozzuk az összekötő tisztviselők hálózatait. Mivel a jelenlegi gazdasági, pénzügyi és
szociális válság még több embert ösztönöz a kivándorlásra, az Európa Uniónak minden
tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy a migrációs áramlásokat megfelelően
kezelni tudja. A hálózatok létrehozása egyrészt segítene szabályozni a legális, a rendezetlen
jogállású és az illegális bevándorlást, másrészt elősegítené a tagállamok közötti operatív
együttműködést, és felkészítené a rendszert a féléves jelentések benyújtására. Ezen kívül a
tisztviselők közötti szorosabb együttműködés biztosítaná a szaktudás megfelelőbb cseréjét
és a harmadik országokban dolgozó kollégákkal való kapcsolattartást. Alá kívánom húzni,
hogy az Európai Unió intézményeinek folyamatosan arra kell törekedniük, hogy biztonságos
és gördülékeny legyen a bevándorlási folyamat, és garantálják a polgárok rendezetlen
jogállású és illegális bevándorlás jelentette lehetséges veszélyektől való megóvását. Ez csak
úgy valósítható meg, ha a nemzetközi és belső együttműködés valamennyi lehetséges
hatékony eszközét alkalmazzuk.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Úgy vélem, hogy a Parlament a
bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló 377/2004/EK tanácsi
rendelet módosításáról kialakított álláspontja hozzájárul ahhoz, hogy megfelelően kezeljük
mind a legális, mind az illegális vagy rejtett migrációs áramlásokat. Valójában meg kell
erősíteni a tagállamok és harmadik országok közötti szinergiákat és operatív
együttműködést – elsősorban az összekötő tisztviselők révén. Úgy vélem továbbá, hogy
alapvető fontosságú az Európa Unió számára különös jelentőséggel bíró régiókban és/vagy
országokban működő bevándorlási összekötő tisztviselői hálózatok tevékenységének
elemzése, különösen abban az esetben, ha az említett régiókban és/vagy országokban olyan
körülmények uralkodnak, amelyek hatással vannak az illegális bevándorlásra vagy emberi
jogi kérdésekre. A Bizottság a maga részéről ajánlásokat kellene, hogy kidolgozzon a
bevándorlási összekötő tisztviselői hálózatok fejlesztésére.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    írásban. – (EL) A bevándorlási összekötő tisztviselők
hálózatának létrehozásáról szóló jelentés ellen szavaztam, mert az tovább kívánja erősíteni
a Frontexet, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy egy „Európa-erődítmény”
elképzelését támogassa. Más szóval, az az elképzelés, hogy a bevándorlási és menedékjogi
politikák területén szükséges előrelépést elnyomó politikákkal váltsák fel, amelyek azon
kívül, hogy ütköznek az alapelvekkel és alapvető jogokkal, eredménytelenek is, és
katasztrofális hatást gyakorolnak a befogadó társadalmakra és a származási közösségekre,
valamint a menekültek és bevándorlók életére.

Ioan Enciu (S&D),    írásban. – (RO) A jelentés mellett szavaztam, mivel úgy gondolom,
hogy az jelentős előrelépést jelent az Európai Unióban való migrációs áramlások kezelése
területén. A harmadik országokban működő bevándorlási összekötő tisztviselők
feladatkörének erősítése hozzájárul ahhoz, hogy a Frontex egésze hatékonyabban
működjön, tekintve, hogy az e tisztviselőktől származó információk és támogatás fogja
képezni működésének alapját. Másik, hasonlóan fontos kérdés, hogy ezek az összekötő
tisztviselők küldetésük során kötelesek tiszteletben tartani az alapvető jogokat. Sőt
rendszeres jelentéseket fognak benyújtani az Európa Parlamentnek e jogok tiszteletben
tartásának figyelésére vonatkozó vizsgálat céljából.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való
Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) hivatalos
létrehozását követően szükségessé vált az uniós határ erőforrásainak lehető legjobb
kihasználása. Erre tekintettel fontossá vált, hogy szorosabb együttműködést alakítsunk ki
a bevándorlási összekötő tisztviselői hálózatok és a Frontex között. Mind a bevándorlási
összekötő tisztviselők, mind a Frontex képességeit kihasználva lehetővé válik, hogy az
összekötő tisztviselői hálózatoktól származó és a tagállamok bevándorlási szolgálatai
számára biztonságos web-alapú információs hálózat révén megszerzett információk
megosztására alapozva pontosabb kockázatelemzést készítsen a Frontex, valamint hogy
javuljon a legális és illegális bevándorlásra vonatkozó együttműködés.

Sylvie Guillaume (S&D),    írásban. – (FR) E dokumentum árnyékelőadójaként támogattam
Diaz de Mera úr jelentését, amely lehetőséget ad arra, hogy a Bizottság által javasolt technikai
változtatások mögé tekintsünk, világosabb képet alkotva a bevándorlási összekötő
tisztviselők által végzett munka bonyolultságáról és átláthatóságának hiányáról. A „vegyes”
migrációs áramlásokra tekintettel valóban létfontosságú, hogy olyan szemlélettel végezzék
tevékenységüket, ami fokozottan figyelembe veszi és tiszteletben tartja az emberi jogokat.
A bevándorlási összekötő tisztviselők megbízatásai esetében szintén fokozott átláthatóság
és fokozott demokratikus felügyelet szükséges. Ez a mostani helyzet: megerősödik az
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információcsere egyrészről az Európai Parlament, másrészről az olyan szervezetek között,
mint az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) és az Európai Menekültügyi Támogatási
Hivatal (EMTH). A Tanács szembenállására figyelemmel kielégítőnek tűnik a terminológiai
vita („illegális” bevándorlás kontra „rendezetlen jogállású” bevándorlás) megoldása érdekében
végül megkötött kompromisszum, de további lépések szükségesek. Az európai intézmények
eleget kell, hogy tegyenek kötelezettség-vállalásuknak.

Jean-Marie Le Pen (NI),    írásban. – (FR) Időnként szükség van a helyes gyakorlatok
különböző országok rendőrségei közötti megosztására, és ezek dicséretes célkitűzések.
Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a nemzetközi rendőrségi együttműködés már a
19. században is létezett, jóval megelőzve az európai integrációt. Ez a jelentés a Frontexre
(Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért
Felelős Európai Ügynökség) vonatkozóan az illegális migrációs áramlásokra, az illegális
bevándorlásra és a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező személyek kiutasítására
vonatkozó információcsere javítását javasolja, beleértve a bevándorlási összekötő tisztviselői
hálózatok bevezetését is. Az ember örömmel fogadná ezt az új kezdeményezést – amely
az európaiak többségének akaratát tükrözi –, ha annak valóban az lenne a célja, hogy
erőteljesen visszaszorítsa a bevándorlást. A valóság azonban egészen más, és az ügynökség
munkája kudarcot vallott – csakúgy, mint a nemzeti kormányok által meghozott
intézkedések. Franciaországot és Európát elárasztják a bevándorlók. Egy „hivatalos” uniós
adat szerint évente körülbelül 900 000 fő érkezik Európába illegális utakon. Mivel az
illegális bevándorlókat nem küldik vissza származási országukba – és még a külföldi
bűnelkövetőket sem –, az ember jogosan csodálkozik azon, hogy valódi politikai bátorságot
tanúsító fellépés nélkül hogyan lennének képesek visszafordítani a migrációs áramlásokat
a további rendelkezések.

David Martin (S&D),    írásban. – A 337/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló
javaslat célja, hogy a Frontex és a bevándorlási összekötő tisztviselők kölcsönösen
hasznosítsák egymás ismereteit és tapasztalatát, ami nem szerepelt az eredeti rendeletben.

A módosító javaslat céljai a következők: a Frontex és a bevándorlási összekötő tisztviselők
ismereteinek és tapasztalatának kölcsönös hasznosítása; az összekötő tisztviselők hálózatain
keresztül megszerzett információk felhasználása és azok megosztása az ICONET (a
tagállamok bevándorlási szolgálatai számára biztonságos web-alapú információs hálózat)
útján; a Külső Határok Alaphoz való hozzáférés az összekötő tisztviselői hálózatok
létrehozásának és működésének elősegítése érdekében, és végül a féléves jelentések
benyújtási rendszerének továbbfejlesztése. Üdvözlöm ezt az intézkedést.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való
Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) hivatalos
létrehozását követően szükségessé vált az uniós határ erőforrásainak lehető legjobb
kihasználása. Erre tekintettel fontossá vált, hogy szorosabb együttműködést alakítsunk ki
a bevándorlási összekötő tisztviselői hálózatok és a Frontex között. A tagállamok
bevándorlási szolgálatai számára biztonságos web-alapú információs hálózatot igénybe
vevő bevándorlási összekötő tisztviselők és a Frontex megosztja egymással az információkat
és a képességeket, és ily módon lehetővé válik, hogy a Frontex jobb kockázatelemzést
készítsen, valamint hogy javuljon a legális és illegális bevándorlás ellenőrzése.

Louis Michel (ALDE),    írásban. – (FR) Támogatom ezt a jelentést, amely a bevándorlási
összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló, 2004. február 19-i rendeletet
kívánja módosítani. Az európai jog erre a területre vonatkozó fejlődésének és gyakorlatának
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módjából adódóan van szükség ezekre a módosításokra. Az új rendelet többek között a
következőkre vonatkozóan rendelkezik: • a Frontex és az összekötő tisztviselők közötti
jogi alap, • az ICONET jobb kihasználása, valamint • a hálózat tevékenységeihez kapcsolódó
jelentési rendszerek fokozott racionalizálása. Reméljük, hogy ezzel az új rendelettel
eredményesebb lesz ez a bevándorlási összekötő tisztviselői hálózat.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A Frontex határvédelmi ügynökség fontos szerepet
játszik az illegális bevándorlás elleni küzdelemben. A küzdelmet csak a tranzitországokban
lehet hatékonyan folytatni. A bevándorlási összekötő tisztviselők sűrű hálózata és a szoros
együttműködésük tehát olyan érzékelhető intézkedés, amely lehetővé tenné, hogy
eredményesen küzdjünk az Európába irányuló, tömeges bevándorlás ellen, annak Európa
népeit érintő, valamennyi negatív következményével együtt. Ez azonban csak akkor fog
bekövetkezni, ha az összekötő tisztviselők által adott információkat és értékeléseket a
lehető legrövidebb időn belül, bürokráciától mentesen a Frontex és a nemzeti hatóságok
rendelkezésére bocsátjuk. Ami pedig az együttműködést illeti, van még javítási lehetőség,
és ezzel élni kell a bevándorlás problémájára tekintettel. A Frontex jogkörét például a
tagállamok beleegyezésével a lehető legrövidebb időn belül ki kellene terjeszteni, hogy
biztosítani tudjuk munkája egységességét és eredményességét, különösen a külső határokon.

Fontos lenne átfogó stratégiával rendelkeznünk, ami meghatározná, hogyan védhetjük
jobban az Európai Unió külső határait, valamint aminek révén megfelelőbb módon
küzdhetnénk a származási országokból való kivándorlás okai ellen. Ez a Bizottság feladata.
Habár a jelentés nem taglalja megfelelő módon ezeket a megfontolásokat, javít a jelenlegi
helyzeten, és ezért mellette szavaztam.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A bevándorlási összekötő tisztviselők
hálózatának létrehozásáról szóló 337/2004/EK tanácsi rendeletet módosító európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat olyan módosításokat vezet be, amelyek
célja, hogy az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési
Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) és a bevándorlási összekötő tisztviselők
kölcsönösen hasznosítsák egymás ismereteit és tapasztalatát. A Frontex valójában nem
volt teljesen működőképes az összekötő tisztviselők hálózatának létrehozása nélkül.

Egyetértek a módosító javaslat célkitűzéseivel, különösen a következőkkel: az összekötő
tisztviselők és a Frontex ismereteinek és tapasztalatának hasznosítása, az összekötő
tisztviselői hálózatokon keresztül megszerzett információk felhasználása és azok
megosztása a tagállamok bevándorlási szolgálatai számára biztonságos web-alapú
információs hálózaton keresztül, a Külső Határok Alap igénybevételének engedélyezése
az összekötő tisztviselői hálózatok létrehozásának és működésének egyszerűsítése
érdekében, végül a féléves jelentések benyújtási rendszerének továbbfejlesztése.

Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) Egyetértek Díaz de Mera García Consuegra úrral
abban, hogy a harmadik országokba kiküldött bevándorlási összekötő tisztviselők
feladatkörüknél fogva döntő szerepet játszanak abban, hogy a Frontex megvalósítsa
célkitűzéseit, különös tekintettel arra, hogy az ügynökség az Európai Unión kívül nem
rendelkezik képviselettel.

A módosító javaslatot is támogatom, amely a következő célokat fogalmazta meg: az
összekötő tisztviselők és a Frontex ismereteinek kölcsönös hasznosítása, az összekötő
tisztviselői hálózatokon keresztül megszerzett információk felhasználása és azok
megosztása az ICONET (a tagállamok bevándorlási szolgálatai számára biztonságos
web-alapú információs hálózat) útján, a Külső Határok Alaphoz való hozzáférés az
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összekötő tisztviselői hálózatok létrehozásának és működésének elősegítése érdekében,
és végül a féléves jelentések benyújtási rendszerének továbbfejlesztése.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Úgy vélem, hogy feltétlenül módosítani kell a
rendeletet, hogy valódi platformot biztosítsunk a bevándorlási összekötő tisztviselők és
az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért
Felelős Európai Ügynökség közötti információcsere számára. Az információcsere határozott
értéket fog hozzáadni mindkét fél munkájához.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Amikor 2004. február 19-én elfogadták
a most módosítás tárgyát képező rendeletet, a Frontex még nem létezett hivatalosan. A
Tanács nyolc hónappal később, 2004. október 26-án fogadta el az Európai Unió Tagállamai
Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség
létrehozásáról szóló rendeletet. A Frontex eljárási szabályzatában meghatározott feladatköre
értelmében felelős azért, hogy a tagállamok illetékes hatóságaitól összegyűjtött információk
alapján kockázatelemzést végezzen, és ennek révén elősegítse a tagállamok és harmadik
országok közötti operatív együttműködést, együttműködjön a harmadik országok illetékes
hatóságaival és a nemzetközi szervezetekkel például a határellenőrzés területén szerzett
tapasztalatok megosztása, határőrök képzése, valamint operatív információcserék és közös
műveletek révén. Az itt javasolt módosítások megfelelőek és szükségesek. Az Európai
Unióban is érzékelhető zavaros idők megkívánják a migrációs áramlások megfelelő
kezelését. A kérdés kétoldalú: a legális bevándorlás kezeléséről és az illegális és rejtett
bevándorlás kezeléséről van szó.

Jelentés: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – Az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel az
EU számára egyre nagyobb kihívást jelent a gazdasági bevándorlás jelensége. Éppen ezért
az Uniónak kiegyensúlyozott törvényes bevándorlási csatornákat kell kialakítania, amelyek
kielégítik munkaerőpiacaink igényeit, ugyanakkor pedig figyelembe veszik azokat a
demográfiai és gazdasági kihívásokat, amelyekkel az EU a közeljövőben szembesülni fog.
Meggyőződésem, hogy ennek az irányelvnek az elfogadása leegyszerűsíti a harmadik
országok állampolgárainak munkavállalási céllal történő belépésének eljárását, csökkenti
az adminisztratív költségeket, és megkönnyíti a tagállamok területére lépett és ott
hivatalosan munkát vállaló emberek ellenőrzését.

A leegyszerűsített eljárás tekintetében ki szeretném emelni, hogy a nemzeti hatóságoknak
biztosítaniuk kell a törvényi követelmények és az átláthatóság megvalósítását. Egyetértek
az előadóval abban, hogy a harmadik országok állampolgárainak munkavállalási céllal
történő belépésével kapcsolatos döntéseknek nagy hatása van az érintett emberek életére,
ezért teljesen átlátható módon kell meghozni ezeket.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    írásban. – (EL) Az összes tagállamban érvényes
összevont tartózkodási és munkavállalási engedélyre vonatkozó irányelv, illetve a Parlament
kapcsolódó jelentése úgy tekint a bevándorlókra, mint olcsó munkaerőre, és kiszolgáltatja
őket a tőkések kegyetlen kizsákmányolásának. Egy bevándorlónak csak akkor lesz joga
egy tagállam területén tartózkodni, ha a plutokrácia koffereit tömi a munkájával. Ha nem,
illegális bevándorlónak minősül, és nemkívánatos tárgyként fogják kezelni: akár 18 hónapra
börtönbe csukják, majd kiebrudalják. A bevándorlók semmiben nem különböznek az EU
tagállamainak hazai munkásaitól. A munkások, a kizsákmányoltak, a tőkések által
elharácsolt vagyon termelőinek közös sorsa egyesíti őket. A bevándorlók jogos igényeiért,
legalizálásukért, a feketepiac és a nem biztosított munka megszüntetéséért, a magasabb
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bérekért és fizetésekért, az azonos munka azonos javadalmazásáért, a szociális és
állampolgári jogok teljes védelméért, valamint a Dublini Egyezmény hatályon kívül
helyezéséért folyó harc közös ügyünk.

A bevándorlók problémáját csak úgy lehet megoldani, hogy bevonjuk őket a munkásosztály
mozgalmába, és fellépünk az EU és burzsoá kormányai széles néprétegeket elnyomó és
soviniszta politikája ellen, amely az EU és az egész világ hazai és bevándorló munkásainak
szegénységéért és nyomoráért felelős.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    írásban. – (IT) Meggyőződésem, hogy az illegális bevándorlás
és bejelentetlen munka ellen hatékonyan csak az olyan kiegyensúlyozott, törvényes
bevándorlási csatornákkal tudunk küzdeni, amelyek figyelembe veszik a munkaerőpiac
igényeit.

A jelen irányelv elfogadásának előnyei egyértelműek: a tartózkodásra és a munkaerőpiachoz
való hozzáférésre feljogosító összevont dokumentum kibocsátása jelentősen leegyszerűsíti
a bevándorlók belépését, valamint csökkenti ennek költségeit és eljárási idejét is.

Hogy az idénymunkásokkal és vállalkozások által kiküldött dolgozókkal kapcsolatos
további intézkedéseket hozhassunk, el kell fogadnunk a jelen irányelvet, ezért remélem,
hogy ez minél előbb megvalósul úgy, hogy figyelembe veszi a tagállamok illetékességét is
a harmadik országokból származó munkavállalók maximális számát megszabó kvóták
meghatározása tekintetében.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Szerdán kollégám, Véronique Mathieu
irányelvtervezetéről szavaztunk, amely a migráns munkavállalók számára kibocsátandó
összevont tartózkodási és munkavállalási engedéllyel kapcsolatos. A tervezet mellett
szavaztam. Sajnos nem fogadták el. Ez a tervezet lehetővé tette volna a külföldi
állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó rendszer kiigazítását és a szociális dömping
leküzdését. Az illegális bevándorlás hatékonyabb szabályozásával az Uniónak lehetősége
lett volna visszaszorítani a nem bejelentett munkát és az illegális tevékenységeket. A
szocialisták azzal az ürüggyel ellenezték az irányelvet, hogy bizonyos kategóriákat nem
fed le. Azonban a liberálisok álláspontja teljesen váratlan volt, és azt eredményezte, hogy
a tervezetet nem fogadták el. Az egyik visszautasított módosítással kapcsolatos egyik
állásfoglalásukat tekintve [úgy vélem,] anélkül szavaztak a teljes tervezet ellen, hogy
figyelmeztettek volna arra, hogy mennyire fontosnak tartják az adott pontot. Így kell
elpazarolni egyévi értékes munkát!

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) Mindenkinek tudomásuk kell vennie,
hogy az Európai Parlament nem a Tanács alárendeltje. Mostantól kezdve a tagállamoknak
komolyan kell venniük a képviselőket még a bevándorlási ügyekben is. A rendes jogalkotási
eljárás valóság. A harmadik országok állampolgárainak kibocsátandó összevont engedéllyel
kapcsolatos irányelvtervezetet elutasítottuk a plenáris ülésen: ez erős jelzés a Parlament
részéről, mivel ez az ügy kulcsfontosságú volt. Évekig beszéltünk a valamely tagállamban
élni és dolgozni kívánó harmadik országok állampolgárainak kibocsátandó összevont
engedély létrehozásáról. Ez dicséretre méltó kezdeményezés volt, azonban az Európai
Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport által felvetett módosítások a jelenlegi
állapotukban az összevont engedély gondolatának lényegét tagadják. Ezen kívül
szembemennek az egyenlő bánásmód elvével, és különböző kategóriákba sorolják a
munkavállalókat, ami egyszerűen elfogadhatatlan.
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Az egyenlő bánásmód tekintetében nem alkudhatunk meg. Az Európai Néppárt
módosításaira válaszul többségünk a végső javaslat ellen szavazott: 350 szavazattal a 306
ellenében elutasítottuk a tervezetet, amelyet így vissza kell küldeni az Európai Bizottsághoz.
A jövőben jobban kell dolgoznunk: igen a felelős közös bevándorlási politikára, de nem a
korlátozó és diszkriminatív politikára!

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) A tagállamok területén való tartózkodást és
munkavállalást a harmadik országok állampolgárainak lehetővé tevő összevont engedélyről
szóló irányelvről való mai szavazásakor az Európai Parlament elutasította az Európai
Bizottság javaslatát, és visszaküldte ezt az illetékes parlamenti bizottságokhoz, hogy tovább
csiszolják az irányelvre irányuló javaslat tartalmát. Ez a szavazás győzelmet jelent a
Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja
és az Európai Unió összes munkavállalója számára. Azért szeretném ezt hangsúlyozni,
merthogy az ígért irányelv keretfeltételeit – a munkavállalók bizonyos kategóriáit, így
például az idénymunkásokat, vállalaton belüli áthelyezéseket és menekülteket – már törölték
a Bizottság javaslatából, így az Európai Parlament nem hagyhatta jóvá ezt az irányelvet.
Ennek az irányelvnek egy általános keretirányelvként kellene szolgálnia a harmadik országok
munkavállalóinak jogai tekintetében, mivel csak így lehet megvalósítani az Európai Unió
célját, a közös bevándorlási politikát. Ezzel a szavazással bebizonyítottuk, hogy az Európai
Unióban nem működhet kettős piac, amelyre kétféle norma vonatkozik, mivel ez aláaknázná
az eddig elért összes társadalmi normánkat.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    írásban. – A 30., 34., 65., 103., 109. és 114. módosítás
mellett szavaztam, mivel – bár teljes mértékben támogatom a vendégmunkások és
családtagjaik jogainak védelméről szóló nemzetközi ENSZ-egyezményt – azt gondolom,
hogy a munkaerőpiacokhoz, szociális ellátási rendszerekhez és szociális lakhatáshoz való
hozzáférés olyan ügy, amelyet tagállami, és nem közösségi szinten kell szabályozni. Az
említett ENSZ-egyezmény ratifikálásakor a tagállamok azt vállalták, hogy úgy építik ezt
bele saját rendszereikbe, hogy semmilyen ezzel kapcsolatos hatáskört nem adnak át az
Uniónak.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Unióban való tartózkodást és
munkavállalást lehetővé tevő összevont engedélyről szóló jelentés lehetőséget nyújtott
számunkra, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mennyire fontos szerepet játszanak a
bevándorlók a társadalmainkban, és beszéljünk erről. A törvényes belépés, a hatékony
integráció és a törvények tisztelete lényeges előfeltételei ennek a fontos szerepnek, és
lehetővé teszik, hogy a bevándorlók nagyobb mértékben vegyenek részt adoptáló
közösségük együttes fejlesztésében. Ebben a tekintetben ez az összevont engedély, amelyről
szavaztunk, lehetővé tenné a belépések kezelését és az egy közösséget alkotó emberek
jogainak és kötelességeinek védelmét. Támogattam az irányelvre irányuló javaslatot,
beleértve azokat a részeket is, amelyek nem sértik a közösségi jogszabályokban és
nemzetközi megállapodásokban található kedvezőbb rendelkezéseket. Sajnálom, hogy ez
a Ház nem fogadta el a szóban forgó javaslatot, amely véleményem szerint hasznosan
járult volna hozzá az európai szabad terület létrehozásához és azon emberek
integrációjához, akik együtt szeretnének dolgozni az Unió növekedéséért.

Marielle De Sarnez (ALDE),    írásban. – (FR) Évekig beszéltünk az egy tagállamban élni
és dolgozni kívánó harmadik országok állampolgárainak kibocsátandó összevont engedély
létrehozásáról. Ez egy dicséretre méltó kezdeményezés, amelynek kezdeti célja az
adminisztráció leegyszerűsítése a harmadik országok állampolgárai számára, ezáltal
lehetővé téve, hogy tartózkodási és munkavállalási engedélyüket egy „egyablakos” eljárásban
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kapják meg. A kezdeti jogalkotási javaslat kikötötte, hogy a harmadik országokból származó
munkavállalóknak ugyanolyan elbánásban kell részesülniük, mint a hazaiaknak a munkához
kapcsolódó jogok (például a szociális ellátáshoz, oktatáshoz és képzéshez való hozzáférés)
területén. Azonban az előadó által bemutatott, módosított tervezet szerint a tagállamoknak
jogában állt volna korlátozni ezen jogok némelyikét. Ez ellentétes az egyenlő bánásmód
elvével, ezért nem fogadható el. Így a többségünk a végső javaslat ellen szavazott, és ezt
nem fogadták el. Az emberséges és ésszerű bevándorlási politika a társadalom egyik
legfontosabb kihívása lesz a következő években, ám ezt csak európai szinten lehet
megvalósítani, hogy így elkerüljük a választási csatározásokat és a zsigerből jövő nemzeti
reakciókat.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) A javaslat által tárgyalt ügy az összevont kérelmezési
eljárás bevezetése a harmadik országok állampolgárainak az EU valamely tagállamában
való tartózkodását és munkavállalását lehetővé tevő összevont engedély kibocsátása
céljából, illetve annak a közös jogkészletnek a megállapítása, amelynek alapján a harmadik
országok állampolgárai törvényesen tartózkodhatnak az Európai Unióban. Ez feltételezi
az összes tagállamra érvényes közös szabályok meglétét –, ami véget vetne az uniós
országok különféle megközelítéseinek, és a teljes Európai Unióban gyorsabbá, egységesebbé
és átláthatóbbá tenné a munkavállalók legálissá tételét. Másfelől a munkaerő –
mindenekelőtt a képesített munkaerő – legális vándorlása segít felvenni a harcot az illegális
munkavállalással, javítani a gazdaság versenyképességét és kezelni a fennálló hiányokat.
Azonban nem szabad elfelednünk, hogy a gazdasági válság és sérülékenység időszakában,
amikor nő a munkanélküliség, a munkaerő-vándorlási politikának rugalmasnak kell lennie,
amint ezt a Bizottság javasolja, ugyanakkor pedig fenntarthatónak és ésszerűnek is.

Carlo Fidanza   (PPE),  írásban. – (IT) Mélyen csalódtam, hogy visszautasították Mathieu
asszony jelentését a tartózkodási és munkavállalási engedély összevont kérelmezési
eljárásáról. Kiegyensúlyozott jelentés volt, amelyen sokat javítottak a szavazási szakaszban
az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport módosításai, amelyeket a
liberálisok és konzervatívok döntő együttműködésével fogadtak el.

Elszomorít, hogy a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport
nem tartotta tiszteletben a megállapodást, illetve az Európai Konzervatívok és Reformerek
hibás értékelése, amely megnyitja az utat a Bizottság új javaslata előtt, amely valószínűleg
alacsonyabb színvonalú lesz, mint a jelenlegi.

A legális bevándorlók azon lehetősége, hogy a szükséges tartózkodási és munkavállalási
dokumentumokat egy összevont eljárásban kapják meg az Európai Unió teljes területén,
jelentős előrelépés lett volna, az illegális bevándorlás elleni küzdelemnek a parti tagállamok
fokozott együttműködése és a Frontex megerősítése általi szükséges segítésének helyes és
megfelelő járuléka.

Ehelyett, amint ezt már számtalan más esetben is láttuk, a baloldal makacs ideológiai
kövületei diadalmaskodtak, amelyek a határok megkülönböztetés nélküli megnyitását
követelve tagadják annak szükségét, hogy megvédjük azokat a becsületes külföldieket,
akik munkavállalás céljával jönnek Európába.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az összevont
tartózkodási és munkavállalási engedély kiadására irányuló összevont kérelmezési eljárással
kapcsolatos irányelvre irányuló javaslatot az Európai Parlament többsége visszautasította,
mivel a Parlament szövege, amely a Tanáccsal lefolytatott tárgyalások eredményeként
alakult ki, csak a nagy vállalatok és gazdasági csoportok érdekeit szolgálta. Ezek a csoportok
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a szociális dömping érdekében gyakoroltak nyomást, hogy olyan külföldi munkaerőhöz
jussanak, amelyet alacsony bérekkel és korlátozott jogokkal használhatnak ki.

Ezek a csoportok az összevont szabályozás ürügyén legalizálni akarták a szociális
dömpinget, felerősíteni a munkaviszonyok bizonytalanságát, növelni az egyenlőtlenséget
és megnyitni az utat olyan következmények és jogszabályok előtt, amelyek veszélyeztették
volna az egyenlő bánásmód és igazságosság elvét, amelyre pedig minden munkavállaló
jogosult.

Valamilyen módon újra szerették volna éleszteni a hírhedt Bolkestein-irányelv „származási
ország” elvét, amelyet a munkavállalók összehangolt ellenállása döntött meg. Most a
különféle tagállamok dolgozóinak és szakszervezeteinek ellenállása megmutatkozott az
Európai Parlamentben is, bebizonyítva ennek a küzdelemnek az eredményességét. Ehhez
a pozitív eredményhez hozzájárult a portugál dolgozók november 24-i általános sztrájkja
is. Azonban továbbra is meg kell őriznünk éberségünket.

Bruno Gollnisch (NI),    írásban. – (FR) Most, amikor Európában 25 millió regisztrált
munkanélkülit tartanak számon, újra asztalra került egy olyan irányelv, amelynek célja
megkönnyíteni a munkavállalók bevándorlását. El kell ismerniük, hogy van ebben valami
obszcén. Sőt mi több, ez a szöveg bizonyos gazdasági és szociális jogokat garantált volna
a bevándorló munkavállalóknak, állítólag azért, hogy elkerülje a szociális dömpinget és a
bevándorlók hazai vagy a már Európában élő dolgozókkal való tisztességtelen
versenyeztetését. Ez annak hallgatólagos beismerése, hogy a bevándorlás leszorítja az
európai béreket, és nem szünteti meg a munkaerőhiányt, sőt, éppen ellenkezőleg, a
dolgozóinkat közvetlen versenyre kényszeríti.

Néhány módosítás, amelynek célja az volt, hogy biztosítsa az egyenlő jogokat – és egyenlő
költségeket – a hazai és bevándorló munkavállalók számára, egyúttal azt is lehetővé tette
volna, hogy minden bevándorló – akár dolgozik, akár nem – hozzáférjen a szociális
ellátásokhoz. Ez azt jelenti, hogy választanunk kell a szociális dömping és az automatikus
pénzosztás között, amelyet többé már nem engedhetünk meg magunknak sem politikai,
sem pénzügyi szempontból. Itt az ideje annak, hogy a tagállamok szintjén döntsünk arról,
hogy visszafordítjuk a migrációs áramlásokat, amelyek elviselhetetlen gazdasági, társadalmi,
sőt kulturális terhekké váltak, és minden területen érvényesítsük a nemzeti és közösségi
preferenciát.

Jarosław Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) Az EU tagállamai folyamatosan küzdenek
az illegális bevándorlás, illetve a harmadik országok állampolgárai bejelentetlen munkájának,
azaz a feketegazdaságnak a problémájával. Ezeknek a problémáknak a kezeléséhez hatékony
lépésekre van szükség. A harmadik országok állampolgárainak egy tagállamban való
munkavégzés céljából adandó belépési és tartózkodási engedélyek kibocsátási eljárásának
leegyszerűsítése és szabványosítása segít korlátozni az illegális bevándorlást, ugyanakkor
lehetővé teszi az európai piacok munkaerőigényeinek kielégítését is. A javasolt rendelet
bizonyos mozgásteret biztosított volna a befogadó országok számára, különösen a belépés
visszautasítását lehetővé tevő feltételek tekintetében. Ez biztosítja a megfelelő jogbiztonságot
és azt, hogy a tagállamok hatásköre nem sérül.

A tárgyalt irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy közös álláspontot alakítsanak
ki a gazdasági bevándorlás ügyében. Ez biztosítja a rendeletek átláthatóságát, a hátrányos
megkülönböztetésben szenvedő munkavállalók biztonságát és jogi védelmét, az illegális
bevándorlás elleni folyamatos küzdelmet, és végül a tisztességtelen verseny elleni
intézkedések meghozását. A fenti okok miatt egyetértek az előadó álláspontjával.

14-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU138



David Martin (S&D),    írásban. – 2001-ben a Bizottság egy irányelvre irányuló javaslatot
nyújtott be, amely a harmadik országok állampolgárai munkaviszony vagy önálló
vállalkozási tevékenység létesítése céljából történő belépésének és tartózkodásának
feltételeivel foglalkozott. Az Európai Parlament kedvező véleményezése ellenére ez az
ambiciózus javaslat, amelynek célja a belépési és tartózkodási feltételek meghatározása
volt a harmadik országok azon állampolgárai számára, akik gazdasági tevékenységet
szeretnének folytatni az Unióban, nem jutott tovább az első olvasatnál, és a Bizottság
2006-ban hivatalosan visszavonta. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a Lisszaboni Szerződés
által biztosított új jogalap jó esélyt biztosít e javaslat elfogadására.

Clemente Mastella (PPE),    írásban. – (IT) A jelentés mellett szavaztam a csoportommal
együtt, mivel úgy gondolom, hogy megfelelően reagál azokra a jelentős demográfiai
kihívásokra, amelyekkel az Európai Uniónak kell szembenéznie a következő években azzal,
hogy egy egységes kérelmezési eljárást hoz létre a harmadik országok azon állampolgárai
számára, akik munkavállalás céljából szeretnének belépni valamelyik tagállam területére,
és biztonságos jogállást nyújt nekik.

Sajnos a Parlament elutasítása késlelteti ennek a fontos irányelvnek az elemzését, amely
leegyszerűsítette volna a gazdasági bevándorlók fogadásának gyakran bonyolult eljárásait.
Ez lehetővé tette volna tagállamaink munkaerőpiacai számára, hogy kielégítsék a jelenlegi
és jövőbeni munkaerőigényeiket, és jó eszközt nyújtott volna a megkülönböztetés és
visszaélések elleni küzdelemhez, amelyeknek ezek a munkavállalók gyakran áldozatai.
Ennek az irányelvnek a célja csökkenteni a nemzeti jogszabályok között fennálló
különbségeket: az egyablakos rendszerrel az adminisztrációs eljárás egyszerűbb, olcsóbb
és gyorsabb lehetne.

Javaslatunk nem határozta meg a harmadik országok állampolgárai belépési feltételeit:
ezek megállapítása, valamint a területükre munkavállalási céllal belépni kívánó bevándorlók
számának meghatározása mindig a tagállamok felelőssége lenne.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Ez a jelentés és az általa módosított
irányelvtervezet is szégyenletes. Bevezeti a piaci igények irányította szelektív bevándorlás
fogalmát. Megfosztja a jogaiktól azokat a bevándorlókat, akik nem, vagy már nem hasznosak
ezen piacok számára. Még ha korlátozott jogokat is biztosít a dolgozó bevándorlók számára,
lehetőséget ad arra, hogy a jövőben tovább korlátozzák ezeket a jogokat. A bevándorlók
nem másodrangú emberi lények! Ez az irányelv egyszerűen embertelen. Elítélem, és ellene
fogok szavazni.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Ez a dokumentum, amelyet a képviselők többsége
visszautasított, olyan jogszabály, amely lehetővé tette volna a bevándorlók áramlásának
jobb kezelését. Az volt a célja, hogy megszüntesse a tagállamok munkavállalási és
tartózkodási eljárásaiban fennálló különbségeket, és bizonyos jogokat nyújtson a harmadik
országok azon állampolgárai számára, akik törvényesen dolgoznak az Európai Unióban.
Így két okból is előrelépést jelentett: először is azért, mert egy új eszközt hozunk létre,
amelynek célja segíteni a harmadik országok azon állampolgárait, akik be szeretnének
lépni a tagállamok területére azzal, hogy egy jogkészletet biztosítunk számukra; másodszor
pedig azért a politikai üzenetért, amelyet a külföld felé közvetít, cáfolva azokat az állításokat,
hogy Európa zárt, és csak elnyomó intézkedéseket hoz, és mert erősíti a biztonságot egy
olyan időszakban, amikor meg kell felelnünk a Stockholmi Programban megfogalmazott
aggodalmaknak az EU gazdasági fejlődését támogató rugalmas bevándorlási politikák
létrehozásával kapcsolatban. Ezért szavaztam úgy, ahogy.
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Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Hogy egy harmadik ország állampolgára milyen
feltételekkel tartózkodhat és vállalhat munkát egy uniós tagállamban, az kizárólag az
érintett tagállamra tartozik, nem pedig az EU-ra. Bizonyos területeken talán hasznos lehet
a jól képzett munkavállalók időszakos bevándorlása, de ez a tény nem vezethet a nyitott
kapuk politikájához, mert mindenekelőtt saját lakosságunk, azaz az uniós polgárok köréből
kell munkaerőt toborozni. Ha bizonyos területeken munkaerőhiány van, akkor meg kell
vizsgálnunk ennek okait, és a képzés megfelelő átalakításával kell reagálnunk, továbbá
lehetőségeket kell kínálnunk az átképzésre. A munkavállalók migrációja problémákat
okozhat, mivel nyomást gyakorol a bérszintre, és árdömpinghez is vezethet. Ez olyan tény,
amely a múltban már többször beigazolódott.

Ez volt az oka például annak is, hogy a jól fejlett szociális biztonsági hálóval rendelkező
országok nyomására bevezettük a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó átmeneti
időszakokat. A vita során nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a munkaerő-kölcsönzésre
vonatkozó szabályozásokat a találékony vállalkozók kihasználhatják. Éppen ezért a jelentés
ellen szavaztam.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    írásban. – (RO) A jelentés mellett szavaztam, mivel az
Európai Unióban már jó néhány éve szükség lenne világos szabályokra és eljárásokra a
legálisan tartózkodó, harmadik országbeli munkavállalók jogaival kapcsolatban. Legalább
két okból szükségünk van ezekre a szabályokra. Először is, habár az uniós munkavállalók
számára preferenciális rendszert kell nyújtanunk, a legálisan tartózkodó munkavállalók
részt vesznek az adott tagállam gazdasági életében, és így védelemre és biztosítékokra
jogosultak. Úgy kell tekinteni őket, mint akik előnyt jelentenek az EU gazdasága számára,
nem pedig az uniós munkavállalókat fenyegető veszélyként.

Másodszor pedig, a világos szabályok előmozdítanák a migráció megfelelőbb ellenőrzését.
Továbbá, ha nem vezetjük be ezeket a szabályokat, azzal az illegális migrációt és az illegális
foglalkoztatást ösztönözzük, annak valamennyi következményével együtt. Sajnálattal
mondom, hogy el kell utasítanom a jelentést, és felhívom a Bizottságot, hogy terjesszen
elő új javaslatot.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Mathieu asszony jelentése mellett szavaztam, mivel
remélem, hogy sokéves munka után létrejönnek egy olyan irányelv alapjai, amely egy
csomagban tartalmazza a harmadik országok állampolgárainak engedélyeire és jogaira
vonatkozó európai szabályokat. 2001 óta dolgozunk egy ilyen európai irányelven, és még
nem sikerült eredményeket elérni. Ismerve a téma jelentőségét most reménykedjünk, hogy
a Tanács el fogja fogadni a Parlamenttel való együttdöntés során, és sikerül majd döntésre
jutni. Ez nagyon lényeges lenne Európa fejlődése szempontjából, mivel a fokozódó
munkaerő-szükséglet miatt egyre nagyobb az úgynevezett „gazdasági bevándorlás”, ezért
sürgősen szükség van a kérdés közös szabályozására. Támogatni kell az Unió hosszú távú
gazdasági fejlődését, ezért egyszerűsíteni kell a harmadik országok állampolgárainak
valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó
engedélyeivel kapcsolatos adminisztratív eljárásokat, külön jogállást biztosítva számukra.
Az irányelv lehetővé fogja tenni, hogy alkalmazkodjunk a munkaerő iránti jelenlegi és
jövőbeli igényekhez, és eszközt fog nyújtani a szóban forgó munkavállalókat oly gyakran
sújtó diszkrimináció és kizsákmányolás elleni küzdelemhez.

Maria do Céu Patrăo Neves (PPE),    írásban. – (PT) E mellett a jelentés mellett szavaztam,
amelyet a végső szavazáson nem fogadtak el. Azért döntöttem így, mert véleményem
szerint a migráció figyelemmel követése az Európai Unióban alapvető része annak, hogy
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a tagállamok, mint fogadó országok, e téren felelősségteljes politikát folytassanak. Az
illegális bevándorlás és illegális munkavállalás ellen a legális migrációra vonatkozó, olyan
kiegyensúlyozott politikával lehet a legjobban küzdeni, amely a fogadó állam
munkaerő-piaci szükségletei szerint fogadja a bevándorlókat.

Egy olyan időszakban, amikor nincs gazdasági növekedés, fontos, hogy ne teremtsünk
hamis várakozásokat a befogadással kapcsolatban, és ne ösztönözzünk olyan politikákat,
amelyek fokozzák a munkaerőhiányt. Az a javaslat, hogy a fogadó ország hatóságaihoz a
tartózkodási és munkavállalási engedély igénylésére csak egy összevont kérelmet kelljen
benyújtani, gondoskodna a fent említett aggályokról.

Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) Egyetértek az előadóval, Mathieu asszonnyal.
Egyetértek egy olyan irányelvre irányuló javaslattal, amely az Európai Uniónak a globális
migrációs politika kialakítására irányuló erőfeszítéseinek részét képezné, és amely a
harmadik országok állampolgáraival foglalkozó keretjavaslat lenne. Célja kettős: a) az
ugyanazon tagállamban történő tartózkodás és a munkavállalás engedélyezésére vonatkozó
összevont kérelmezési eljárás létrehozása; és b) bizonyos minimumjogok biztosítása
harmadik országoknak az Európai Unióban legálisan tartózkodó állampolgárai számára,
a tagállamok nemzeti munkavállalóival való egyenlő bánásmód elve alapján.

Marit Paulsen, Olle Schmidt és Cecilia Wikström (ALDE),    írásban. – (SV) A gazdasági
fejlődés szempontjából fontos az uniós tagállamokba irányuló legális bevándorlás. A
munkavállalók bevándorlása növelheti a gazdaság versenyképességét és dinamizmusát.
Tekintettel azokra a demográfiai kihívásokra, amelyeket az EU elöregedő népessége jelent,
fontos egy rugalmas bevándorlási politika elfogadása. Ezért üdvözöljük a Bizottság
javaslatát, amely a harmadik országok állampolgárainak tartózkodási és munkavállalási
engedélyére irányuló összevont kérelmezési eljárást kíván létrehozni. Ez egyszerűsítené a
migránsok fogadásával járó bonyolult adminisztratív formalitásokat. Ugyanakkor lehetővé
tenné, hogy a tagállamok munkaerőpiacai alkalmazkodjanak a munkaerő iránti jelenlegi
és jövőbeli igényekhez, és eszközt nyújtana a szóban forgó munkavállalókat sújtó
diszkrimináció és kizsákmányolás elleni küzdelemhez.

Azonban ellenezzük a kiegészítő dokumentumokra vonatkozóan előterjesztett
módosításokat, hiszen ezek ellentmondásossá és teljesen értelmetlenné tennék a javaslatot.
Az összevont kérelmezési eljárás és az összevont dokumentum teljesen értelmetlenné
válik, ha minden tagállam kibocsáthat és megkövetelhet kiegészítő dokumentumokat. A
szavazáson elfogadták az arra vonatkozó módosítást, hogy a tagállamok kibocsáthatnak
kiegészítő dokumentumot a tartózkodási engedélyhez, amelyet frissíteni lehet, vagy be
lehet vonni, amennyiben az érintett személy munkaerő-piaci helyzete megváltozik. Mivel
elégedetlenek voltunk a szöveggel, és előnyben részesítettünk volna egy második olvasatot
a szöveg elfogadása előtt, a Tanács kívánsága ellenére a megfelelési táblázatok mellett
szavaztunk. A szavazáson azonban ez a javaslat sem ment át. Végül a javaslat ellen
szavaztunk, mert olyan helyzetben találtuk magunkat, hogy a jelentés mellett szavazni azt
jelentette volna, hogy első olvasatban elfogadunk egy olyan szöveget, amely véleményünk
szerint aláaknázza az eredeti javaslatot, azaz azt, hogy az EU-ban létező számos
dokumentum helyett egy összevont dokumentum legyen.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) Az illegális bevándorlás és illegális munkavállalás
ellen a legális migráció olyan kiegyensúlyozott csatornáinak létrehozásával lehet a legjobban
küzdeni, amelyek figyelembe veszik országaink munkaerő-piaci szükségleteit. A gazdasági
bevándorlás olyan realitás, amelynek terén rendet kell tennünk, de amelyre szükségünk is
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van, tekintve azokat a demográfiai és gazdasági kihívásokat, amelyekkel az Európai Unió
a közeljövőben szembesülni fog. A bevándorlási politikát munkaerő-piaci szükségleteinkhez
kell igazítani, így mozdítva elő az Európa 2020 stratégia végrehajtását.

Az uniós jog nem korlátozza a tagállamoknak a szociális biztonsági rendszerük kialakítására
vonatkozó hatáskörét. Uniós szintű harmonizáció hiányában az egyes tagállamok
jogszabályai állapítják meg a szociális biztonsági ellátások nyújtásának feltételeit, valamint
ezen ellátások összegét és folyósításuk időtartamát.

E hatáskörük gyakorlása során ugyanakkor a tagállamoknak az uniós joggal összhangban
kell eljárniuk. Tiszteletben kell tartaniuk továbbá a munkafeltételeket is, beleértve a fizetést
és az elbocsátást, valamint a munkahelyi egészséget és biztonságot, a munkaidőt, a
szabadságolást és a fegyelmi eljárásokat is, figyelembe véve a hatályos általános kollektív
megállapodásokat.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Uniónak fel kell készülnie a jövőbeli
demográfiai kihívásokra. A munkavállalók bevándorlásával kapcsolatos kérdések relevánsak
a gazdaság versenyképessége és dinamizmusa szempontjából. Ezeket a kérdéseket
kiegyensúlyozottan és megfontoltan kell kezelni.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – (FR) Örülök, hogy az Európai Parlament
nem fogadta el az összevont engedélyre vonatkozó javaslatot. A mai szavazás eredménye
lehetővé teszi az újabb tárgyalásokat. A mai szavazáson nemet mondtunk arra, hogy a
munkavállalóknak piaci értékük alapján osztogassuk a jogokat. Ez az irányelv a legális
migráció olyan töredékes koncepciója mellett tesz javaslatot, amely koncepció szerint a
migráns munkavállaló piaci értéke szerint kapna meg bizonyos jogokat. Ez pedig igen
messze áll attól az elképzeléstől, mely szerint az egyenlő bánásmód és a
megkülönböztetés-mentesség alapján valamennyi migráns munkavállalónak azonos
jogokat kellene élveznie. Az ENSZ migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak
védelméről szóló egyezményének 20. évfordulóján ez a hierarchikus megközelítés teljesen
elfogadhatatlan: az Uniónak nem szabad figyelmen kívül hagynia számos tanulmány
következtetéseit, melyek szerint a fogadó országok és származási országok által tapasztalt,
egyéni és kollektív, gazdasági és társadalmi előnyök kéz a kézben járnak a migránsok
jogainak teljes és hatékony érvényesítésével. A zöldek továbbra is igen nagy figyelmet
fognak szentelni ennek a kérdésnek, hogy előmozdítsák egy olyan ambiciózus uniós
migrációs politika létrehozását, amely az alapvető jogok egyetemességének és
oszthatatlanságának elvén alapul. Ez lesz a témája azoknak az új tárgyalásoknak, melyeket
ennek a szörnyű megállapodásnak az elutasítása von maga után.

Jelentés: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Az európai védelmi határozatról szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelvtervezet célja a bűnözés megelőzése. Alapja az a tény, hogy
− bár a tagállamok országhatáraikon belül védelmet nyújtanak a bűncselekmények
sértettjeinek − szükség van egy európai szintű, riasztási és megelőzési mechanizmus
létrehozására. Az irányelvtervezet figyelembe veszi a stockholmi program ajánlásait és a
Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséből eredő eljárásokat − amelyekkel összhangban
engedélyezett a transzverzális megközelítés alkalmazása a jelentések elkészítésekor −,
valamint az európai áldozatvédelmi irányelvre irányuló első, 2010. január 5-i tanácsi
javaslatot. Egyetértek a széles körű megközelítéssel annak érdekében, hogy az irányelv
számos különböző bűncselekmény sértettjére vonatkozhasson. Egyetértek azokkal a
módosításokkal is, amelyek a védelmi határozat hatályon kívül helyezésének feltételeit
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szabályozzák, továbbá a folyamatos jogi védelem biztosítását szolgálják, ill. határidő
megállapítását biztosítják egy határozat kiadására, valamint az áldozat egyik tagállamból
a másikba történő helyváltoztatása esetére tartalmaznak előírásokat.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – Az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel
támogatja azt az irányelvre irányuló tanácsi javaslatot, amely világos intézkedéseket
tartalmaz a bűnözés megelőzése és − különösen − az áldozatvédelem tekintetében. Fontos,
hogy az erőszak áldozatait ne csak saját országukban védjék meg az elkövető általi
bántalmazástól, hanem az ilyen jellegű preventív intézkedéseket az Európai Unió egész
területén biztosítsák számukra. Ezen irányelv elfogadása és végrehajtása bizonyítaná, hogy
az EU el van kötelezve a stockholmi cselekvési terv és a szabadságon, a biztonságon és a
jog érvényesülésén alapuló térség fenntartására és fejlesztésére irányuló európai uniós
kezdeményezés megvalósítása mellett.

Fontos hangsúlyozni, hogy az európai védelmi határozatnak minden bűncselekmény
sértettjére – például az emberkereskedelem, a kényszerházasságok, a becsületbeli
gyilkosságok, a nemi indíttatású erőszak sértettjeire, a tanúkra, a terrorizmus és a szervezett
bűnözés sértettjeire, életkoruktól és nemüktől függetlenül – alkalmazhatónak kell lennie,
amennyiben az elkövető személye azonosított. Az áldozatvédelem ugyanakkor nem csupán
fizikai védelmet jelent. Az áldozatvédelem kapcsán a sértettek méltóságát is figyelembe
kell venni. Ezért teljesen egyetértek azzal, hogy igen fontos a sértettek méltóságának és
embernek kijáró tiszteletének helyreállítására irányuló áldozatvédelmi szempont
figyelembevétele.

Roberta Angelilli (PPE),    írásban. – (IT) Az európai áldozatvédelmi határozatról szóló
irányelvre irányuló javaslat parlamenti szavazása fontos üzenetet közvetít az erőszak
áldozataivá vált emberek védelmével kapcsolatban. Sajnálatos módon a Tanácsban nem
volt meg a minősített többség, miután Hollandia a kezdeményezésre nemet mondó országok
oldalára állt. Ez azonban nem befolyásolja a mai szavazás jelentőségét.

Az erőszak sértettjei védelmére nincs uniós szabályozás, és ezt a vákuumot fel kell számolni;
határokon átnyúló, konkrét megoldást kell létrehozni, amely nem korlátozódik azon
tagállam területére, amelyben a sértett tartózkodik. A cél 12 tagállam – köztük Olaszország
– együttműködésével egy riasztási és áldozatvédelmi mechanizmus megvalósítása az
Európai Unió területén belül.

Meggyőződésem, hogy nagyon fontos megállapodásra jutni – politikai szempontból is –
erről az eszközről, mivel ez garantálni fogja valamennyi bűncselekmény sértettjeinek
védelmét, és gondoskodni fog a fenyegetett személyek elleni cselekmények
megakadályozásáról és megelőzéséről. Ugyanilyen fontos aspektus az is, hogy a sértetteknek
lehetőségük legyen másik tagállamba költözni, és hogy megkapják a szükséges tájékoztatást
és támogatást ahhoz, hogy új életet kezdhessenek, miközben továbbra is élvezhessék a
védelmi intézkedéseket.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    írásban. – (IT) Általánosságban támogatom a védelmi
határozat ötletét. Az erőszak sértettjeit meg kell védeni attól, hogy az elkövető bűnismétlést
kövessen el. Az erőszak sértettjeinek az Európai Unió teljes területén védelmi intézkedéseket
kell biztosítani.

Az irányelvtervezet újabb előrelépést jelent a stockholmi cselekvési terv és a szabadságon,
a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fenntartására és fejlesztésére irányuló
európai uniós kezdeményezés megvalósításában.
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Tisztában vagyok azzal, milyen összetett ez a kezdeményezés. A tagállamok
igazság-szolgáltatási rendszerei, büntető- és polgári eljárásai különbözőek. Úgy gondolom,
hogy az előadók ennek ellenére sikeresek voltak a folyamatos jogi védelem megerősítése,
valamint az áldozatok maximális védelmének biztosítása terén, miközben a jogbiztonság
fenntartását is szem előtt tartották.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Az erőszak sértettjeit saját tagállamukban védelmi
intézkedések védik az elkövetőkkel szemben. Ez a védelem azonban nem érvényesül az
adott tagállam határain kívül, és mostanáig nem is volt lehetőség a védelemnek a határokon
kívülre történő kiterjesztésére. Az új irányelv mellett szavaztam, amely lehetővé teszi, hogy
ha egy tagállam igazságügyi hatósága nemzeti joga szerint védelmi intézkedéseket rendelt
el, akkor „európai védelmi határozatot” adhasson ki, amely más tagállamok területén is
biztosítja a sértett védelmét. Az irányelv elsősorban nyilvánvalóan az erőszak áldozataivá
vált nők védelmére vonatkozik, de nemtől és kortól függetlenül mindenkire alkalmazható,
a potenciális áldozatokra és családtagjaikra is.

Regina Bastos (PPE),    írásban. – (PT) Az európai védelmi határozatról szóló
irányelvtervezet mellett szavaztam, melynek célja a bűncselekmények sértettjeinek
Európa-szerte történő védelme. A kezdeményezés célja igazságügyi és rendőrségi
együttműködési mechanizmus létrehozása a tagállamok között annak érdekében, hogy
az egyik tagállamban védelem alatt álló sértettnek ne kelljen elölről kezdenie az egész jogi
eljárást ahhoz, hogy ismét védelmet nyerjen, és így akkor is védelem alatt maradjon, ha
másik uniós tagállamba költözik, vagy ott tartózkodik.

Az európai védelmi határozatot a védelem alatt álló személy kérésére fogják kiadni. Az
európai védelmi határozatot nemcsak a családon belüli erőszak áldozataivá vált nők számára
fogják kiadni − habár főként ők állnak védelem alatt −, hanem minden más sértett számára
is, így az emberkereskedelem, a női nemi szervek megcsonkítása, a kényszerházasságok,
a becsületbeli gyilkosságok, a vérfertőzés, a nemi indíttatású erőszak sértettjei, a tanúk, a
terrorizmus és a szervezett bűnözés sértettjei számára is.

Vilija Blinkevičiűtë (S&D),    írásban. – (LT) Az európai védelmi határozatról szóló
irányelvre vonatkozó javaslat mellett szavaztam, mivel alapvető célkitűzései a bűnözés
megelőzése és az áldozatvédelem. Jelenleg, még ha a tagállamok védelmi határozatot is
adnak ki a sértett védelmére, az az érintett tagállam határain kívül nem hatályos. Az Európai
Uniónak minden tőle telhetőt meg kell tennie az európai szintű bűnözés megelőzése
érdekében. Csak így tudunk majd biztonságos környezetet garantálni a sértettek számára
anélkül, hogy mozgáshoz való jogukban korlátozva lennének. Habár a tagállamok büntető-,
polgári és közigazgatási eljárásai különbözőek, minden tagállamnak együtt kell működnie
a bűnismétlés megelőzése érdekében.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a javaslatban szerepeljen az erkölcsi segítségnyújtás
aspektusa is. A sértettek többségénél a sérelmükre elkövetett bűncselekménynek számos
olyan pszichés és erkölcsi hatása lehet, amelyek a bűncselekmény elkövetése után még
jelentős idő elteltével is fennállnak. Az EU-nak nemcsak a megelőzéssel és a védelemmel
kell foglalkoznia, hanem a sértetteknek nyújtandó erkölcsi segítséggel is, így segítve elő,
hogy a sértettek valamely tagállamban új életet kezdhessenek.

Jan Březina (PPE),    írásban. – (CS) Az európai védelmi határozatról szóló jelentés mellett
szavaztam, mivel célja az erőszakos bűncselekmények sértettjeinek jogi helyzetén javítani.
Jogi védelemre elsősorban azoknak van szükségük, akik ellen közeli hozzátartozóik követtek
el ismételt erőszakos cselekményeket, továbbá azoknak, akik nemi alapú erőszak áldozatává
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váltak, vagy azoknak, akik más jellegű bűncselekmény áldozatává váltak egy olyan
tagállamban, amelynek nem állampolgárai, és ahol bejelentett lakhellyel sem rendelkeznek.
Egyetértek azokkal a módosítási javaslatokkal, amelyek az európai védelmi határozat
elismerésének megtagadása vagy visszautasítása lehetséges indokainak számát csökkentik,
valamint húsz napos határidőt állapítanak meg a határozat kiadására vonatkozóan, továbbá
az áldozat egyik tagállamból a másikba történő helyváltoztatása esetére tartalmaznak
előírásokat.

Örülök, hogy a jogalap problémája – amelyet a Tanács és a Bizottság egymás ellenében
hozott fel – tisztázódott. Az európai védelmi határozat polgári és büntetőjogi aspektusai
közötti ellentmondásokat véleményem szerint feloldotta az a módosításra irányuló javaslat,
amely hivatkozik a bírósági határozatok kölcsönös elismerésére a büntetőügyekben
folytatott együttműködés terén. Ez választ ad a Bizottságnak arra az ellenvetésére, amely
szerint az európai védelmi határozatra vonatkozó jogszabály sértené a Bizottság kizárólagos
kezdeményezési jogát a polgári jog terén.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Támogatom az állásfoglalást, mivel
létfontosságúnak tartom, hogy az erőszak sértettjeire az Európai Unió egész területén
érvényesek legyenek a bűnözés-megelőzési és védelmi intézkedések. Másképp fogalmazva,
a védelem nem korlátozódhat egyetlen tagállamra, hiszen az megakadályozná az érintettet
abban, hogy más uniós tagállamba költözzön, vagy ott tartózkodjon. Ezt az intézkedést
alkalmazni kell az emberkereskedelem, a női nemi szervek megcsonkítása, a
kényszerházasságok, a becsületbeli gyilkosságok, a vérfertőzés, a nemi indíttatású erőszak
sértettjeire, a tanúkra, valamint a terrorizmus és a szervezett bűnözés sértettjeire is. Ennek
megvalósításához meg kell birkózni a tagállamok jogrendszereinek különbözőségéből
fakadó nehézségekkel.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Az irányelvtervezet célja a bűncselekmények
sértettjeire vonatkozó jelenlegi jogszabályok hiányosságának pótlása. A jelenlegi
jogszabályok ugyanis nem gondoskodnak olyan riasztási és megelőzési mechanizmusról,
amely gyorsan és hatékonyan működne az Európai Unió egész területén a bűnözés
megelőzése és a sértettek védelme érdekében. Az európai védelmi határozat ezért az
áldozatvédelem fontos eszközévé válhat, függetlenül az áldozat ellen elkövetett erőszak
típusától. Az európai védelmi határozat hatálya nem szűnik meg a tagállamok határain
kívül, így a sértettnek nem kell elölről kezdenie az egész jogi eljárást ahhoz, hogy ismét
védelmet nyerjen, ha másik uniós tagállamba költözik.

Habár egyrészt most fogadtuk el a gyanúsítottak polgári és eljárási jogaira vonatkozó uniós
szabályozást, másrészt viszont nem feledkezhetünk meg a sértettek polgári és eljárási
jogairól sem, akik kétségkívül sebezhetőek, és nagyobb mértékben védelemre szorulnak.
Ennek az irányelvnek az elfogadása fontos lépés az áldozatoknak való segítségnyújtás
terén, de remélem, hogy a Bizottság még tovább fog menni, és mielőbb még átfogóbb,
teljesebb jogszabálycsomagot fog előterjeszteni a sértettekre vonatkozóan.

Anne Delvaux (PPE),    írásban. – (FR) Az európai védelmi határozatról szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelvtervezet mellett szavaztam. Az ellenállást tanúsító
tagállamoktól (ilyenek például az Egyesült Királyság és a kormányváltás óta Hollandia)
eltérően, én ellenzem a büntetőjogi eljárások körének korlátozását; úgy gondolom, hogy
az eljárások szélesebb körét kellene bevenni az irányelvbe. Remélem, hogy az Európai
Parlament által küldött erőteljes üzenet biztosítani fogja egyrészt a Tanácson belüli, akadályt
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jelentő kisebbség által okozott patthelyzet megszüntetését, másrészt azt is, hogy a következő
soros elnök, Magyarország, is foglalkozzon ezzel a kérdéssel.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Jogi védelmet biztosítani a bűncselekmények
áldozatainak számára alapvető fontosságú kérdés a szabadságon, a biztonságon és a jog
érvényesülésén alapuló térség megteremtéséhez. Ez az oka, hogy néhány fenntartásom
ellenére egyetértek a szóban forgó javaslat célkitűzéseivel, amely a jelenleg meglévő jogi
helyzetet igyekszik javítani a következők tekintetében: (i) az európai védelmi határozat
visszavonási feltételeinek javítása; (ii) a jogi védelem folyamatossága; (iii) az európai védelmi
határozat elismerésének megtagadását, illetve elutasítását lehetővé tévő okok korlátozása;
(iv) egy határozat végrehajtásának határideje; valamint (v) az áldozatok helyváltoztatásával
kapcsolatos előírások.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Ez az irányelv olyan védelmi intézkedések
alkalmazásáról szól, amelyek célja, hogy segítséget nyújtson a bűncselekmények
áldozatainak, legyen szó akár az egyének életének, akár testi, lelki vagy szexuális épségének
veszélyeztetéséről.

Védelmi intézkedések minden uniós tagállamban vannak, ám ezek hatályukat vesztik, ha
a védett személy átlépi az országhatárt. Az európai védelmi határozat célja annak biztosítása,
hogy az egyén számára az egyik tagállamban nyújtott védelem bármely más tagállamban
is fennálljon, ha az illető áttelepül vagy áttelepítik.

Ezt az álláspontot fogadta ma el az Európai Parlament 610 igen szavazattal, 13 ellenszavazat
és 56 tartózkodás mellett. Az álláspont a parlamenti képviselők és az Európai Unió belga
elnökségének képviselői között létrejött megállapodáson alapul. A Tanácsban azonban
még nem hagyta jóvá a szöveget a tagállamok minősített többsége.

Bár a védelmi intézkedések többsége azokra a nőkre irányul, akik családon belüli erőszak
elszenvedői voltak, az új szabályoknak minden áldozatra vonatkozniuk kell: amint az az
elfogadott jelentésben szerepel, „ez az irányelv olyan védelmi intézkedésekre alkalmazandó,
amelyek valamennyi áldozat, nem csak a nemi alapú erőszak áldozatainak védelmét
célozzák, és figyelembe veszik az egyes adott bűncselekmények sajátosságait”.

Sylvie Guillaume (S&D),    írásban. – (FR) Az európai védelmi határozat a spanyol elnökség
által meghatározott, a nők elleni erőszak leküzdését célzó prioritás gyakorlati megnevezése.
Az elkövetők által betartandó távolságot meghatározó intézkedések által védett áldozatok
ezután az országhatárokon túl is védelmet élveznek majd, így lehetővé válik számukra,
hogy ott kezdjenek új életet, ahol csak jónak látják. Egy kibocsátott európai védelmi
határozat ugyanolyan jogerővel fog rendelkezni az Unió egész területén. A szöveg
érvényességi körét oly módon terjesztették ki, hogy egyaránt védje „az érintett személy
életét, testi vagy lelki épségét és méltóságát, személyes szabadságát vagy nemi integritását”.
Ez a széleskörű meghatározás magában foglalja a kényszerházasság, a pedofília, az
emberkereskedelem, a női nemi szervek megcsonkítása, stb. fogalmát is. Ez az intézkedés
megfelel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség, vagyis egy
védelmező Európa megteremtése elsődleges célkitűzéseinek. Ezért megszavaztam a
szöveget.

Jim Higgins (PPE),    írásban. – Üdvözlöm az európai védelmi határozatot. Kiváló
kezdeményezés, amely biztosítja, hogy az áldozatok védelmét szolgáló intézkedések ne
csak egy, hanem a többi tagállamban is hatályosak legyenek. A védelmi határozatok hatálya
jelenleg az országhatárig terjed, így az áldozatok azon kívül védtelenek. Az európai védelmi
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határozat óriási előrelépés az áldozatok jogai tekintetében. Erőteljes eszköz, amely
biztonságosabb menedéket nyújt a tagállamok határain átnyúló erőszak sértettjei számára.
Az Európai Unióban több, mint 100 000 nőre vonatkoznak védelmi intézkedések. Nagyon
aggódom azonban a Tanácsbeli blokkoló kisebbség miatt, amelynek Írország is része.
Remélem, hogy a jelentés Parlament általi nagyarányú elfogadása álláspontja
újragondolására ösztönzi majd a blokkoló kisebbséget. Nem tudom elfogadni azt az érvüket,
miszerint a jelentés jogalapja helytelen. A Tanács és a Parlament jogi szolgálatai egyaránt
megfelelőnek találták a jogalapot, és a Jogi Bizottság (JURI) által is egyhangúlag támogatott
védelmi határozat nem jár olyan kötelezettséggel, amely szerint módosítani kellene a
védelmi intézkedések elfogadásának nemzeti rendszereit, mivel a tagállamokat, ahová az
áldozat utazik, arra kérik fel, hogy a saját nemzeti törvényei szerint biztosítson védelmet
számára.

Timothy Kirkhope és Marina Yannakoudakis (ECR),    írásban. – Az ECR
képviselőcsoport teljes mértékben támogatja a javasolt európai védelmi határozat céljait,
és örömmel látjuk, hogy az erőszak, a terrorizmus, a családon belüli bántalmazás, a követés
és/vagy zaklatás áldozatai védelmet fognak élvezni, ha és amikor az EU területén belül
helyet változtatnak. Az ECR képviselőcsoport együtt érez az áldozatokkal mind a szorongás
miatt, amit a testi, lelki vagy szexuális bántalmazás okozhat, mind a kiszolgáltatott állapot
miatt, amelybe az áldozatok kerülnek.

Azért nem tudtunk ma a jelentés mellett voksolni, mert aggályaink vannak az irányelv
jogalapját és érvényességi körét illetően. Ez a javaslat büntetőjogi alapokon nyugszik;
néhány vétség azonban, amelyre irányul, polgárjogi vonatkozású, ám az irányelv mégsem
hivatkozik az EUMSZ 81. cikkére. Az ECR képviselőcsoport aggályait fejezi ki arra
vonatkozólag, hogy miként lehetne hatékonyan végrehajtani ezt a javaslatot, és hogy
milyen üzenetet hordoz ez az anomália az Unió nyilvánossága számára azzal kapcsolatban,
hogy hogyan alkotunk itt jogszabályokat. Az ECR képviselőcsoport határozottan úgy véli,
hogy az uniós szinten megalkotott jogszabályoknak jogilag megalapozottnak és stabilnak
kell lenniük, és nem szabad, hogy veszélyeztessék a tagállamok jogrendszereit.

Ezen okok miatt az ECR képviselőcsoport tartózkodott a jelentésről szóló szavazáson.

David Martin (S&D),    írásban. – Az európai védelmi határozatról szóló irányelvre
vonatkozó javaslat, amelyet 12 tagállam nyújtott be, egy bűnmegelőzést célzó
kezdeményezés. Jelenleg, még ha egy tagállamban ki is adnak egy áldozat védelme érdekében
védelmi határozatot, azt csak a kibocsátó tagállam határain belül lehet végrehajtani.
Előfordulhat azonban, hogy az áldozatok az egyik tagállamból a másikba költöznek,
aminek számos oka lehet, akár éppen az, hogy elmeneküljenek a bűncselekmény elől. Ám
mivel helyet változtatnak, védtelenek lesznek, ha az igazságügyi és rendőrségi
együttműködés elmulasztja megvédeni őket, mert nem hoz létre gyors, hatékony,
Európa-szerte működő riasztási és megelőzési határozatot. Egy e vonalak mentén felállított
együttműködés célja hívta életre ezt a kezdeményezést. A tagállamok fellépései bizonyítják,
hogy amennyiben az elkövető vagy elkövetők azonosítottak, az európai szinten elkövetett
bűncselekmények elkerülhetők.

Barbara Matera (PPE),    írásban. – (IT) A Tanács és különösen a két elő előadó
hozzájárulásának, valamint a bizottságban benyújtott módosításoknak köszönhetően az
európai védelmi határozatról szóló irányelvtervezet kitűnő védelmet kínál az áldozatoknak
anélkül, hogy bármilyen korlátozásokat kellene eszközölni a tagállamok nemzeti
jogszabályaiban. Ezt az európai szabályozás fejlődésének szimbólumaként kell értékelni,
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amely lépésről lépésre halad afelé, hogy minden tagállamban ugyanazokat a jogokat és
biztosítékokat garantálja.

Amint azt láttuk, az európai védelmi határozat meghatározóbb és gyorsabb folyamattá
teszi az Európai Unión belül szabadon helyet változtatni szándékozó áldozatok védelmét.
A jogrendszereink közötti − többek közt eljárásbeli − különbségek még mindig korlátot
jelentenek. A jelenlegi módon meghatározott érvényességi kör azonban lehetővé teszi
országaink számára, hogy gyorsan alkalmazkodjanak az új határozathoz, ezáltal erősítve
az Uniót és nyújtva még több védelmet az európai polgárok, különösen a
legkiszolgáltatottabbak számára.

Ezért határozottan támogatom ezt a javaslatot, amely számtalan embernek reményt
nyújthat, akik szabadsága és méltósága naponta sérül, és akiknek nincsenek meg a megfelelő
eszközeik arra, hogy reagáljanak. Ők a jövőben talán akár új életet is kezdhetnek egy másik
országban.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az igazságosság legalapvetőbb kérdése, hogy egy
bűncselekmény áldozata, aki számára valamely tagállamban védelmi határozatot adtak
ki, továbbra is védelmet élvezzen akkor is, ha úgy dönt, hogy egy másik uniós tagállamba
költözik, vagy ott tartózkodik. Ezzel a szándékkal fogadtuk el ma ezeket az új szabályokat.
Az európai védelmi határozat előnyeit minden áldozatnak élveznie kell, nem csak a családon
belüli erőszak elszenvedőinek. Védelmi intézkedések minden uniós tagállamban vannak,
ám ezek hatályukat vesztik, ha valaki átlépi az országhatárt. Az európai védelmi határozat
célja annak biztosítása, hogy az egyén számára az egyik tagállamban nyújtott védelem
bármely más tagállamban is fennálljon, ha az illető áttelepül vagy áttelepítik, függetlenül
attól, hogy milyen bűncselekményt követtek el ellene.

Louis Michel (ALDE),    írásban. – (FR) Bármely kifogásolható cselekmény áldozatának,
aki az Európai Unió valamely tagállamában védelmet élvez, ugyanebben a védelemben
kellene részesülnie akkor is, ha egy másik tagállamba utazik. Bár a legtöbb intézkedés
szexuális indíttatású bűncselekmény áldozatául esett nőkre vonatkozik, le kell szögezni,
hogy bármely más erőszakos cselekmény áldozata, így a gyermekek is élvezhetik e
kezdeményezés előnyeit. Mi több, üdvözöljük a tényt, miszerint egy védett személy családja
számára is igényelhető védelmi határozat. A védelmet azonban nem szabad csupán az
áldozat testi épségének védelmére korlátozni. Az emberi méltóságát is szem előtt kell
tartani. Tisztában vagyok a kezdeményezés összetettségével és azokkal a nehézségekkel,
amelyekkel esetleg szembe kell néznie nem utolsó sorban a tagállamok igazságszolgáltatási
rendszerei, valamint a büntető, polgári és igazgatási eljárásai közötti lehetséges eltérések
miatt. Mindazonáltal a tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy továbbra is e vonalak
mentén haladjanak.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – (LV) Támogatom a jelentést, és úgy vélem, hogy
ez a legjobb jelentés azok közül, amelyekről december 14-én szavazni fogunk. Az
alapkritériumokat meghatározták, minden kérdést alaposan kidolgoztak és a logikája is
világos. A bűncselekmények áldozatává vált emberek ezután minden uniós tagállamban
védelemben részesülnek, ha egyik tagállamból a másikba költöznének. Ez lehetővé fogja
tenni a nyomozó hatóságok és az ügyészek számára, hogy hatékonyan folytathassák le
vizsgálataikat, és a bűncselekmények áldozatai sem fognak félelemből információt
visszatartani. Hálás vagyok az előadónak ezért a jelentésért.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) Bár az elmúlt években születtek az áldozatok
védelmét szolgáló intézkedések, a bűncselekményekben érintett embereket gyakorta
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cserbenhagyják. Az ügyvédek és a bírák képzésük során rengeteget tanulnak a vádlottak
jogairól, de arról semmit sem hallanak, miként kellene megfelelő módon bánni a
szemtanúkkal és a szemtanúként szereplő áldozatokkal. Ha az ütemezést csakis a vádlotthoz
igazítják, míg az áldozatot – aki polgári pert indított valaki ellen – figyelemre sem méltatják,
az felér egy arcul csapással. Ezen a téren fontos a nagyobb tudatosság, amelyre ugyancsak
szükség van az orvosi képzésben, hogy könnyebben felismerjék a családon belüli erőszakot.
A polgári kártérítési igények jogszabályi korlátozásának kérdése alapvetően fontos a
gyermekbántalmazások esetében. Az áldozatok védelmének azt is magában kell foglalnia,
hogy csak feddhetetlen erkölcsi előéletű emberek dolgozhassanak a gyermekeinkkel. Ha
most Liechtensteinben kényszerházasságok ügyében járnak el, amely az áldozat
beleegyezése nélkül történik, és ha előfordulhat, hogy jogi eljárást kell kezdeményezni
azért, mert megcsonkították egy kiskorú nemi szervét, az egyértelműen bizonyítja a sokat
dicsért multikulturális gazdagságban rejlő veszélyeket.

Mivel az áldozatvédelem még gyerekcipőben jár, és az érintettek gyakran azt sem tudják,
hogy a saját hazájukban kihez fordulhatnak és milyen jogaik vannak, fontos, hogy az
áldozatvédelmet az Európai Unión belül harmonizáljuk. Igennel szavaztam a jelentésre.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Megszavaztam az európai védelmi határozatról
szóló európai parlamenti és a tanács irányelvtervezetre vonatkozó jelentést, mert az EU-nak
szüksége van egy olyan rendszerre, amely fokozza az erőszak áldozatává lett polgárok
életének, biztonságának, valamint testi, lelki és szexuális integritásának védelmét. Ezen
irányelvtervezet célja, hogy megerősítse az EU-n belül az efféle bűncselekmények
áldozatainak védelmét, mivel a védelmi intézkedések jelenleg csupán a tagállamokon belüli
jogszabályokra korlátozódnak. A jelen állásfoglalás célja, hogy e joghézagot betömve
biztosítsa azt, hogy az erőszakos cselekmények áldozatai saját hazájuk határain túl is
védelmet élvezzenek, ezáltal garantálva azt, hogy minden tagállam megfelelő védelmet
nyújtson az áldozatoknak. A tagállamoknak nem kell harmonizálniuk saját jogszabályaikat,
de szükség esetén ki kell igazítaniuk őket, hogy kölcsönösen elismerhetőek legyenek.

Georgios Papanikolaou (PPE),    írásban. – (EL) Igennel voksoltam ma arra az irányelvre
irányuló javaslatra, amely célja, hogy egy standard mechanizmust fogadjunk el azon
áldozatok védelmének elősegítése és megerősítése érdekében, akik a szabad mozgáshoz
való joguk gyakorlása során egyik tagállamból a másikba utaznak. Ez az irányelv azokat
fogja védeni, akik életüket, testi, lelki vagy szexuális integritásukat, vagy személyes
szabadságukat veszélyeztető bűncselekmények áldozatává váltak, azzal a fő céllal, hogy a
jövőben elkerülhető legyen az efféle bűncselekmények megismétlődése.

A Tanáccsal folytatott egyeztetések során az irányelv javult, különösen az alábbi pontok
tekintetében:

- kiterjesztették a jogi védelmet, így az áldozatoknak nem kell többé újra kezdeniük az
egész jogi eljárást, ha egy másik tagállamban is védelmet szeretnének kérni;

- az európai védelmi határozat kibocsátásának feltételei javultak és egyszerűsödtek;

- korlátozták azokat az indokokat, amelyek alapján az európai védelmi határozat
elutasítható, vagy megtagadható az elismerése;

- egyértelmű határidőt szabtak a határozat végrehajtására;

- a védelem nem csupán az áldozat testi integritására, hanem emberi méltóságára is kiterjed.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Ez a jelentés szembemegy a már
elfogadott stockholmi programmal, az Európai Unió arra irányuló kezdeményezésével,
hogy fenntartsa és továbbfejlessze a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén
alapuló térséget. A jelen módosítások jogalapját illető problémák ellenére úgy döntöttem,
hogy támogatom a jelentést, mivel úgy vélem, hogy a bűncselekmények áldozatainak,
illetve potenciális áldozatainak védelmét szolgáló intézkedések támogatandóak. Az a
lehetőség, hogy a jogi védelemre vonatkozó határozat érvényességi körét egy tagállamról
(„a kibocsátó tagállam”) egy másik tagállamra is kiterjesszük, ahová a védett személy
utazni/költözni szeretne („a végrehajtó tagállam”), jelentős előrelépés az Európai Unión
belüli szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség gyakorlati
megteremtése felé, ami egy olyan ideál, amelyben én magam is osztozom.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) A családon belüli erőszak az alapvető emberi
jogok megsértése, és bárkit érinthet, tekintet nélkül az illető vallására, bőrszínére vagy
társadalmi státuszára. Romániában 2008-hoz képest 2009-ben 35%-kal nőtt a családon
belüli erőszak eseteinek száma. Sőt, a 2010-re vonatkozó jelentések szerint ez a szám még
tovább nőtt. A családon belüli erőszak becslések szerint évente 1 200 000 embert érint,
bár az áldozatoknak csupán az 1%-a elég bátor ahhoz, hogy jelentse az esetet a
hatóságoknak.

Az európai védelmi határozatnak erőteljes eszköznek kell lennie, amely képes arra, hogy
biztosabb menedéket nyújtson a bűncselekmények áldozatainak az EU tagállamaiban.
Ebbe beletartozik a csoportosan elkövetett erőszakos tettek elleni védelem is, és vonatkozik
minden áldozatra, az olyan bűncselekmények áldozataira is, mint az emberkereskedelem,
a női nemi szervek megcsonkítása, a kényszerházasság, a becsületbeli gyilkosságok, a
vérfertőzés, a nemi alapú erőszak, továbbá a szemtanúkra, valamint a terrorizmus és a
szervezett bűnözés áldozataira.

A tagállamoknak továbbra is jogi védelmet kell biztosítaniuk, korlátozniuk kell azon okok
számát, amiért egy európai védelmi határozat elismerését megtagadják, vagy nem adják
azt ki, 20 napos határidőt kell kiszabniuk a határozatok végrehajtására és előírásokat kell
hozniuk az áldozat tagállamok közti helyváltoztatásának esetére.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Úgy vélem, hogy a tanácsi irányelv nagyon kedvező,
mivel a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozását
célozza. Osztom azonban az előadók aggodalmait, különösen azokat, amelyek a technikai
mulasztásokat, valamint azokat a különbségeket illetik, amelyek a tagállamok jogrendszerei
között mutatkoznak.

Crescenzio Rivellini (PPE),    írásban. – (IT) Szeretnék gratulálni Jiménez-Becerril Barrio
asszonynak és Romero López asszonynak az általuk végzett kiváló munkához. A
bűncselekmények egy tagállamban védelemre jogosult áldozatai most az egész Unió
területén ugyanazt a szintű védelmet élvezhetik majd, köszönhetően az új, ma elfogadott
európai védelmi határozatnak, amely a jogszabály érvényességi körét minden
bűncselekmény áldozatára kiterjeszti, nem csak az eredeti javaslatban szereplő, nemi alapú
erőszakot elszenvedőkre. Védelmi intézkedések minden tagállamban léteznek, de ezek
hatályukat vesztik, amint az áldozat átlépi az országhatárt. Az európai védelmi határozatnak
biztosítania kell, hogy ha valakit az egyik tagállamban bármilyen védelem megillet, ugyanazt
a védelmet biztosítsák számára a többi tagállamban is, ahová utazik, vagy ahol tartózkodik.
Az európai védelmi határozatot a védett személy kérésére bocsátják ki, amennyiben úgy
dönt, hogy egy másik tagállamba települ át, vagy ha egyszerűen csak ott szeretne tölteni
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valamennyi időt. A védelmi intézkedést kibocsátó tagállam felel majd az európai védelmi
határozat kibocsátásáért, valamint azért, hogy azt megküldjék annak a tagállamnak, ahová
az érintett személy utazni kíván. A szöveget a Tanácsban még meg kell erősítenie a
tagállamok minősített többségének, és a tagállamoknak három év áll a rendelkezésükre,
hogy átültessék azt a nemzeti jogukba.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Az európai védelmi határozatról szóló
irányelvre vonatkozó javaslat, amelyet 12 tagállam nyújtott be, egy bűnmegelőzést célzó
kezdeményezés. Jelenleg, még ha egy tagállamban ki is adnak egy áldozat védelme érdekében
védelmi határozatot, azt csak a kibocsátó tagállam határain belül lehet végrehajtani.
Előfordulhat azonban, hogy az áldozatok az egyik tagállamból a másikba költöznek,
aminek számos oka lehet, akár éppen az, hogy elmeneküljenek a bűncselekmény elől. Ám
mivel helyet változtatnak, védtelenek lesznek, ha az igazságügyi és rendőrségi
együttműködés elmulasztja megvédeni őket, mert nem hoz létre gyors, hatékony,
Európa-szerte működő riasztási és megelőzési határozatot. Egy e vonalak mentén felállított
együttműködés célja hívta életre ezt a kezdeményezést. A tagállamok fellépései bizonyítják,
hogy amennyiben az elkövető vagy elkövetők azonosítottak, az európai szinten elkövetett
bűncselekmények elkerülhetők.

Joanna Senyszyn (S&D),    írásban. – (PL) Igennel voksoltam az európai védelmi
határozatról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezetre vonatkozó
állásfoglalásra. Ez az irányelv nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy az erőszak áldozatai
egyformán biztonságban érezhessék magukat az Európai Unió egész területén, függetlenül
attól, hogy hol élnek. Az irányelv elfogadását követően lényeges lesz, hogy az
igazságszolgáltatási és egyéb illetékes szervek alkalmazottjai rendszeres képzésben
részesüljenek, hogy megfelelő segítséget tudjanak nyújtani az áldozatok számára. Egy
tájékoztató kampány lebonyolítása is elengedhetetlenül szükséges lesz, hogy tudatosítsuk
a polgárokban az európai védelmi határozat kibocsátásának lehetőségét.

Az irányelv eredményeképpen az erőszak sértettjei jelentősen nagyobb védelemben fognak
részesülni, és csökkenni fog az ilyen típusú bűncselekmények száma. Az európai védelmi
határozatról szóló irányelv kulcsfontosságú lépést jelent a nők elleni erőszakról szóló
európai irányelv felé is. A lehető leghamarabb ki kell dolgozni, és be kell vezetni egy közös,
átfogó európai uniós stratégiát, amely célja a nők elleni erőszak leküzdése minden uniós
tagállamban. Sürgető szükség van európai jogi normákra a nők elleni erőszak leküzdéséhez.
Ez az egyetlen módja annak, hogy támogatni tudjuk a nőket és kifejezhessük tiltakozásunkat
a családon belüli erőszak társadalom általi elfogadása és az ilyen bűncselekményeket
elkövetők büntetlensége ellen. Remélem, hogy a hamarosan következő lengyel elnökség
jelentősen hozzájárul majd egy ezzel a témával foglalkozó irányelvtervezet kidolgozásához
és elfogadásához. Erre levélben igyekeztem felhívni Donald Tusk lengyel miniszterelnök
figyelmét, ám levelemre eddig még nem kaptam választ.

Marc Tarabella (S&D),    írásban. – (FR) Üdvözlöm, hogy ilyen elsöprő többséggel fogadta
el a Parlament az európai védelmi határozatról szóló jelentést. A ma elfogadott intézkedés
lehetővé teszi az egy tagállamban védett személyek számára, hogy ugyanazt a védelmet
élvezzék bármely más tagállamban is, ahová utazni szeretnének. Az irányelv nem csak a
családon belüli erőszak áldozataira vonatkozik, hanem a kényszerházasságok, az
emberkereskedelem és a női nemi szervek megcsonkításának áldozataira is. Ez óriási
előrelépést jelent az áldozatok jogainak és az Európai Unión belüli mobilitásuknak a
biztosítása felé. Felhívom a Tanácsot, hogy az Európai Parlament álláspontját követve
ugyancsak elsöprő többséggel támogassa az európai védelmi határozatot.
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Jelentés: Edit Bauer, Anna Hedh (A7-0348/2010)

John Stuart Agnew (EFD),    írásban. – A Brit Függetlenségi Párt a rabszolgatartás mai
megfelelőjének tartja, és elítéli az emberkereskedelem minden formáját, és Nagy Britannia
területén a legszigorúbb büntetést követeli az ilyen bűncselekmények esetében. A Brit
Függetlenségi Párt ennek ellenére e jelentés ellen szavazott, mivel jogilag nem támogathatjuk,
hogy az EU nagyobb hatalomra tegyen szert a büntetőjoghoz és a határvédelem kérdéséhez
hasonló területeken. A javaslat arról szól, hogy az EU határozza meg a tagállamokban az
egyes bűncselekmények esetében kiszabható minimális büntetési tételeket – ez viszont
nem az EU hatáskörébe tartozik. E tételek meghatározása az egyes országok megválasztott
nemzeti kormányának feladata kell, hogy legyen, hogy más országokkal együttműködve
visszaszoríthassák az emberkereskedelmet.

Az EU ráadásul súlyosbítja az emberkereskedelem terén kialakult helyzetet. Az EU-n belüli
mozgásszabadságnak, a nyitott határoknak és a közös valutának köszönhetően a szervezett
bűnözés sokkal hatékonyabban és ellenőrzés nélkül működhet. Ha a tagállamokban
működne a határellenőrzési rendszer, az nagyon megkönnyítené az ilyen bűnszövetkezetek
felszámolását. Az EU a probléma, nem pedig a megoldás része.

Sonia Alfano (ALDE),    írásban. – (IT) Semmi sem embertelenebb, mint amikor
személyiségi jogaiktól megfosztott embereket profitszerzés céljából kihasználnak. Az
emberkereskedelem az egyik legaljasabb dolog a világon, amely széles körben elterjedt és
nagyon összetett jelenség. Nagyon örülök, hogy a Parlament első olvasatban támogatta az
emberkereskedelemmel kapcsolatos irányelvre vonatkozó javaslatot, ez egy jelentős
előrelépés a nagyszámú nemzetközi bűnszervezet által folytatott tevékenység legyőzése
terén. A legfontosabb annak felismerése, hogy a szervezett bűnözés az első számú célpont.
Az EU végre valóban és kifejezetten megkülönböztette a bűnözést és a szervezett bűnözést
– ez utóbbi ugyanis egy önálló problémakör. A javaslat számos további pozitív elemet is
tartalmaz, például a kizsákmányolás átfogóbb definícióját, az áldozatok teljesebb védelmét
és annak kikötését, hogy az emberkereskedelem áldozatai nem vonhatók felelősségre olyan
bűntényekért, amelyeket erőszak vagy fenyegetés hatására követtek el. Ahogy az Amnesty
International rámutatott, az emberkereskedelem áldozatául eső nőket gyakran letartóztatják
prostitúció vádjával, illetve nem biztosítják számukra a teljes körű igazságszolgáltatást.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – Támogattam ezt az állásfoglalást, mivel az
emberkereskedelem súlyos bűncselekmény, a rabszolgatartás modern megfelelője, és az
alapvető emberi jogok súlyos megsértésével jár. A Lisszaboni Szerződés a büntetőügyekben
– beleértve az emberkereskedelmet is – megvalósuló igazságügyi és bűnüldözési
együttműködés terén megerősítette az Európai Unió fellépését, és a Parlament,
társjogalkotóként, e téren teljes szerephez jut. Határozottan támogatom az EP javaslatát,
amely szerint az emberkereskedelem esetén kiszabható büntetési tételeket a 2009-es
javaslat szintjére kell emelni, vagyonelkobzást kell alkalmazni, és fejleszteni kell a
sértetteknek – különösen a kiskorú sértetteknek – való segítségnyújtást.

Meggyőződésem, hogy az EU-nak határozott elvárásokat kell támasztania a tagállamokkal
szemben, hogy többet tegyenek a kereslet visszaszorítása érdekében, beleértve a tudatosító
kampányokat, az oktatást, a képzést stb., és mindezeknek teljes mértékben magukban kell
foglalniuk a nemi perspektívát. Fontos hangsúlyozni, hogy jelentős megelőző hatása van,
ha a szankcionálják azokat a munkáltatókat, akik az emberkereskedelem áldozatainak
munkaerejét használják, ezért ezt az elvet is tovább kell fejleszteni.
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Roberta Angelilli (PPE),    írásban. – (IT) A gazdasági és kulturális egyenlőtlenségek tartós,
világszintű fennállása a rabszolgaság új formáinak létrejöttét eredményezte, amely immár
nem feltétlenül a szexuális, hanem részben a gazdasági jellegű kizsákmányolás fogalmához
kötődik.

E jelenség nem feltétlenül fedi a rabszolgatartás klasszikus fogalmát, de ugyanannyira
elítélendő, mivel az áldozatokat megfosztja a modern társadalom alapértékeinek számító
szabadságtól és egyenlőségtől. Az áldozatokat beárazzák, eladják, vagy elcserélik, és így
megfosztják őket emberi méltóságuktól. Az emberkereskedelem rendkívül jól jövedelmező
üzlet a szervezett bűnözés számára, amely manapság határokon átnyúló formában zajlik.

Egy évvel a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után számos igazságügyi és bűnüldözési
együttműködési kezdeményezés indult meg e téren. Most segítenünk kell az EU munkáját
azzal, hogy ösztönözzük az emberkereskedelem-ellenes akciók szervezését, adatgyűjtést
végzünk megbízható statisztikák készítéséhez, és megalapozzuk a határokon átívelő
együttműködést, amelynek része kell, hogy legyen az információk és bevált eljárások
megosztása, valamint az Eurojust és Europol szervezettel való szoros együttműködés.

Áldozatközpontú megközelítésre van szükség, mivel az áldozatok védelemre, ezen belül
pedig jogi védelemre szorulnak. Segítségnyújtásra és rehabilitációs programokra van
szükségük. Mindenekelőtt azonban igen fontos, hogy szigorítsuk az emberkereskedőket
és az áldozatokat alkalmazókat sújtó büntetési tételeket, akik hasznot húznak a – sokszor
kiskorú – áldozatok kiszolgáltatottságából.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    írásban. – (EL) A Görög Kommunista Párt
európai parlamenti képviselői a Bizottságnak az emberkereskedelem megelőzésével és
megszüntetésével kapcsolatos irányelvére vonatkozó javaslata és az Európai Parlament
jelentése ellen szavaztak, mivel ezek egységes és harmonizált büntetési tételeket és
jogalkotási normákat írnak elő a tagállamok számára. Az EU a munkások
kiszolgáltatottságának ügyét tartja szem előtt, ám eközben lassanként meggyőzi a
tagállamokat arról, hogy egységes, uniformizált büntetőjogra van szükség minden területen
és minden tagállamban. Az EU tagállamaira erőltetett, harmonizált büntetőjog azzal a
szemérmetlen és nyilvánvaló célkitűzéssel együtt, hogy a nagytőkés hatalom erősítése és
megszilárdítása céljából támogassa az európai egységesítő törekvéseket és az állami szintű
elnyomást, komolyan fenyegeti az átlagpolgárok és a széles néptömegek szabadságjogait.
Ez a népek önrendelkezésének és a tagállamok önálló törvénykezésének elfogadhatatlan
és veszélyes mértékű korlátozása.

Az EU emberkereskedelem-ellenes érdeklődése színlelt, mivel egy kapitalista és
transznacionális unióból táplálkozik, amely kész elismerni, hogy tőkés rendszeren alapul.
A munkaerő árucikké történő átalakítása az embereket is olyan árucikké alacsonyítja le,
amely a kizsákmányolás romlott logikája által ismert egyetlen érték szolgálatában áll: a
kapitalista profit szolgálatában.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    írásban. – (IT) Üdvözlöm a javaslat és az új büntetési tételek
elfogadását. Az emberkereskedelem súlyos bűncselekmény, és az alapvető emberi jogok
súlyos megsértésével jár. Remélem, hogy az új irányelv sikeresen kitölti a korábbi jogi
keretrendszer réseit, és világos törvényhozási keretek között megalapozza az
emberkereskedelem elleni koordinátor szerepét.

Bár a Lisszaboni Szerződés megerősítette az Európai Parlament szerepét az igazságügyi és
bűnüldözési együttműködés területén, mégis a tagállamokét a kulcsszerep az
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emberkereskedelem felszámolásában. Ha tartós preventív hatást kívánunk elérni, a
tagállamoknak büntetniük kell mindenkit, aki tudatosan igénybe veszi az
emberkereskedelem áldozatainak szolgáltatásait.

Sophie Auconie (PPE),    írásban. – (FR) Az emberkereskedelem olyan botrányos jelenség,
amelyet az Európai Unió nem hagyhat figyelmen kívül. Akármilyen mozgatórúgói legyenek
is – szexuális jellegű indítékok vagy munkaerő-kizsákmányolás –, az Unió hatóságai
elfogadhatatlannak tartják. Ez az oka annak, hogy Európa már egy ideje sokféle
törvénykezési eszközzel igyekszik gátat vetni e jelenségnek. Ez az új irányelv, melyet magam
is megszavaztam, a területet érintő új hatáskörökkel együtt felváltja a korábbi
kerethatározatot. A terület uniós vívmányainak egyesítése és egy szövegben történő
megfogalmazása lehetővé teszi, hogy az irányelv vezető szerepet játsszon az
emberkereskedelem elleni harcban. Meghatározza, hogy a tagállamok törvényhozásának
milyen elveket kell alapulnia, lefekteti a kiszabható büntetési tételeket, megalapozza a jogi
személyek felelősségi körét, megvédi az áldozatokat a helyzetükből adódó esetleges bűnügyi
eljárásoktól, áldozatsegítési és -védelmi eszközöket ismertet, és gyermekekre és nőkre
vonatkozó külön rendelkezéseket fogalmaz meg.

Liam Aylward (ALDE),    írásban. – (GA) Az EU-n belül évente emberek százezrei esnek
az emberkereskedelem áldozatául, amelynek célja − többek között − szexuális
kizsákmányolás, munkára kényszerítés, illegális szervkereskedelem és koldulás. Az
emberkereskedelem a rabszolgatartás mai megfelelője, amely súlyos bűncselekmény, és
az alapvető emberi jogok súlyos megsértésével jár.

Örömömre szolgál, hogy az emberkereskedelem visszaszorítása érdekében a jelentés
szigorúbb intézkedéseket és büntetési tételeket helyez kilátásba, valamint az áldozatokat
hatékonyabb védelemben kívánja részesíteni. A modern rabszolgatartás e formáját le kell
győzni, rendelkezéseket kell hozni a támogatás, a védelem és az áldozatok hatékonyabb
segítése érdekében. Mindezzel párhuzamosan a megelőzést és a megfigyelést is fejlesztenünk
kell.

A nemzetközi bűnszervezeteket le kell győznünk, és ennek sikeréhez az EU-n belül és
nemzetközi szinten egyaránt elengedhetetlen az együttműködés.

Üdvözlöm, hogy a jelentés szigorúbb büntetési tételeket és vagyonelkobzást javasol. A
gyermekek vannak leginkább kiszolgáltatva az emberkereskedelemnek, és minden áldozatot,
de különösen a gyermekeket, segítség és védelem illeti meg ezen a területen.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Támogatom a jelentést. Az emberkereskedelem
súlyos bűncselekmény, és az alapvető emberi jogok súlyos megsértésével jár. E jelenség
széles körben elterjedt, és számos formát – például szexuális kizsákmányolás, munkára
kényszerítés, illegális szervkereskedelem és örökbefogadás – ölthet. Ezért az
emberkereskedelem elleni fellépést célzó stratégia támogatása érdekében azonnali, hatékony
intézkedésekre van szükség, különös tekintettel az emberkereskedelem visszaszorítására
és megelőzésére.

Ezenkívül az áldozatok számára hatékony segítő- és támogatási rendszerek kidolgozására
van szükség, melyek biztosítják a kompenzációhoz, nélkülözhetetlen orvosi ellátáshoz és
ingyenes jogi és pszichológiai segítségnyújtáshoz való jogot, különös tekintettel a
gyermekkorú áldozatokra. Az emberkereskedelem elleni stratégiának tartalmaznia kell
társadalmi és a bevándorlással kapcsolatos vonatkozásokat, valamint menedékjogi és a
visszailleszkedést elősegítő intézkedéseket is. A bűnesetek visszaszorítása érdekében
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továbbá szükség van hatékony és megfelelő büntetések kiszabására azok esetében, akik
megsértik az irányelvben foglalt intézkedéseket.

Slavi Binev (NI),    írásban. – (BG) Támogatom a jelentést, mert az emberkereskedelem
súlyos probléma, amellyel fel kell vennünk a harcot, és a Lisszaboni Szerződésben lefektetett
intézkedések nem elég hatékonyak a bűnözés e fajtájának legyőzéséhez. Az
emberkereskedelem a rabszolgatartás egy fajtája, és Európának minden lehetséges eszközzel
meg kell óvnia asszonyait, gyermekeit és állampolgárait ettől a fenyegetéstől. Súlyos
jogsértést jelent, és az alapvető emberi jogok teljes semmibevételével jár, amely fenyegetéssel,
erőszakkal és megalázással függőségi viszonyba kényszeríti az embereket, ezért legalább
10 éves börtönbüntetéssel kellene szankcionálni. Ezen kívül − véleményem szerint −
áldozatközpontú megközelítésre van szükség, amely meghatározza az áldozatok lehetséges
kategóriáit és azokat a speciális intézkedéseket, melyek segítségével megvédhetjük őket,
különös tekintettel a gyermekekre és Edit Bauer által a jelentésében említett további
kockázati csoportokra.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) Ma az Európai Parlament történelmi és
kiemelkedően fontos irányelvet fogadott el az emberkereskedelem elleni harc támogatására.
Ez az irányelv igen fontos lépés e rettenetes bűncselekmény leküzdésében, mivel súlyosabb
büntetési tételeket és megtorlást helyez kilátásba, valamint fokozott áldozatvédelmet és
határozottabb megelőzést sürget. Azért szavaztam meg a jelentést, mert keményebben
kell fellépnünk az emberkereskedők és az általuk elkövetett iszonyatos bűntettek ellen,
súlyosabb szankciókra és szigorúbb büntetési tételekre van szükség, melyek arányban
állnak a bűncselekmények súlyosságával, és így kellő elrettentő erővel bírnak. Az új irányelv
egy igen fontos rendelkezést tartalmaz, mely szerint a tagállamoknak kiegészítő
büntetésként alkalmazniuk kell a javak elkobzását is, valamint meg kell tenniük mindent,
hogy lefoglalják a bűncselekmény során használt eszközöket és az abból származó
jövedelmet, mivel ezzel anyagilag ellehetetleníthetjük az ilyen bűnözői csoportok
tevékenységét. Fel szeretném hívni a figyelmüket arra, hogy az Európában elkövetett,
emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények számának növekedésével
párhuzamosan az EU-nak egyre inkább az emberi jogokra kell koncentrálnia, különös
figyelmet fordítva a megelőzésre, az áldozatvédelemre, a visszailleszkedést segítő
rendelkezésekre és a társadalmi vonatkozásokra.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    írásban. – (RO) Az emberkereskedelem elleni koordinátor
európai uniós szintű pozíciója összehangoltabb fellépést tesz lehetővé a 21. századi
rabszolgatartás e formája ellen. Az államközi együttműködés e területen – főleg uniós
szinten – kielégítő, ugyanakkor nem fordítunk elég figyelmet az emberkereskedelem
áldozatainak a társadalomba történő visszailleszkedését elősegítő intézkedésekre.
Ismeretterjesztésre és megelőző kampányokra van szükség az EU kevésbé fejlett
tagállamaiban, amelyekben a lakosság, szűkös anyagi helyzete miatt, nagyobb mértékben
van kitéve az effajta bűncselekményeknek.

Hogy e jelenségről pontosabb képet kaphassunk, egyeztetett adatgyűjtésre van szükség,
amely magában foglalja a bűncselekmény áldozatainak számát, az áldozatok nemi, életkori
és nemzetiségi megoszlását, valamint az emberkereskedelem különféle formáit; azokat a
szolgáltatásfajtákat, amelyekre az áldozatokat kényszerítették; a letartóztatott, eljárás alá
vont és elítélt bűnelkövetők számát, illetve a nemzeti menekültügyi hatóságok
áldozatkezelési eljárásainak fajtáit. Az emberkereskedelem jelenleg nagyon kiterjedt, de a
jelenség valós dimenzióit pontos és uniós szinten központosított adatok hiányában nem
ismerjük.
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Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) Gratulálni szeretnék Bauer asszonynak és Hedh
asszonynak, hogy sikeresen megoldották e nagyon is égető kérdéssel foglalkozó jelentés
elkészítésének nehéz feladatát. Az emberkereskedelem napjaink egyik legszörnyűbb
mételye, mely a rabszolgatartással egyenértékű: a könyörtelen bűnszervezetek áldozataikat
a kiszolgáltatottság és a kizsákmányoltság állapotában tartják.

Sajnos a jelenség hatalmas méreteket öltött, de a pontos dimenziókat nem ismerjük, mert
hiányoznak az ehhez szükséges adatok, ezért célzott adatgyűjtésre van szükség a jelenség
méreteinek meghatározásához. Európának ugyanakkor a bűnüldözés és igazságszolgáltatás
területén való együttműködést előmozdító intézkedéseket is kell hoznia. Ezeket a Lisszaboni
Szerződés 79. cikke alatt lehetne végrehajtani, amely a közös bevándorlási politika
kereteinek jogi alapjait határozza meg.

Összefoglalásként: egyetértek az előadó kérésével, vagyis azzal, hogy súlyosbítsák az
emberkereskedőket sújtó büntetési tételeket, és kobozzák el javaikat; hogy nyilvánítsák
bűnösnek azt, aki tudatosan igénybe veszi az emberkereskedelem áldozatainak
szolgáltatásait; és hogy nyújtsunk átfogóbb segítséget az áldozatoknak.

David Campbell Bannerman és Nigel Farage (EFD),    írásban. – A Brit Függetlenségi
Párt az emberkereskedelem minden formáját elítéli, a rabszolgatartás mai megfelelőjének
tartja, és a legszigorúbb büntetést tartja szükségesnek az Egyesült Királyságban az ilyen
bűncselekmények esetében. A Brit Függetlenségi Párt mégis a jelentés ellen szavazott, mivel
nem legitimálhatjuk, hogy ez EU nagyobb hatalomra tegyen szert a büntetőjog és a
határvédelem területén. A javaslat arról szól, hogy az EU határozza meg a tagállamokban
az egyes bűncselekmények esetében kiszabható minimális büntetési tételeket – ez viszont
nem az EU hatáskörébe tartozik. E tételek meghatározása az egyes országok megválasztott
nemzeti kormányának feladata kell, hogy legyen, hogy más országokkal együttműködve
visszaszoríthassák az emberkereskedelmet. Az EU ráadásul súlyosbítja az
emberkereskedelem terén kialakult helyzetet. Az EU-n belüli mozgásszabadságnak, a
nyitott határoknak és a közös valutának köszönhetően a szervezett bűnözés sokkal
hatékonyabban és ellenőrzés nélkül működhet. Ha a tagállamokban működne a
határellenőrzési rendszer, az igen megkönnyítené az ilyen bűnszövetkezetek felszámolását.
Az EU valójában a probléma, nem pedig a megoldás része.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Az irányelv elfogadása mellett szavaztam,
mivel az emberkereskedelem visszaszorítása érdekében tett, fokozott erőfeszítések alapvető
elvként fogalmazódnak meg benne. Az EU figyelme ezzel a prostitúció és a szexuális
kizsákmányolás egyéb formái, a munkaerő munkára és koldulásra való kényszerítés általi
kizsákmányolása, a szervkereskedelem, az illegális örökbefogadás, a kényszerházasság, a
kábítószer-kereskedelem, valamint a tolvajlásra és rablásra kényszerítés felé fordult.
Véleményem szerint a dokumentum támogatja a bűnmegelőzést az emberkereskedelem
területén, különösen a bűncselekmények meghatározásával, valamint különféle büntetési
formák és vagyonelkobzás alkalmazásával, illetve az illegális célokra alakított szervezetek
végleges bezárásával. Hiszem, hogy az áldozatok is jobb ellátásban és segítségnyújtásban
részesülnek, ha gondoskodunk megfelelő elhelyezésükről, jogi tanácsadásról, anyagi,
pszichológiai és orvosi megsegítésükről.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) Az emberkereskedelem a rabszolgatartás mai
megfelelője, és a szervezett bűnözés területén a második legjövedelmezőbb tevékenység
az egész világon. Ez az irányelv az első, e tárgyban elfogadott jogi eszköz, amely kiaknázza
a Lisszaboni Szerződés által megalapozott, új lehetőségeket, és közös alapot teremtett az
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emberkereskedelem elleni fellépéshez, az áldozatok védelméhez, és ezzel kitölti a korábbi
jogi keretrendszer jelentős hézagait. Ezáltal kiegyensúlyozott kompromisszumot sikerült
elérnünk: megszületett egy olyan eszköz, amely hatékonyabban léphet fel a bűnözés e
formájával szemben, a szigorúbb szabályozásnak köszönhetően súlyosabb büntetési tételek
születtek, így lehetővé vált, hogy a bűnelkövetőket 5–10 évig tartó szabadságvesztésre és
a bűncselekményből származó javak elkobzására ítéljék. Az irányelv egyúttal megerősíti
a megelőzés és az áldozatvédelem területét is, miközben kitüntetett figyelmet szentel a
gyermekeknek és a többi kiszolgáltatott csoportnak.

Támogatom az emberkereskedelem elleni uniós koordinátor kinevezését is, ám a szerepek
kettőzését már létező szervezetekkel (például az Európai Rendőrségi Hivatallal) mindenképp
kerülni kell.

Marielle De Sarnez (ALDE),    írásban. – (FR) Az emberkereskedelemben napi szinten
több száz ember érintett Európában, túlnyomó többségük nő és fiatal lány. Nagyon fontos
volt ezért, hogy minél előbb kitöltsük a néhány európai országra, például Spanyolországra
jellemző joghézagot, ahol a legnagyobb bordélyház éppenséggel a francia határtól alig
néhány kilométerre nyílt meg nemrég. Örvendetes, hogy az Európai Unió végre megfelelő
eszközökkel vértezte fel magát az emberkereskedelem elleni küzdelemben, amelyek
elrettentik a bűnözőket, és biztosítják, hogy az áldozatok megfelelő támogatásban és
védelemben részesüljenek. Ez egy jelentős mérföldkő az emberi méltóság védelmének
történetében, és véget vet az emberek árucikként történő kezelésének.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Az emberkereskedelem az áldozatok szempontjából
jelenkori rabszolgatartásként és embertelen gyakorlatként fogható fel. Az elkövető
bűnszervezetek számára jelentős hasznot hajtó tevékenységről van szó, amely a prostitúció
és a szexuális kizsákmányolás, az illegális örökbefogadás, a munkára való kényszerítés, az
illegális bevándorlás és a szervkereskedelem területét öleli föl. Mivel számos európai ország
a célállomása az ilyen hálózatoknak, üdvözlöm a kezdeményezést, amely közös, európai
szintű kereteket kíván szabni az emberkereskedelem elleni küzdelemnek és a
bűnmegelőzésnek, és amely a Parlament által 2010. február 10-én megszavazott
állásfoglalására vonatkozó javaslat nyomán jött létre.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) Az emberkereskedelem az emberi jogok
súlyos megsértésével jár, és nagyon jövedelmező formája a szervezett bűnözésnek. A
rabszolgatartás e mai formájának jelentősége óriási, még akkor is, ha valós méreteit nem
ismerjük pontosan.

A Lisszaboni Szerződés a büntetőügyekben – beleértve az emberkereskedelmet is –
megvalósuló igazságügyi és bűnüldözési együttműködés terén megerősítette az Európai
Unió fellépését, és a Parlament, társjogalkotóként, e téren mostantól teljes szerephez jut.

Üdvözlöm a jelentésben ismertetett intézkedések elfogadását, mivel nagy szükség van az
áldozatok számára, nemére, korára és nemzetiségére, az embercsempészet eszközeire, az
áldozatok által nyújtott szolgáltatások típusára, a letartóztatott, perbe vont és elítélt
elkövetők számára és a nemzeti menekültügyi hatóságok nemzeti áldozatkezelési eljárásaira
vonatkozó adatok összegyűjtésére.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Tudjuk, hogy az emberkereskedelem
legyőzéséhez és az áldozatok védelméhez nem elég a jogi eszközök elfogadása. Az
emberkereskedelem megállítása legfőbb prioritásunk kell legyen az emberi jogok
elismertetéséért folyó küzdelemben, ehhez pedig politikai akaratra van szükség.
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Elengedhetetlen ugyanakkor, hogy a megelőzésre is figyelmet fordítsunk, mert ez a terület
több gazdasági és társadalmi intézkedést kíván, és megkívánja, hogy véget vessünk a tőkés
kizsákmányolásnak és neoliberális politikának.

Meg kell teremteni azokat a feltételeket, melyek lehetővé teszik, hogy az érintettek
felemelkedhessenek a szegénységből, ezért támogatnunk kell a javak igazságos újraelosztását
lehetővé tevő intézkedések, garantálnunk kell az alapvető közszolgáltatásokhoz való
hozzáférést, és elő kell segítenünk a tisztességes megélhetéshez szükséges, megfelelő jogokat
és jövedelemszintet biztosító munkahelyek megteremtését.

Ebből a szempontból e dokumentum elfogadása csak egy lépésnek számít a hosszú és
kimerítő küzdelemben, amelynek célja az emberkereskedelem felszámolása.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    írásban. – (FR) A múlt héten elfogadtuk az
emberkereskedelem megelőzésére és legyőzésére, valamint az áldozatok védelmére
vonatkozó irányelvet érintő javaslatról szóló jelentést, és igen elégedett vagyok a szavazás
eredményével. Először is, az „emberkereskedelem” meghatározása jelentősen kibővült,
helyet kapott benne a szexuális iparra irányuló emberkereskedelem, a munkaerő
kizsákmányolása (különösen a mezőgazdasági ágazatok és otthoni szolgáltatások területén),
és a koldulásra kényszerítés. Másodszor, a szöveg megállapítja az emberkereskedelem
esetében kiszabható minimális büntetési tételeket és szankciókat. Harmadszor, a
dokumentum számos áldozatsegítési és -támogatási intézkedést sorol fel, nem szabad
elfelejteni ugyanis, hogy minden évben emberek százezrei esnek az emberkereskedelem
áldozatául az EU-ban. Idővel kiderült, hogy a létező keretrendszer nem volt elég hatékony.
A múlt héten elfogadott szöveg bebizonyította, hogy megvan az akarat arra, hogy az
állampolgárok védelmére és az emberkereskedők perbe fogására irányuló tevékenységünket
egész Európában kiterjesszük.

Sylvie Guillaume (S&D),    írásban. – (FR) Az emberkereskedelem a rabszolgatartás mai
megfelelője, és rendkívül jól jövedelmező üzlet a szervezett bűnözés számára, amely a
szexuális kizsákmányolás, a munkára való kényszerítés, az illegális bevándorlás és
szervkereskedelem, az illegális örökbefogadás, a koldulás és a háztartási szolgáltatások
területét öleli föl. Ez a szöveg az első jogerős európai jogszabály ebben a témában. Megerősíti
az áldozatok védelmét, és súlyosbítja az elkövetők ellen kiszabható büntetési tételeket is.
A dokumentumra jellemző nemi perspektíva szintén üdvözlendő, mivel az áldozatok
jelentős része nő. További fontos jellegzetesség, hogy az áldozatokat a jövőben nem lehet
felelősségre vonni az emberkereskedelemből fakadó bűncselekmények – például a
bevándorlási jogszabályok megsértése – miatt. Támogatom a dokumentum elfogadását.

Timothy Kirkhope és Marina Yannakoudakis (ECR),    írásban. – Az
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/politicalBodies/search.do?group=2977&language=HU"
\o "Európai Konzervatívok és Reformerek" csoportja hatalmas botránynak tartja, hogy a
21. században még mindig létezik rabszolgatartás ezen a földrészen, és úgy gondolja, hogy
az emberkereskedelem csak az egyes nemzetek legmagasabb szintű együttműködésével
győzhető le és előzhető meg. A jelenlegi uniós jogszabály elavult, és egyáltalán nem
h a t é k o n y ,  a z
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/politicalBodies/search.do?group=2977&language=HU"
\o "Európai Konzervatívok és Reformerek" csoportja ezért támogatja annak felülvizsgálatát.
A z
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/politicalBodies/search.do?group=2977&language=HU"
\o "Európai Konzervatívok és Reformerek" csoportja ma az irányelv elfogadása mellett
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tette le voksát, mivel a dokumentum az emberkereskedelem tűrhetetlen bűncselekményének
megelőzését és legyőzését célzó, határokon átívelő együttműködésre fókuszál.

A z
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/politicalBodies/search.do?group=2977&language=HU"
\o "Európai Konzervatívok és Reformerek" csoportja részenkénti szavazást kér a 4. cikk
(1) bekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése és a 15. cikk (4) bekezdése tekintetében, és e
jogszabályhelyek ellen szavaz, mivel nem ért egyet azzal, hogy az EU-nak maximális
büntetési tételeket kellene megállapítania, ahogy a bűncselekmény fogalmának 15. cikk
(4) bekezdésben szereplő meghatározásával sem ért egyet. Az
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/politicalBodies/search.do?group=2977&language=HU"
\o "Európai Konzervatívok és Reformerek" csoportja általában támogatta az állásfoglalást
és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi
Bizottság által benyújtott módosításokat.

Giovanni La Via (PPE),    írásban. – (IT) Az emberkereskedelem az emberi jogok súlyos
megsértésével jár, ráadásul a rabszolgatartás e mai formája nagyon jövedelmező tevékenység
a szervezett bűnözés számára.

A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése megerősítette az Európai Unió szerepét az
igazságügyi és bűnüldözési együttműködés területén, és a Parlamentnek és a Tanácsnak
az emberkereskedelem megelőzésére és legyőzésére, valamint az áldozatok védelmére
vonatkozó irányelvet érintő javaslatának mai elfogadása megmutatta az európai
törvényhozásnak az ügy iránti elkötelezettségét. A szöveg meghatározza a bűncselekmények
megállapításhoz szükséges feltételeket és a kiszabható büntetéseket, és közös szabályokat
vezet be a megelőzés, valamint a segítségnyújtásra és jogi képviseletre szoruló áldozatok
védelmének területén. Az emberkereskedelem a szervezett bűnözéshez szorosan kötődő
jelenség, és ahogy a kábítószer-kereskedelem és a pénzmosás is, csak szigorú és hatékony
intézkedésekkel győzhető le. Az utóbbi néhány év tapasztalata megmutatta, hogy az önálló
nemzetek közötti, magas szintű jogharmonizáció és az igazságügyi és bűnüldözési
együttműködés egyaránt szükséges az effajta bűncselekmények visszaszorításához.

David Martin (S&D),    írásban. – Az emberkereskedelem a rabszolgatartás mai megfelelője,
súlyos bűncselekmény, és az alapvető emberi jogok teljes semmibevételével jár, mivel
fenyegetéssel, erőszakkal és megalázással függőségi viszonyba kényszeríti az embereket,
ráadásul komoly bevétellel és alacsony kockázattal kecsegtető, jövedelmező tevékenység
a szervezett bűnözés számára. Az emberkereskedelem a szexuális kizsákmányolás, a
munkára és koldulásra való kényszerítés, beleértve függő személyek koldulásra való
kényszerítését, az illegális örökbefogadás és szervkereskedelem és a háztartási munkára
kényszerítés formáját öltheti. A jelenség igen elterjedt, de valós méreteit nem ismerjük. A
Lisszaboni Szerződés megerősítette az Európai Unió szerepét az igazságügyi és bűnüldözési
együttműködés területén, beleértve az emberkereskedelem megelőzését és legyőzését.
Üdvözlöm, hogy az Európai Parlament, társjogalkotóként, e téren teljes szerephez jut.
Támogatom a jelentést.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet legutóbbi kutatási
megmutatták, hogy az emberkereskedelem következtében az egész világon legalább 2,45
millió embert kényszerítenek munkára. A jelenség az utóbbi években egyre nagyobb
méreteket ölt, és folyamatosan terjed az európai országokban is, ezért álláspontom szerint
az EU-ban mindent meg kell tennünk e métely kiirtásáért, az áldozatoknak pedig minden
segítséget és védelmet meg kell adnunk. Ezért szavaztam e dokumentum mellett.
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Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – (LV) Világos, hogy az emberkereskedelem súlyos
bűncselekmény, és az alapvető emberi jogok teljes semmibevételével jár. Világos, hogy
mindenki támogatja az emberkereskedelemmel szembeni szigorúbb jogi fellépést. Világos,
hogy A. Myrski – más képviselőkkel együtt – a szigorúbb szabályozás mellett áll. Ez egy
olyan kérdés, melynek csak nyertesei lehetnek. Mindenki az ügy mellett áll, ami további
„plusszal” jár a jelentés szerzői számára. Talán fontosabb témát kellene keresnünk? Ezen
a módon további száz jelentést készíthetnénk a bűnözésről, a terrorizmusról, a
gyilkosságokról, a fanatistákról, a csalásokról, a rablásokról, a nemi erőszakról és egyéb
erőszakos cselekményekről. Erről, arról, amarról. Ez lenne egy európai parlamenti képviselő
feladata? Én a dokumentum mellett szavazok. Ki szavaz ellene?

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A rabszolgatartás hivatalosan nem létezik. Nem
hivatalosan azonban az emberkereskedelem formájában nagyon is virágzik. Ez a
bűncselekmény különösen jövedelmező, milliárdos bevételekkel kecsegtető tevékenységgé
vált sok ember számára. Az emberkereskedelem elleni harc területén hatalmas lemaradásunk
van a szervezett bűnözőkkel szemben, csakis a különféle intézkedések együttes alkalmazása
vezethet sikerre. Másrészt a biztonsági apparátust, mely az utóbbi években forráshiánnyal
küzdött, ismét meg kell erősítenünk. Az EU-n belül csak az emberkereskedelem felszíni
jelenségeit győzhetjük le, ezért a gyökerénél kell kezelni a problémát. A kolduláshoz hasonló
járulékos jelenségek viszonylag könnyen visszaszoríthatóak azzal, ha ez egész EU-ban
egységesen betiltjuk a koldulást.

Másrészt elengedhetetlen a származási országokkal történő együttműködés, például a
prostitúcióra és munkára kényszerítés esetében. Ezért a felvilágosító- és oktatókampányok
oktatási rendszerbe történő beillesztése a származási, a tranzit- és a célországokban egyaránt
rendkívül fontos az emberkereskedelem legyőzése érdekében. A jelentés néhány alapvető
megfontolása helyes, ám más területekkel kapcsolatban voltak fenntartásaim, ezért
tartózkodtam a szavazás során.

Franz Obermayr (NI),    írásban. – (DE) A román gyermekeket Közép-Európába hozzák,
ahol lopásra és koldulásra kényszerítik őket, és az idősebb, illetve fogyatékkal élő
személyeket is koldulásra kényszerítik. Eközben a koldusmaffia vezetői luxusvillákban
laknak. Az emberkereskedelem virágzó és jövedelmező üzlet. Az Europol szerint csak az
EU-ban áldozatok százezreiről beszélhetünk. Ezért az EU emberkereskedelem-ellenes
fellépése örömteli, és különösen pozitív fejlemény, hogy a szervezett koldulás témaköre
első ízben végre terítékre került. A baloldali romanticisták gyakran behunyják a szemüket,
és azt az általános meggyőződést vallják, hogy ezek az emberek önmaguknak koldulnak,
és a koldusturizmus és -maffia nem létező jelenségek. A javasolt intézkedések egy része
azonban túl messzire megy. Ahelyett, hogy a származási országokat arra kényszerítenék,
hogy felszámolják a maffiahálózatokat és az áldozatoknak helyben nyújtsanak segítséget
és képzési lehetőségeket, biztosítva ezzel a saját országukban történő boldogulásukat, az
EU a letelepedési engedélyek propagálásának és az áldozatok bűnvádi eljárás alól történő
mentesítésének irányába halad. Mindez rossz üzenetet közvetít: ezeket az embereket eleve
hamis ígéretekkel csábították Európába. A letelepedési engedélyek osztogatása és a lopás
során tetten ért személyek bűnvádi eljárás alól történő mentesítése az áldozatvédelem
kontextusában inkább ösztönző erőként fog hatni, és az emberek még inkább a maffia
kezébe fogják helyezni sorsukat. Emiatt tartózkodtam a szavazás során.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Az A7-0348/2010-es jelentés támogatásáról szóló
döntésemet az ember, mint olyan fogalma önmagában igazolja. A személyes szabadság
védelemre méltó, alapvető jog, olyannyira, hogy a fenyegetéssel, erőszakkal és megalázással
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függőségi viszonyba kényszerített emberek alapjogainak megsértése égbekiáltóan súlyos
bűncselekménynek számít. Sajnos az elmúlt években az emberkereskedelem komoly
bevétellel és alacsony kockázattal kecsegtető, jövedelmező tevékenységgé vált a szervezett
bűnözés számára, ami miatt a jelenség felbecsülhetetlen méreteket öltött. Ennek eredménye,
hogy az Európai Unió lépéseket tesz a jelenség megelőzése és visszaszorítása érdekében,
így meghatározza a szervezett bűnözés keretei között elkövetett bűncselekmények fogalmát
és a kiszabható büntetési tételek mértékét. Támogatom a jelenség elleni fellépést, mert
reménykedem az emberkereskedelem elleni harc és az áldozatközpontú megközelítés
(különösen, ami a nőket és gyermekeket illeti) területén történő előrelépésben, és végül
abban, hogy célzott felvilágosító- és oktatási kampányokat szerveznek a származási, a
tranzit- és a célországok oktatási rendszerei segítségével.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Az emberkereskedelem megelőzése
és legyőzése az EU legfontosabb feladatai közé tartozó, alapvető kérdés. Egyetértek azokkal
a célkitűzésekkel, melyek keményebb szabályozást követelnek ezen a területen, olyan
környezet megteremtését sürgetik, amely nem kedvez a bűnelkövetőknek, elő kívánják
segíteni az áldozatok védelmét, és szigorúbb preventív intézkedéseket tartanak
szükségesnek. Ezért egyetértek az Európai Parlamentnek az emberkereskedelem elleni
koordinátori pozíció létrehozására vonatkozó javaslatával. Egyetértek a javasolt büntetési
tételekkel is, különösen a 10 évig terjedő szabadságvesztés és a vagyonelkobzás tekintetében,
ahogy azzal a tanácsi javaslattal is, amelynek értelmében a tagállamoknak a lefoglalt javakat
az áldozatok megsegítésére és védelmére, illetve anyagi jóvátételre kellene fordítania.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) Az emberkereskedelem globális méretű, botrányos
tevékenység, az emberi jogok sárba tiprása, olyan társadalmi jelenség, amelynek káros
hatásait az egész társadalom megszenvedi. Az emberkereskedelem stratégiai kockázatokat
rejt magában, veszélyezteti a stabilitást és a társadalmi-gazdasági fejlődést, ami a
munkaerőpiac destabilizálódásához, a szervezett bűnözés növekedéséhez és tevékenységi
körének bővüléséhez, a pénzmosás nyomán gazdasági egyensúlyvesztéshez, demográfiai
torzulásokhoz, a közszféra korrumpálódásához és a belgazdasági befektetések
ellehetetlenüléséhez vezet. Romániában 2009-ben körülbelül 780 áldozatot regisztráltak,
melyek közül legalább 416 esetében munkára kényszerítés, 320 esetben pedig prostitúció
történt. A tavaly nyilvántartásba vett áldozatok közül 176 gyermeket kényszerítettek
munkára és prostitúcióra. A tagállamoknak forrásokat kell biztosítaniuk az áldozatok
védelmére és megsegítésére, kompenzációs juttatásokra, valamint az emberkereskedelem
ellen irányuló, határokon átívelő uniós jogi szabályozás megerősítésére. A gyermekkorú
áldozatok esetében mindenekelőtt a gyermek érdekeit kell szem előtt tartani, és súlyosabb
büntetést kell kiszabni az elkövetőkre. Az alkalmazott módosítások lehetővé teszik a
bűnelkövetők számára kedvezőtlen környezet megteremtését, az áldozatok védelmét és
az ilyen bűnügyek hatékonyabb megelőzését, mivel az alapvető jogokat tiszteletben kell
tartani.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Támogattam az állásfoglalást, mivel úgy vélem, az
emberkereskedelem ellen összehangolt és egységes európai uniós stratégiára van szükség.
Az Európai Parlament, társjogalkotóként, e téren mostantól teljes szerephez jut. A 2010.
február 10-én elfogadott állásfoglalással összhangban meggyőződésem, hogy az
emberkereskedelem visszaszorítását célzó törekvéseknek a jelenséget globális szinten kell
kezelniük, és az emberi jogok védelmére kell koncentrálniuk.

Crescenzio Rivellini (PPE),    írásban. – (IT) Gratulálok Bauer asszonynak és Hedh
asszonynak kitűnő munkájukhoz: a ma elfogadott szöveg keményebb fellépést tesz lehetővé
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az embercsempészet ellen, szélesebb körű védelmet nyújt az áldozatoknak, és hatékonyabbá
teszi a megelőzést.

Prostitúció, a gyermekek kizsákmányolása és munkára kényszerítés: számítások szerint
minden évben emberek százezreit tárgyként adják-veszik Európában. Az EU szerint az
emberkereskedelem áldozatai elsősorban nők és gyermekek, akiket prostitúcióra (43 %)
vagy munkára (32 %) kényszerítenek. Ezeken kívül a gyakori tevékenységek közé tartozik
még a koldulásra való kényszerítés, az illegális örökbefogadás és a szervkereskedelem, és
ezeket az irányelv szövege mind tárgyalja.

Az új szabályozásnak köszönhetően az áldozatok megfelelő segítségben és ellátásban
részesülnek, részletesen: megfelelő elhelyezésben és anyagi segítségben, orvosi ellátásban,
pszichológiai támogatásban, tanácsadásban, valamint szükség esetén fordítási
szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. A jogi képviseletet ingyenesen biztosítani kell
számukra, legalábbis azokban az esetekben, amikor az áldozat nem rendelkezik a szükséges
anyagi forrásokkal. Az áldozatok számára hozzáférést kell biztosítani a tanúvédelmi
programokhoz, ha a hatóságok ezt szükségesnek tartják.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – A ma tárgyalt dokumentum fontos
előrelépést jelent e lealacsonyító és embertelen bűntett elleni küzdelemben, ezért üdvözöljük
elfogadását. Az irányelv ugyanakkor a megelőzés, a bűnüldözés és a védelem kérdései köré
épül, és a Zöldek úgy látják, hogy az áldozatvédelmi rendelkezések nem olyan átfogóak,
mint amilyenek lehetnének, és amilyennek lenniük kellene. Az áldozatok helyzetének és
jogi státuszának, illetve jogi ellátásuknak erősebbnek kellene lennie, és erősebb is lehetne.
Remélhetőleg a Bizottság olyan javaslattal áll elő, amely módosítja az irányelvnek az
áldozatok letelepedési engedélyére vonatkozó rendelkezéseit, és így valóban átfogó támadást
intézhetünk e szörnyű bűncselekmény ellen, ahogy azt a kezdetektől szerettük volna.
Annak is örülök, hogy a szöveg nem tartalmaz olyan közvetlen utalást, amelynek értelmében
a tagállamok büntetni kényszerülnének azokat, akik igénybe vesznek bizonyos
szolgáltatásokat (például, ha olyan étteremben vacsoráznak, ahol emberkereskedelem
áldozatául esett személy dolgozik). A „ki, mikor, mit” típusú megkülönböztetésekből
származó bonyodalmakon és jogi bizonytalanságokon túl az ilyen intézkedésekkel azt
kockáztatnánk, hogy az áldozatok még inkább kikerülnek a hatóságok látóköréből.

Marc Tarabella (S&D),    írásban. – (FR) Ma hatalmas többséggel elfogadtuk az
emberkereskedelem megelőzésére és legyőzésére, valamint az áldozatok védelmére
vonatkozó irányelvet érintő javaslatról szóló jelentést. Ez számos okból történelminek
nevezhető szavazás volt. Először is, ez az első jogerős európai uniós jogi dokumentum,
amely az emberkereskedelem ellen felveszi a harcot. Másodszor, az Európai Parlament és
a Tanács első olvasatban egyetértésre jutott, aminek következtében az irányelvben javasolt
intézkedéseket a lehető leggyorsabban végre lehet hajtani. Végül, az irányelv szigorúbb
büntetést (legalább öt évet) javasol az emberkereskedőkre, és hatékonyabb védelemben és
támogatásban részesíti az áldozatokat. Az új szabályozás érinteni fogja a szexuális iparra
és a munkaerő-kizsákmányolásra irányuló emberkereskedelmet az építőipar, a
mezőgazdaság és a háztartási szolgáltatások területén. Mindezek miatt nagyon elégedett
vagyok a történelmi szavazás végeredményével.

Angelika Werthmann (NI),    írásban. – (DE) Az emberkereskedelem minden tekintetben
jelenkori rabszolgatartásaként foghatjuk fel. Ez a harmadik leggyorsabban növekvő bűnözési
iparág, amely körülbelül 23 milliárd eurós forgalmat bonyolít évente. A Lisszaboni
Szerződés megerősítette az Európai Unió szerepét az emberkereskedelemre vonatkozó
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igazságügyi és bűnüldözési együttműködés területén, ezért meg kell emelnünk az
emberkereskedőkre kiszabható büntetési tételeket, és fejlesztenünk kell az áldozatoknak
nyújtott támogatást, különösen, ami a gyermekeket illeti.

Jelentés: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – Az állásfoglalás mellett szavaztam, mivel az
megerősíti az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Grúziával
kötött megállapodás következtetéseit. Ezzel a szabadságot és biztonságot ki fogjuk
terjeszteni az Európai Unió területén túlra is, ami így körül fogja ölelni ezt a szomszédos
országot is. Meg vagyok győződve róla, hogy ez a megállapodás előrelépést jelent az Európai
Unió és Grúzia kapcsolataiban, mivel Grúzia európai törekvéseit tükrözi, és ezt a jelzést
az EU sem fogja figyelmen kívül hagyni. A megállapodás támogatni fogja a baráti
kapcsolatokat, a stabilitást, az állampolgárok biztonságát és jóllétét, amelyre oly nagy
szükség van a térségben. Ezen kívül elő fogja segíteni, hogy Grúzia végrehajtsa a szabadság,
a biztonság és az igazságszolgáltatás területén szükséges reformokat. Határozottan
támogatom az EU és Grúzia között létrejött, a tartózkodási engedély nélküli személyek
visszafogadásáról szóló egyezményt, mivel olyan szilárd kereteket teremt Grúziában, amely
biztosítja, hogy a megállapodás hatálya alá eső személyek jogait tiszteletben tartsák.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Az EU 2004-es és 2009-es bővítése arra
bátorította az Uniót, hogy partnerségi-együttműködési keretrendszert hozzon létre keleti
és déli szomszédjaival a biztonság, a stabilitás és a fejlődés biztosítására és az európai
kontinens újbóli részekre szakadásának megelőzésére. A megállapodás mellett szavaztam,
mivel az Európai Uniónak szorosabbra kell fűznie viszonyát a dél-kaukázusi országokkal,
és meg kell védenie ezeket a területeket.

A térség stratégiai fontosságú az EU számára, és az Unió segíthet a régió gazdasági és
kereskedelmi felzárkózatásában. Mindenekelőtt arra van szükség, hogy az EU bátorítólag
lépjen fel, a helyes kormányzás, valamint az emberi jogok és a demokrácia értékeinek teljes
tiszteletben tartásával. Érzésem szerint a visszafogadásról Grúziával kötött megállapodás
a térség szempontjából jelentős esemény, amely támogatni fogja az EU-nak azokat az
erőfeszítéseit is, hogy a régió más országaival való együttműködését kiterjessze.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) Az Európai Parlament december 14-i,
keddi plenáris ülésén két kérdésről szavaztunk: a vízumkiadás támogatásának kérdéséről
a grúz állampolgárok esetében, valamint az engedély nélkül tartózkodó személyek
visszafogadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról. Kollégám, Nathalie Griesbeck tartott
előadást mindkét megállapodásról, amelyek az állampolgároknak az EU és Grúzia közötti
mozgására vonatkoznak. A Grúziával kötött megállapodás célja a vízumkérelmek
ügyintézési idejének csökkentése, a papírmunka egyszerűsítése, és személyek bizonyos
csoportjainak − például a tanulóknak, az újságíróknak és a nyugdíjasoknak − a
vízumkényszer alóli mentesítése. Ugyanekkor a visszafogadásról szóló megállapodásról
is szavaztunk, amelyben az EU és Grúzia kölcsönösen vállalta, hogy visszafogadja engedély
nélkül tartózkodó állampolgárait. Mindkét megállapodás az EU és Grúzia együttműködési
szándékát tükrözi, a szabadság, a biztonság és az igazságszolgáltatás terén.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Az EU fellépésének a felelősségteljes
kormányzás, az emberi jogok és a demokrácia teljes körű tiszteletben tartásának elvére
kell épülnie. A dél-kaukázusi térséget az EU-nak segítenie kell a gazdasági és kereskedelmi
fejélődésben, a stabilitás elérésében, a fellendülés előmozdításában és a konfliktusok
rendezésében. Ennek fényében az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról
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szóló, Grúziával kötött megállapodás elfogadása mellett szavaztam, mivel úgy vélem, ezzel
jelentősen hozzájárulunk a fent megfogalmazott célok eléréséhez.

Carlos Coelho (PPE),    írásban. – (PT) A prágai csúcstalálkozó alkalmával 2009. május
7-én elfogadott, a keleti partnerséget megalapozó együttes nyilatkozat hangsúlyozza az
állampolgári mobilitás megfelelő környezetben történő, vízum biztosításával és
visszafogadási megállapodásokkal támogatott előmozdításának fontosságát. Ezért a
visszafogadási megállapodás szükséges kiegészítése a vízumkönnyítési megállapodás
elfogadásának, amit szükségképp a határokon átnyúló bűnözés és illegális bevándorlás
legyőzéséhez elengedhetetlen biztonsági feltételek fejlesztésének kell kísérnie. Remélem,
hogy e megállapodás alapján és az együttes nyilatkozat szellemében az EU és Grúzia
hatékonyan léphet fel az illegális bevándorlás ellen, és hozzájárulhat a grúz demokrácia,
jogbiztonság, emberi jogok és civil társadalom fejlődéséhez.

Mivel az emberi jogokról ebben az évben folytatott párbeszéd az EU és Grúzia között
eredményt hozott, és Grúzia számos, alapvető jogokat védő egyezményt ratifikált, valamint
mérlegelve Grúzia Európa Tanácsban fennálló tagságát és részvételét a nemzetközi jog
alapelveinek és alapértékeknek talaján álló keleti partnerségben, a megállapodás aláírása
mellett szavaztam.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Grúzia és az Európai Unió egyre szorosabb kapcsolata,
melyet az utóbbi idők tevékenységei is tükröznek, örvendetes fejlemény. Az engedély
nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás fontos ösztönző erőt
jelent, hogy Grúzia, a szomszédos országok, és az Európai Unió erősítse kapcsolatait, és
fellépjen az illegális bevándorlás ellen. A biztonság, a szabadság és az igazságszolgáltatás
terén beindult reformfolyamatok nagyon is gyümölcsözőek lehetnek, ha mindkét fél
elkötelezett az ügy mellett.

David Martin (S&D),    írásban. – Üdvözlöm a jelentést, amely az EU és Grúzia közötti
vízumkönnyítési jelentés testvére. A csomag meg fogja könnyíteni az utazást, és erősíteni
fogja az EU kapcsolatait a térségben.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Grúzia jelentős erőfeszítéseket tett az Európai Unióval
való szorosabb kapcsolatok kiépítése érdekében, ahogy ezt az utóbbi idők élénkülő
eseményei is tükrözik. Az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló
megállapodás fontos ösztönző erőt jelent, hogy Grúzia, a szomszédos országok, és az
Európai Unió erősítse kapcsolatait, és fellépjen az illegális bevándorlás ellen. Az is
elengedhetetlen ugyanakkor, hogy a biztonság, a szabadság és az igazságszolgáltatás terén
is beinduljanak a reformfolyamatok.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – (LV) Támogatom a jelentést, mert nagyon remélem,
hogy ha Szaakasvili úr a grúz ügyészség elől megfelelő engedélyek nélkül az Európai Unió
területére találna szökni, a megállapodás szellemében a grúz hatóságoknak történő kiadatása
azonnal és komplikációk nélkül megtörténne. Erre a megállapodásra tényleg hatalmas
szükség van. Támogatom.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A nem uniós állampolgárokat célzó vízumkönnyítési
intézkedések bevezetését nem volna szabad elkapkodni. Mielőtt ezt tennénk, a lehető
legalaposabban meg kell vizsgálni, hogy a hamis indokokkal menedékjogért folyamodókra
és gazdasági elvándorlókra vonatkozó visszafogadási megállapodások képesek-e
megakadályozni a rendszerrel történő visszaélést. A Schengeni Információs Rendszer II-vel
kapcsolatos problémákat is meg kell végre oldani. Végül is nem elsősorban a menedékjogért
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folyamodóknak vagy akár a bűnözőknek kellene hasznot húzniuk a vízummentes utazási
lehetőségekből.

Értelemszerűen nagyon sok múlik azon, hogy a megállapodást végrehajtják-e, és ha igen,
milyen mértékben. Mindenképp erősíteni fogja Grúzia és az Európai Unió együttműködését.
Szerintem a visszafogadási megállapodás nem elég szigorú, és ezért tartózkodtam a szavazás
során.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Az utóbbi pár év több, kiemelkedően jelentős
politikai eseménye, így Grúzia csatlakozása az Európa Tanácshoz és az emberi jogok
európai egyezményéhez, minden korábbinál közelebb hozta ezt az országot az Európai
Unióhoz. Az EU Grúziával kötött vízumkönnyítési megállapodásának következtetéseit
érintő tanácsi határozattervezet mellett szavaztam, mivel úgy vélem, rendkívül fontos
Európa számára a megfelelő szomszédsági politikai gyakorlat fenntartása szomszédjaival,
főleg a Kaukázushoz hasonló „kényes területek” esetében, hiszen e térség fontosságát az
EU-val folytatott, kiemelkedő kereskedelmi kapcsolatok is tükrözik. Ezen kívül, a bürokrácia
csökkentése és a korlátozások mérséklése egy szomszédos ország esetében csak fejleszti
az adott országgal ápolt kapcsolatokat, létrehozva ezzel a terület feletti hatékonyabb
ellenőrzés, és ezzel a nagyobb biztonság, fejlődés és stabilitás feltételeit. Az engedély nélkül
tartózkodó személyek visszafogadásáról és a vízumkönnyítés bevezetéséről szóló két
megállapodás nagyon hatékony eszköz e célok elérésében.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) A dél-kaukázusi országokhoz, így
Grúziához fűződő uniós kapcsolatok erősítése létfontosságú, ha egységes, hatékony és
stabil külpolitikát kívánunk megalapozni.

Támogatom az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Grúzia és
az Európai Unió között létrejött megállapodást. A következő pozitív intézkedéseket
kívánom kiemelni: a megállapodásban felvázolt visszafogadási kötelezettségek teljesen
kölcsönös alapon jöttek létre, és a saját állampolgárokra, a harmadik országbeli
állampolgárokra és a hontalan személyekre egyaránt vonatkoznak. A saját állampolgár
visszafogadására vonatkozó kötelezettség magában foglalja az állampolgárságukról
korábban lemondó, azt elveszítő és attól megfosztott személyeket is, amennyiben e
személyek nem nyertek állampolgárságot más államoktól. Az állampolgárok
visszafogadására vonatkozó kötelezettség vonatkozik a családtagokra – házastársa,
kiskorúakra és a nem házas gyermekekre – is, ha ezek a személyek, tekintet nélkül
állampolgárságukra, nem rendelkeznek lakhatási joggal a kérelmező államban. Meg kell
még említeni a gyorsított eljárás intézményét, amely azokra a személyekre vonatkozik,
akiket a határsávban, vagyis a kikötők, a vámterületek és a nemzetközi repterek maximum
5 kilométeres körzetében fogtak el.

Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) Teljesen egyetértek az előadó, Griesbeck úr
megállapításával, miszerint felvilágosító kampányokra van szükség Grúziában, hogy az
emberek értesüljenek a fejleményekről, és kihasználhassák az új lehetőségeket. Ezen kívül
a vízumpolitikát érintő változásoknak a lehető leghamarabb meg kellene jelenniük az
európai intézmények honlapjain.

Az előadó azon javaslatával is egyetértek, hogy az Európai Parlament Állampolgári Jogi,
Bel- és Igazságügyi Bizottságának, valamint az egyezmények betartásának felügyeletéért
felelős Európai Bizottságnak a megállapodások életbe lépése után fel kell derítenie az összes
esetleges nehézséget és aszimmetrikus akadályt, amely a megállapodások megfelelő
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végrehajtásának és az eljárások kölcsönösségének útjában áll akár konzuli szinten, akár
határátlépés tekintetében.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) A megállapodás aláírása mellett szavaztam, mivel
úgy vélem, a vízumkönnyítési megállapodással együtt igen fontos előrelépést jelent az EU
és Grúzia kapcsolataiban, és az ország uniós integrációjának jelentős állomása, miközben
komoly ösztönzést is jelent Grúzia számára a szabadság, biztonság és igazságszolgáltatás
terén végrehajtandó reformokhoz.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – Mi a megállapodás ellen szavaztunk,
mégpedig a következő okokból: a megállapodás egy olyan országba való visszatérésre
kényszerítené az embereket, ahol az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága 2010–2011-es
általános felhívása szerint 212 000 személy több, mint 16 éve belső menekültként,
megfelelő hajlék és az önellátáshoz szükséges anyagi eszközök nélkül él, valamint ahol a
társadalom minden rétegén belül gyakori a szexuális és a nemi alapú erőszak, és ahol szemet
hunynak a rendőri visszaélések felett; ez Abházia és Dél-Oszétia azon korábbi lakosaira is
vonatkozik, akiket gyakorlatilag semmi nem köt Grúziához. A megállapodás nem tartalmaz
szigorú biztosítékokat az alapvető jogok megsértésére vonatkozóan és a Grúziában alacsony
szinten álló visszafogadási normák magas színvonalának biztosítására, ráadásul számos
olyan hiányosságot és bizonytalanságot tartalmaz, amelyet a visszafogadási vegyes bizottság
tisztázhat, e bizottságban azonban az EP-nek sajnos nincs szava, annak ellenére, hogy arra
új hatásköreit tekintve teljes mértékben jogosult lenne. A megállapodás továbbá nem
biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét: az adatok az érintett személy beleegyezése
nélkül továbbíthatók „más szerveknek”.

Jelentés: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) A jelentésben kifejtett alapelvek mellett teszem
le a voksom, mert ezek alátámasztják, hogy az Európai Unió csak akkor lehet globálisan
versenyképes, ha előmozdítja az egyes régiók és tagállamok konvergenciáját. Egyetértek
azzal, hogy minden előrelépés ellenére a belső piac erősítése és az Európa 2020 stratégia
érdekében a regionális egyenlőtlenségeket mérsékelni kell, mert a stratégia csak akkor
hozhat kézzelfogható eredményeket, ha a kiindulási pontot minden térség esetében
számításba vesszük. Egyrészt egyetértek azzal, hogy sok régiónak infrastrukturális és az
elérhetőséget fejlesztő befektetésre van szüksége, másrészt viszont hangsúlyozni szeretném
a kutatásba és fejlesztésbe történő befektetések fontosságát, amelyeknek az összes
kormányzati szint és a magánszereplők bevonásával kell megtörténniük, hogy a
finanszírozás végrehajtása és hatékonysága növekedjen. Ahhoz, hogy ez az ötlet
megvalósulhasson, a Bizottság együttműködési szándékát világossá kell tenni, és a kis- és
középvállalkozások versenyképességéhez nyújtott uniós támogatást felül kell vizsgálni és
egységesíteni kell.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    írásban. – Támogattam az állásfoglalást, mert a kohéziós
politika integrációs funkciójának és az EU globális versenyképességének növekedésében
játszott szerepének hangsúlyozásával egy régóta szükséges keretrendszert vázol fel. A
kohéziós politika az uniós politikai kulcseleme, amely lehetővé teszi, hogy az egyes régiók
a lehető leghatékonyabb módon nézzenek szembe a klímaváltozáshoz, a
népességöregedéshez, a migrációhoz, az energiakrízishez, a gazdasági és pénzügyi válsághoz
hasonló kihívásokkal, és ezzel fokozza az EU világszintű gazdasági versenyképességét.
Egyetértek az előadóval abban, hogy ezt az uniós állampolgárok egységes életszínvonalának
biztosításával és a helyi és térségi jellemzők hasznosításával megvalósítható

14-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU166



fejlesztéstámogatással kell elérni, ami értéknövekedéshez és gazdasági termelékenységhez
vezet.

Fontos hangsúlyozni, hogy amint a hasonló életminőségre vonatkozó célkitűzéseket
sikerült elérni az infrastruktúrához és a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés
biztosításával, a régiók a helyi gazdasági potenciál fejlesztését célzó intézkedésekre
összpontosíthatnak, és ebben fontos állomást jelent a helyi kutatási, fejlesztési és innovációs
rendelkezések kidolgozása és a megfelelő térségi infrastruktúra létrehozása.

Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) A területi, társadalmi és gazdasági kohéziós
csomag elfogadásának kulcsszerepe van az Európai Unió prioritásainak és célkitűzéseinek
kialakításában, ezáltal a személyes és gazdasági fejlődés biztosításában, valamint a
tagállamok közötti szolidaritás erősítésében. Egyetértek a gazdasági, társadalmi és területi
kohézió infrastrukturális fejlesztéssel történő előmozdításának fontosságával, mivel ezzel
biztosíthatjuk az Európa 2020 stratégia sikerét olyan környezetben, amelyben ez az új
stratégia a gazdasági fejlődés gátló tényezőire reagál.

A versenyképesség továbbá csak úgy érhető el, ha támogatjuk a kutatást, az innovációt és
a technológiai fejlesztéseket, és gondoskodunk a megfelelő színvonalú szakmai képzéseket
biztosító rendelkezésekről az európai polgárok számára. Támogattam a jelentést, mert
véleményem szerint a kohéziós politika hatékony eszköz, és rugalmas megoldásokat kínál
a gazdasági és pénzügyi válság jelentette társadalmi-gazdasági kihívásokra.

Jean-Pierre Audy (PPE),    írásban. – (FR) A valódi területi, társadalmi és gazdasági kohézió
kialakításáról szóló, saját kezdeményezésű jelentés mellett szavaztam, mely kitűnő kollégám,
Petru Constantin Luhan nevéhez fűződik. Teljes mértékben támogatom a jelentés olyan
kijelentéseit, miszerint „a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósítása a
világszintű gazdasági versenyképesség szükséges, de nem elégséges feltétele, ehhez a
kulcsfontosságú területeken, mint például az energia, a környezetvédelem, az infrastruktúra,
az oktatás, a kutatás és fejlesztés, a kreatív iparágak és szolgáltatások, a logisztika és a
közlekedés terén jelentős befektetésekre van szükség”. Ezzel nagy vonalakban felvázoltuk
1 milliárd euró befektetésének tervét, amit már a jelenlegi hivatali ciklus kezdetétől
szorgalmazok, és ami elengedhetetlen feltétele az európai versenyképesség fejlesztésének
és annak, hogy minden európai polgár, lakhelyétől függetlenül, ugyanolyan lehetőségekkel
rendelkezzen az Unión belül.

Zigmantas Balčytis (S&D),    írásban. – (LT) Az Európai Unió csak akkor lehet
versenyképes, ha a belső szabályozás segítségével meg tud felelni a mai kihívásoknak. A
fenntartható régiós és kohéziós politika elengedhetetlen a gazdasági fejlődés akadályainak
leküzdéséhez és a belső piaci, illetve globális versenyképesség javításához. A koherens és
összehangolt régiós politika fontossága vitathatatlan az EU számára. A pénzügyi és
gazdasági válság, valamint az európai helyzetet korábban meghatározó gázválság
bebizonyította, hogy a megfelelő regionális politika hiánya az egész kontinenst érinti.

Úgy gondolom, az európai uniós kohéziós politika jelenti a kulcsot az egyes régiók számára
a felmerülő problémák leküzdéséhez. Egyetértek az előadóval abban, hogy a területi
kohéziós politika fejlődése közvetlenül befolyásolja az EU 2020 stratégiában lefektetett
célok elérését, és abban is, hogy a lehető leghamarabb meg kell vizsgálnunk, hogy az egyes
régióknak nyújtott uniós támogatás konkrét eredményeken alapul-e, amelyek biztosíthatják
a régiós politika fenntarthatóságát.
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Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    írásban. – (FR) A jelenlegi helyzetben, amikor az Európai
Unió egyes régió közötti területi egyenlőtlenségek egyre nyilvánvalóbbá válnak, az Európa
2020 stratégia nagyra törő célkitűzéseinek teljesítéséhez az egyik leghatékonyabb eszköz
az lehet, ha bölcsebb kohéziós politikát dolgozunk ki, amely erősen támaszkodik az
innovációra, a kutatásra és a fejlesztésre, miközben tekintettel van az egyes régiók különleges
adottságaira. Luhan úr jelentése ebben a szellemben készült, és az uniós kohéziós politikának
kulcsszerepet tulajdonít az európai régiók gazdasági fellendítésében. Ez a politika közelebb
visz minket egy „fenntarthatóbb” európai gazdasághoz.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    írásban. – (LT) A jelentés mellett szavaztam, mert meg kell
vitatnunk azokat a társadalmi és gazdasági kohézióról szóló, európai és nemzeti szinten
elfogadott intézkedéseket, amelyek az uniós politikák, így a gazdasági versenyképesség
növelésére vonatkozó politikák célkitűzéseit kívánják megvalósítani. A kohéziós politika
az uniós politika kulcseleme, amely lehetővé teszi, hogy az egyes régiók szembenézzenek
a klímaváltozáshoz, a népességöregedéshez, a migrációhoz, az energiakrízishez, a gazdasági
és pénzügyi válsághoz hasonló kihívásokkal. E célok eléréséhez elengedhetetlen a lokális
és regionális fejlesztés támogatása, és természetesen az uniós állampolgárok egységes
életszínvonalának biztosítása. Hangsúlyozni szeretném, hogy egyesült Európáról beszélünk,
ezért igen fontos, hogy csökkentsük az egyes európai régiók fejlettségében mutatkozó
egyenlőtlenségeket, és hogy biztosítsuk a gazdasági, a társadalmi és a területi kohéziót.
Ezen kívül a kohéziós politikának még inkább eredményközpontúnak kell lennie, és fontos,
hogy növeljük a hatékonyságot és a hasznosságot, mert e politika csak így lehet megfelelő
és hasznos a fogyasztók számára. Az Európa 2020 stratégiában felvázolt célok
megvalósítása érdekében végre kell hajtanunk a kohéziós és regionális politikát,
biztosítanunk kell e politika függetlenségét, és azt, hogy az összes európai régiót lefedje.

Vito Bonsignore (PPE),    írásban. – (IT) Gratulálok Luhan úrnak e jelentés összeállításához,
melyet magam is támogatok. Meggyőződésem, hogy egy hatékony kohéziós politika
csökkentheti a gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségeket, és fokozhatja a globális
gazdasági versenyképességet. Ebben a kontextusban egyre fontosabb, hogy az egyes régiók
a lehető legjobban meg tudjanak felelni a jövő kihívásainak, ezzel növelni tudják a
versenyképességet, és Európát biztos gazdasági fellendüléshez segítsék.

A pénzügyi válság fényében, amelynek hatásait továbbra is érzi egész Európa, valamint az
EU 2020 stratégia célkitűzéseinek szempontjából hasznosnak tartom a Kohéziós Alapnak
és a szerkezeti politikáknak a régiók teljesebb bevonásával történő erősítését. Végül, a
kohéziós politika nélkülözhetetlen a lisszaboni stratégia célkitűzéseinek megvalósításához,
ám a vívmányok megszilárdításához folyamatos infrastrukturális befektetésekre van
szükség, mert ez képezi az európai gazdasági versenyképesség növelésének alapját.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    írásban. – (EL) A jelentés fő célkitűzése a valódi területi,
társadalmi és gazdasági kohézió kapcsán az, hogy növelje az EU vállalatainak globális
versenyképességét. A jelentés előfeltevése teljesen elhibázott, mivel további vizsgálat nélkül
feltételezi, hogy a versenyképesség és a kohézió nem ellentmondásos és egymást kizáró
fogalmak. Valójában a versenyképesség, ahogy ma Európában működik, semmi mást nem
jelent, mint alacsonyabb munkabéreket és a munkások jogainak megnyirbálását, valamint
egyre erősödő privatizációt a nagytőkés profit maximalizálása céljából. Mindennek tehát
semmi köze a gazdasági és politikai kohézió zavaros fogalmaihoz. A jelentés az uniós
régiók problémáit sorolja fel, de nem nyújt semmiféle meggyőző és életképes megoldási
javaslatot, ehelyett kitart a lisszaboni és az EU 2020 stratégia mellett.
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Végül kijelenti, hogy a legtöbb európai régiót érintő gazdasági válság és katasztrofális
következményei olyan további problémák, melyekkel a régióknak szembe kell nézniük,
de a válság okaira már nem tér ki. Ily módon tulajdonképpen elleplezi a válság előtti európai
kohéziós politika elégtelenségét és gyengéit. Ezért szavaztam a jelentés ellen.

Diogo Feio (PPE),    írásban. – (PT) Az Unió kohéziós politikája nélkülözhetetlennek
bizonyult az egyes európai régiók közötti fejlődési egyenlőtlenségek csökkentésében. A
közös fejlődési normák, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohézió kialakítása
céljából szükség van a különböző kormányzati szintek horizontális és vertikális
összehangolására. A kutatás, az innováció és az oktatás támogatása elengedhetetlen a
globális munkaerőpiac kialakításához, és ehhez kapcsolódó regionális szintű intézkedésekre
is szükség van. A helyi és regionális hatóságok aktív részvétele döntő fontosságú az erősebb
globális gazdasági versenyképesség elősegítése érdekében.

José Manuel Fernandes (PPE),    írásban. – (PT) A Lisszaboni Szerződés az EU-n belüli
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, valamint a tagállamok közötti szolidaritás
előmozdítását alapértékként határozza meg (Római Szerződés, 3. cikk).

A kohéziós politika fő célja, hogy elősegítse az EU 271 különböző régiójának
kiegyensúlyozott fejlődését az egyes régiók között fennálló fejlődésbeli különbségek
mérséklésével. Különös figyelem illeti meg a kedvezőtlenebb helyzetben lévő régiókat, így
a vidéki és az ipari átalakításban érintett régiókat, a súlyos és tartós természeti és demográfiai
hátránnyal küzdő területeket, a szigeteket, a határokon átnyúló és a hegyi régiókat.

Minderre tekintettel az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel egyeztetett kohéziós
politikának és a finanszírozás átláthatóságának szükségessége mellett érvelek. Véleményem
szerint a kohéziós politika finanszírozásának elfogadására és végrehajtására vonatkozó
minden adatot valós időben közé kellene tenni a nagyközönség számára elérhető valamilyen
honlapon, a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája (NUTS) lehető legrészletesebb
besorolása szerinti felosztásban. Például a statisztikai célú területi egységek
nómenklatúrájának 3. szintjéhez tartozó végrehajtási eljárást mindenhol be kell mutatni,
ahol ez a megjelölés előfordul. Ezt javaslom a Kohéziós politika: stratégiai jelentés 2010
című dokumentumhoz mellékelt véleményemben a 2007–2013 közötti programok
végrehajtása kapcsán.

João Ferreira (GUE/NGL),    írásban. – (PT) Az Európai Unió mai valósága a legfényesebb
cáfolata a jelentés azon állításának, hogy a kohéziós politika hatékonyan reagált a válság
okozta társadalmi-gazdasági nehézségekre. A jelentésen végigvonuló másik ötlet: a kohéziós
politika összekapcsolása az úgynevezett „Európa 2020 stratégiával”. Köztudott, hogy az
Európa 2020 stratégia a régi lisszaboni stratégia örököseként folytatja elődje politikai
gyakorlatát a munkajog liberalizációja, privatizációja és relativizálása terén. Ezek a
követendő irányelvek nem járulnak hozzá a kohézióhoz, ellenkezőleg, erősítik az egyes
országok és régiók közötti, valamint az országokon belüli egyenlőtlenségeket. Az EU
költségvetésének újraelosztó funkciója, amely elengedhetetlen a kohézió elvének
gyakorlatba történő átültetéséhez, szerepének elhanyagolhatósága miatt súlyosan
kompromittálódik.

Ehhez hozzájönnek még az egységes piacra történő belépés, a Gazdasági és Monetáris
Unióhoz történő csatlakozás és a nemzetközi kereskedelem deregulációjának költségei a
legsérülékenyebb uniós gazdaságok esetében – a jelentésből kifelejtett szempontok. A
termelés élénkülése minden egyes ország és régió esetében, az erőforrások fenntartható
felhasználása és a környezet megóvása együttesen képzik a stratégiai csatornákat minden
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ország gazdasági fejlődéséhez, a jogokat biztosító munkahelyek megteremtésével és a
közszolgáltatások hálózatának és az állam szociális funkcióinak fejlesztésével együtt.

Juozas Imbrasas (EFD),    írásban. – (LT) Egyetértek a jelentéssel, mert a szerződések
szellemével összhangban a fejlődési egyenlőtlenségek csökkentését célzó és a régiókat –
erősségeik és gyengeségeik figyelembevételével – a hosszú és rövid távú kihívásokra
(globalizáció, demográfiai változások, a vidéki területek elnéptelenedése, klímaváltozás és
a biológiai sokféleség védelme) felkészítő kohéziós politika nélkülözhetetlennek bizonyult
az európai integráció folyamata szempontjából. Egy erős és megfelelően finanszírozott
kohéziós politika elengedhetetlen az EU 2020 stratégia célkitűzéseinek teljesítéséhez.
Minden régiónak harmonikusan kellene fejlődnie. Örömömre szolgál, hogy a Bizottságot
a városi-vidéki partnerséget előmozdító munkamódszerek vizsgálatára és javaslattételre
kérték fel, továbbá arra, hogy vessen gátat a vidéki területek elnéptelenedésének, ugyanakkor
ösztönözze a fenntartható városi fejlődést, mivel az EU népességének csaknem 80 %-a
városokban él. A városi és a vidéki területek dinamikus szerepet játszanak a régiós gazdasági
fejlődésben. A következő programalkotási időszakban szükség lesz a városi és elővárosi
projektekbe történő befektetésre és a vidéki fejlesztési programok hatékonyabb
összehangolására. Ezen kívül szükség van a vállalkozási kedv ösztönzésére és a kis- és
középvállalkozások támogatására, elismerve, hogy ezek kulcsszerepet játszottak a
versenyképesség javításában és a munkahelyteremtésben. Egyszerűsítenünk kell a
finanszírozáshoz való hozzáférést is (főleg a kis- és középvállalkozások esetében), és
biztosítanunk kell a kockázati tőkéhez és a mikrofinanszírozáshoz történő könnyített
hozzáférést. A Bizottságnak tovább kell egyszerűsítenie a strukturális alapok és a Kohéziós
Alap felhasználásával kapcsolatos eljárásokat, hogy a kedvezményezettek adminisztratív
terhei csökkenjenek.

David Martin (S&D),    írásban. – Az európai integráció általános támogatásának fő oka
a jobb életminőségbe vetett remény volt, amely biztos és jobb színvonalú munkahelyek
megteremtésével és az infrastruktúra minden fajtájához való hozzáférés – legyen szó
szállításról, társadalmi és oktatási infrastruktúráról, kutatásról, fejlesztésről és innovációról
– fejlesztésével érhető el. A kohéziós politika speciális célkitűzéseinél és eszközeinél fogva
biztosíthatja az EU egységes fejlődését, és ezzel kielégítheti az európai gazdasági és
társadalmi igényeket. Ugyanakkor az EU tagállamai közvetlenül szembesülnek a globalizáció
hatásaival. A „valódi területi, társadalmi és gazdasági kohézió kialakításáról az EU-n belül
– a globális versenyképesség elengedhetetlen feltétele?” című jelentés célja, hogy vitára
késztesse az Európai Parlament képviselőit az európai és nemzeti szinten elfogadott azon
intézkedések összefonódásairól és egymást kiegészítő természetéről, amelyek célja az EU
politikai célkitűzéseinek, így a globális gazdasági versenyképesség növelésének teljesítése.
A jelentés a kohéziós politika integrációs funkciójának és az EU globális
versenyképességének növekedésében játszott szerepének hangsúlyozásával egy régóta
szükséges keretrendszert vázol fel. Üdvözlöm a jelentést és a vitát.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    írásban. – (FR) Ez a jelentés elsősorban a regionális
és európai versenyképesség és a termelékenység fokozásának témájával foglalkozik, és
teljes mértékben összhangban áll az Európa 2020 stratégiával. Ez azt jelenti, hogy a jelentés
egyetlen érdekes megállapításának („minőségi közszolgáltatások minden állampolgár
számára, lakó- és munkahelyüktől függetlenül”) semmi hatása nincs a szöveg egészére. A
dokumentum ellen szavaztam.

Nuno Melo (PPE),    írásban. – (PT) Az erős kohéziós politikának köszönhető, hogy az
Unió sikeresnek bizonyult az egyes európai régiók közötti fejlődési egyenlőtlenségek
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mérséklésében. Fontos, hogy a kormányzás egyes szintjei közötti együttműködés
folytatódjék a fejlődés, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohézió kapcsán kitűzött
uniós célok elérése érdekében. A kutatás, az innováció és az oktatás elengedhetetlen eszköz
a nyitott munkaerőpiac kialakítása során. Mindenre szükség van, ha biztosítani akarjuk a
globális piacon a jobb gazdasági versenyképességünket.

Alexander Mirsky (S&D),    írásban. – (LV) A dokumentum mellett szavaztam, mivel
támogatom a kohéziót, még ha csak annyit jelent is, hogy az összes korrupt litván
döntéshozó börtönbe kerül, és így nem tudja befolyásolni többé az uniós strukturális
alapok megfelelő felhasználását. Ebben a tekintetben a kohéziót az államügyészség, a
rendőrség és a bíróságok szintjén kell a gyakorlatba átültetni, nemcsak Litvániában, hanem
az Európai Unió egész területén. Ettől azt várhatjuk, hogy az euró milliárdokat a határidők
betartásával a megfelelő célokra fogják fordítani, és az állampolgárok, nem pedig az egyes
köztisztviselők és politikai csoportok érdekeit szem előtt tartva fogják elkölteni. A kohézió
mellett szavazok.

Andreas Mölzer (NI),    írásban. – (DE) A kohéziós politika az EU egyik legfontosabb ügye,
mely segíthet egyensúlyba hozni a szegényebb és a gazdagabb régiók kapcsolatát, és
alkalmazásával az egyenlőtlen gazdasági fejlődés hatásai ellensúlyozhatók. Ezzel
összhangban az egységes életszínvonal megteremtésének is lehetségessé kellene válnia. A
globalizált világban különösen nagy figyelmet kell fordítani a régiók versenyképességére.
A jelentés ellen szavazok, mivel nem világos, hogy a tagállamok egyes régiói milyen
mértékben rendelkeznek a szükséges szakértelemmel.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) A területi, társadalmi és gazdasági kohézióról szóló
jelentés véleményem szerint egy olyan átfogó keretrendszert vázol fel, amely a kohéziós
politika integrációs funkcióját és az EU globális versenyképességének növekedésében
játszott szerepét hangsúlyozza. A jelentés mellett szavaztam, mert európai szintű vitát
szeretnék kezdeményezni az európai és nemzeti szinten elfogadott, az uniós politikákra
− beleértve a globális gazdasági versenyképesség növelését célzó politikákra − vonatkozó
intézkedések egymást kiegészítő jellegéről. Az európai integráció általános támogatásának
egyik fő oka a jobb életminőség megteremtésébe vetett remény volt, amely biztos és jobb
színvonalú munkahelyek megteremtésével érhető el. A territorialitás elvét védeni és
fejleszteni kell a közösség teljes integrációját – így gazdasági integrációját is – előmozdító
társadalmi cselekvéssel. A kohéziós politika a közösség gazdasági és társadalmi igényeit
kielégítő konkrét célkitűzések és eszközök segítségével most biztosíthatja az egységes
fejlődést.

Georgios Papanikolaou (PPE),    írásban. – (EL) Ez az általam is megszavazott, saját
kezdeményezésű jelentés olyan hosszú és kemény vitára nyúlik vissza, amelynek témája
Görögországot igen érzékenyen érinti. Igaz, hogy a politikai kohézió területén a mai napig
elért fejlődés csökkentette a régiók közötti egyenlőtlenséget, ám a gazdasági idők változnak,
és a kohéziós politikának igazodnia kell ehhez. Az EU legszegényebb és leggazdagabb
területei közötti szolidaritás leghatékonyabb közösségi eszközként a kohéziós politikának
támogatnia kellene azokat a törekvéseket, melyek igyekeznek megakadályozni az
„újszegénység” gazdasági szigeteinek és régióinak kialakulását az európai struktúrán belül.
Ennyiben világos és körülhatárolt kihívással nézünk szembe.

Két olyan kérdéskör van, amelyeknek Görögországnak kiemelt figyelmet kell szentelnie:
1: Az 1. célkitűzés alá tartozó régiókra vonatkozó kohéziós politika. Ez a kérdés a
konvergenciára vonatkozik a bruttó nemzeti termék tekintetében, ami komoly erősítésre
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szorul. 2: A fokozatosan megszüntetett régiók (például Attika); ezeket egyenként, a
legutóbbi gazdasági adatok alapján meg kell vizsgálni, mivel a gazdasági válság felülírhatta
az elmúlt évekre vonatkozó adatokat.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    írásban. – (PT) Ez a jelentés a kohézió és a régiós
p o l i t i k a  j ö v ő é r ő l  i n d í t o t t  v i t a  s o r á n  a z
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/politicalBodies/search.do?group=2952&language=HU"
\o "Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselõcsoport" ja által elindított
kezdeményezés eredménye. Az Európai Unió területi, társadalmi és gazdasági kohéziójának
erősítése olyan folyamat, amelyet támogatni kell, ha fejleszteni kívánjuk a globális
versenyképességet.

Teljes mértékben egyetértek a jelentés alapvető célkitűzésével, vagyis azzal, hogy
hangsúlyozza a kohéziós politikának a gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek
csökkentésében, az új munkahelyek létrehozásában, a növekedés beindításában és az
infrastruktúra fejlesztésében játszott szerepét. A területi és a társadalmi kohézió képezi a
fenntartható fejlődést és a globális szinten megerősített versenyképességet lehetővé tevő
új politika alapját.

Aldo Patriciello (PPE),    írásban. – (IT) Gratulálok az előadónak, Luhan úrnak a kitűnő
munkához, és egyetértek a vele abban, hogy az európai integráció általános támogatásának
fő oka a jobb életminőségbe vetett remény volt, amely biztos és jobb színvonalú
munkahelyek megteremtésével és az infrastruktúra minden fajtájához való hozzáférés –
legyen szó szállításról, társadalmi és oktatási infrastruktúráról, kutatásról, fejlesztésről és
innovációról – fejlesztésével érhető el.

Egyetértek azzal az elgondolással is, hogy a kohéziós politika jelenti a kulcsot ahhoz, hogy
a régiók szembenézzenek ezekkel a kihívásokkal, és ahhoz, hogy az EU globális
versenyképessége növekedjen az uniós állampolgárok egységes életszínvonalának biztosítása
és a helyi és térségi jellemzők hasznosításával megvalósítható fejlesztéstámogatás által,
ami értéknövekedéshez és gazdasági termelékenységhez vezet.

Marit Paulsen, Olle Schmidt és Cecilia Wikström (ALDE),    írásban. – (SV) Támogatjuk
a közös kohéziós politikát, és hisszük, hogy elengedhetetlen az európai integráció
szempontjából. Az EU-n belüli, érzékelhető feszültségekkel teli időkben össze kell tartanunk.
Úgy gondoljuk azonban, hogy a regionális politikának elsősorban a régiók és a tagállamok
felelősségi körébe kell tartoznia, és hogy az EU támogatásának a legszegényebb régiókra
és a területi együttműködést elősegítő különféle programokra kell koncentrálnia.

Rovana Plumb (S&D),    írásban. – (RO) A jelentés az EU 2020 stratégia sikeres
végrehajtásához elengedhetetlen kohéziós politika vívmányait emeli ki, mivel
megszüntetheti az egyes régiók közötti egyenlőtlenségeket. Nagyjából 86 milliárd eurót
különítettünk el kutatási és innovációs célokra a 2007-2013 közötti időszakra. A következő
programalkotási időszakban sikeres modelleket kell kialakítanunk és bevezetnünk a
„tudásháromszögben”, hogy biztosítsuk a regionális, stratégiai keretrendszer-programok
fenntartható fejlődését a kutatás és innováció területén.

Az előadó felkéri az Európai Bizottságot, hogy tegyen konkrét javaslatokat a területi kohézió
célkitűzéseinek szilárd meghatározására és végrehajtására, és hangsúlyozza a decentralizáció
elvének fontosságát a helyi hatósági szintig ( „alulról felfelé” megközelítés). Azt is kiemeli,
hogy át kell alakítani a tőkeabszorpció szabályozását (mivel kontraproduktív az az eljárás,
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hogy a régiók a kohéziós politikára elkülönített összegek mintegy 30,5%-a fölött
dönthetnek, míg a maradék fölött a központi kormányok rendelkeznek).

Következésképp a partnerségi elvet a jövőben jelentősen fejleszteni kell. A jelentés azt
javasolja, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság fordítsanak nagyobb figyelmet egy
vagy két operatív programot lefedő, jelentős európai hatású kiemelt projektre, ami
értéknövekedéshez vezet, magas színvonalú munkahelyeket teremt, és biztosítja a régiók
fenntartható fejlődését.

Paulo Rangel (PPE),    írásban. – (PT) Az Európai Unió kohéziós politikája elengedhetetlen
ahhoz, hogy a régiók szembe tudjanak nézni az új nemzetközi helyzettel. A fejlődés
támogatásával, a helyi és regionális jellemzők megerősítésével és az európai életszínvonal
egységesítésével stabilizáljuk az európai projektet. Szükség van ugyanakkor arra, hogy
regionális szintű intézkedésekkel és szabályozással támogassuk a kutatást, a fejlesztést és
az innovációt, miközben az oktatást és a globális munkaerőpiac kialakításához
elengedhetetlen készségeket is fejlesztenünk kell.

Crescenzio Rivellini (PPE),    írásban. – (IT) A Ház ma elfogadta azt a saját kezdeményezésű
jelentést, amely a kohéziós politika szerepét emeli ki a gazdasági, társadalmi és területi
egyenlőtlenségek mérséklésében, az új munkahelyek teremtésében, a növekedés
gyorsításában, az infrastruktúra fejlesztésében és az EU egységes fejlődésének biztosításában.
Ehhez azok a konkrét célkitűzések és eszközök segíthetnek hozzá, amelyek kielégíthetik
Európa gazdasági és társadalmi igényeit.

A kohéziós politika az egyik első olyan politika volt, amely elismerte a regionális
vonatkozásokat, megjelenítette a hozzáadott értékeket, és segített a hatékonyság és a
fenntarthatóság kialakításában. Az egyes tagállamok különböző fokú érettségén és fejlettségi
szintjén múlik, hogy miként bánnak az egységes európai piac kínálta lehetőségekkel, amiből
következik, hogy minden egyes tagállam egyéni felelőssége, hogy megtalálja azokat a
leghatékonyabb eszközöket, amelyekkel az adott ország gazdasága működőképes lehet a
globális rendszeren belül. A jelentés új irányelveket fogalmaz meg a politika jövőbeni
felépítése és teljesítményének fokozása, valamint az erős, fenntartható növekedés és a
globális versenyképesség biztosítása kapcsán.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    írásban. – (ES) A jelentés elkészítése során csoportunk
többször világossá tette, hogy alapjaiban nem ért egyet a szerző által vázolt irányvonallal.
Emiatt végül nem volt más választásunk, a jelentés ellen kellett szavaznunk.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    írásban. – (PL) A legutóbbi években a Kohéziós Alapból
és a strukturális alapokból származó pénz sok város és jelentős vidéki területek látványos
fejlődéséhez járult hozzá. A kohéziós politika kézzelfogható bizonyítékkal szolgált Európa
polgárai számára a helyi közösségeket és régiókat érintő, uniós szintű intézkedések pozitív
hatásairól. Lassanként kilábalunk a válságból, amely fokozta az EU-n belüli
egyenlőtlenségeket. A kohéziós politikáról bebizonyosodott, hogy sokoldalú eszköz, amely
meg tud felelni az egyes régiók egyedi igényeinek, és bizonyos mértékben még a válság
negatív hatásait is enyhítette. A régiók kohéziója olyan különleges értéktöbblet, amely az
EU gazdasági versenyképességét pozitívan érinti. Azáltal, hogy a régiók fejlettségi szintjét
közelítjük egymáshoz, hasonló életszínvonalat biztosítunk, és lehetővé tesszük az
infrastruktúrához való hozzáférést, az EU szembe tud nézni a kihívásokkal, és az
innovációba, a kutatásba és a fejlesztésbe történő befektetésre koncentrálhat.
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A fenntartható, zöld és tudásalapú gazdaság nagyobb versenyképességet jelent, mivel a
versenyképesség növekedni fog, ha a régiókban csökken a munkanélküliség, és ha a magasan
képzett, mobil munkaerő létrehozását támogatjuk mind a városi, mind a vidéki
környezetben. A kis- és középvállalkozások támogatása elengedhetetlen, mivel ezek
alkalmazzák az uniós állampolgárok többségét. Erős kohéziós politikára van szükség,
amely nagyra törő céljai eléréshez megfelelő költségvetést igényel, legalábbis a jelenlegi
szinten.

Nuno Teixeira (PPE),    írásban. – (PT) A gazdasági, társadalmi és területi kohézió szükséges,
de nem elégséges feltétele a globális szintű versenyképességnek. A fejlődési egyenlőtlenségek
csökkentését célzó európai kohéziós politika számításba veszi a globális kihívásokat, így
a demográfiai változásokat, az energiaproblémákat, a klímaváltozást és a biológiai sokféleség
védelmét, valamint a gazdasági és pénzügyi válságból eredő, új kihívásokat is. Ezért
támogatom az előadó, a Regionális Fejlesztési Bizottságban helyet foglaló kollégám által
ismertetett szöveget, mivel a dokumentum megerősíti azt az elképzelést, hogy a kohézió
és a versenyképesség nem ellentmondásos és összeegyeztethetetlen fogalmak, hanem
egymást kiegészítő elemekkel bírnak.

Az EU-n belüli versenyképesség csak fenntartható gazdasági növekedéssel érhető el, és a
kohéziós politika hozzá fog járulni az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek sikeres
végrehajtásához és a társadalmi és gazdasági kihívásokra adott válaszok megtalálásához.
A regionális vonatkozásokat ezért nem szabad háttérbe szorítani, sőt, erősíteni kell azokat,
akár a regionális és lokális szervek nagyobb részvételével, akár a városi és a vidéki területek
szerepének növelésével, mivel csak a regionális versenyképesség támogatásával érhetünk
el tartós, globális versenyképességet.

Derek Vaughan (S&D),    írásban. – Ez a jelentés az EU strukturális alapjainak és innovációs
kiadásainak hatékonyabb koordinálására vonatkozó terveket vázol fel a Parlament számára,
mert ezáltal az egyes uniós régiók fejlettségi szintéjének különbségei mérsékelhetők, és a
regionális versenyképesség fenntartható. Támogatom ezeket a törekvéseket, azokkal együtt,
amelyek a finanszírozási eljárás egyszerűsítésének irányába hatnak, főleg a kis- és
középvállalkozások esetében, mivel a jelenlegi gazdasági helyzetben csökkentenünk kell
a rájuk nehezedő adminisztratív terheket. A jelentés lényeges megállapításokat tesz a
decentralizáció („alulról felfelé” megközelítés) tárgyában is, kiemeli annak fontosságát,
miközben elő kívánja mozdítani a „partnerségi elvet” is a helyi hatóságokkal, hiszen
legtöbbször ők ismerik legjobban az állampolgárok igényeit, ami Walesre különösen
érvényes.

Anna Záborská (PPE),    írásban. – (SK) Amikor kohézióról esik szó a Parlamentben, akkor
valójában egy kívánságlistáról beszélünk. Mi és szavazóink egy olyan Európában szeretnénk
élni, ahol mindenki sikeres, jómódban él, és van megfelelő munkája. Ezért ez a jelentés
leginkább egy olyan listára emlékeztet, amilyet a gyerekek szoktak összeállítani a Jézuska
számára. A jelentés vitathatatlan erénye, hogy tartalmaz mindent, amit a karácsonyfa alatt
látni szeretnénk, ha nem is idén, talán 2020-ban. Ezzel csak egy baj van: e dolgok
mindegyike pénzbe kerül. Ahogy a többgyermekes családok esetében lenni szokott, meg
kell határoznunk a prioritásokat. Ki kell mondjam, hogy ez a Parlament eredeti szerepe.
A jelentés elég szomorú tanúságtétel amellett, hogy még a válság hatására sem alakítjuk
elég jól ezt a szerepet.

Mindig túl sok prioritással rendelkezünk. Azonban minden családnak csak egy költségvetése
van, és az ajándékokat abból a pénzből kell megvenni, ami a napi étkezésre és ruházkodásra,
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illetve a rezsiköltségekre és a lakásfenntartásra fordított összegek levonása után még
megmarad. Az ilyen és olyan ügyek nagylelkű támogatása az adófizetők zsebéből származó
pénzből lehetséges csak; olyan szülőkről van itt szó, akiknek minden hónapban meg kell
hozni a prioritásokra vonatkozó döntéseket: mi az, amire tényleg szükség van, és mi az,
amit későbbre halasztunk. Ezt nem szabad elfelejtenünk.

11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet

(Az ülést 13.10-kor felfüggesztik, és 15.05-kor újra megnyitják)

ELNÖKÖL: JERZY BUZEK
elnök

(Az ülést 15-kor megnyitják.)

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet

13. Kérdések órája a Bizottság elnöke jelenlétében

Elnök.   – A következő napirendi pont a kérdések órája a Bizottság elnöke jelenlétében.
Köszöntöm Barroso elnök urat a havonta megtartott kérdések óráján. Készen állunk feltenni
kérdéseinket. A szabályok ugyanazok, mint mindig: egy perc áll rendelkezésre a kérdésre,
egy perc áll rendelkezésre a válaszra, és amennyiben a képviselőcsoport elnöke még egy
kérdést fel szeretne tenni, akkor fél-fél percük van a kérdésre és a válaszra.

Ioannis Kasoulides,    a PPE képviselőcsoport nevében. – Daul úr, képviselőcsoportom elnöke
nevében a következő kérdést szeretném feltenni. Az EPP képviselőcsoport azt szeretné
tudni, hogy mi a véleménye a palesztin kérdés megoldására vonatkozó közvetlen tárgyalások
folytatására irányuló jelenlegi törekvésekről. Az Egyesült Államok felhagyott azokkal az
erőfeszítéseivel, hogy meggyőzze Izraelt az Észak-Jeruzsálemben és Ciszjordániában való
letelepedésre vonatkozó moratórium meghosszabbításáról, talán azért, mert azok sehová
sem vezetnek.

Milyen erőfeszítéseket szándékozik tenni az EU külön, illetve a kvartettel közösen a
tárgyalások felgyorsítása érdekében? A jelenlegi fejleményekre tekintettel miként kell
értelmezni azt az ismételt kijelentést, miszerint az EU adott esetben kész elismerni a
független palesztin államot?

Hogyan értékelhető az átkelőhelyek lezárásának feloldására vonatkozó, 2010. júniusi
izraeli határozatot, illetve Gilad Shalit szabadon bocsátására irányuló törekvéseket követően
a Gázai övezetben kialakult humanitárius helyzet?

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Mint Önök is tudják, az Európai Unió
határozottan támogatja a közvetlen tárgyalások újrafelvételét. Tegnap a Külügyi Tanács
azt az európai álláspontot fogalmazta meg, miszerint sajnálatosnak tartja, hogy Izrael –
az Európai Unió, az Egyesült Államok és a kvartett kérésének eleget téve – nem volt képes
útját állni az új települések létrehozásának.

Hozzátenném, hogy a helyezet elszomorító, már csak azért is, mert a mindkét állam számára
elfogadható megoldáshoz szükséges feltételek megteremtése nem csak Palesztina, hanem
az egész régió és a nemzetközi közösség egészének érdeke, sőt, úgy vélem, ez magának
Izraelnek is az érdekében áll.
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Ami a tárgyalásokat illeti, a Külügyi Tanács tegnap arról is megállapodásra jutott, hogy
fokozni kell a kvartettel és az Egyesült Államokkal folytatott együttműködést.
Mitchell szenátor, az amerikai elnök különmegbízottja hamarosan Catherine Ashtonnal
fog találkozni, hogy tájékozódjon a jelenlegi helyzetről. Az Európai Unió teljes mértékben
kiáll és elkötelezi magát a régión belüli békefolyamat mellett. Úgy vélem, hogy az Európai
Unió és az USA nagyon szoros együttműködésével a kvartett ismét életre kelhet.

Ashton főképviselő asszony kapcsolatban áll a régió kulcsszereplőivel, és már nagyon
várjuk az Arab Liga e heti találkozóját. Új esélyt és új lendületet kell adnunk a
tárgyalásoknak, mert a patthelyzet nem lehet egy alternatíva. Meggyőződésem, hogy az
előre vezető utat az Egyesült Államokkal összefogva fogjuk megtalálni.

Ioannis Kasoulides,    a PPE képviselőcsoport nevében. – Ismét szeretnék rákérdezni a lezárt
átkelőhelyek megnyitását követően a Gázai övezetben kialakult humanitárius helyzetre,
illetve tudni szeretném, hogyan alakul Gilad Shalit tizedes sorsa.

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – A Gázai övezetben kialakult helyzet tarthatatlan.
Feltétlenül gazdasági fellendülésre volna szükség, azonban, fájdalom, Gázában eddig semmi
nyomát nem láttuk az Európai Unió által az elmúlt hónapokban kért alapvető politikai
változásnak.

Következésképpen múlt hétfőn Fayyad miniszterelnök kérésére az Európai Unió egy
háromirányú megközelítést fogadott el a Gázából érkező export támogatására. Nemrég
találkoztam Fayyad miniszterelnök úrra, és akkor beszéltünk erről. A Gázai övezetet a
palesztin állam kialakításának nagyon fontos elemének kell tekinteni.

Martin Schulz,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Barroso úr! Az Európai
Tanács csütörtökön és pénteken ülésezik. A következőket szeretném kérdezni Öntől:

Elsőként: Véleménye szerint az eurókötvények bevezetése hozzájárulhat az euró
stabilizálásához?

Másodszor: Ön osztja Angela Merkel kancellárasszony véleményét, miszerint nincs szükség
eurókötvényekre?

Harmadszor: Amennyiben Merkel asszonyétól eltérő véleményen van és támogatja az
eurókötvényeket, mit szándékozik tenni a Tanácsban most csütörtökön?

Negyedszer: Kapcsolatban áll Ön az eurócsoport elnökével, Juncker miniszterelnök és
pénzügyi miniszterrel úrral, és a Bizottság elnökeként támogatni fogja őt?

Ötödször: Amennyiben az eurókötvények nem kapnak zöld lámpát, azonnal tájékoztatni
fogja a Parlamentet, hogy Ön, illetve a Bizottság milyen módon kíván válaszolni az estleges
negatív hatásokra?

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Az eurókötvény érdekes elgondolást jelent.
Valójában a Bizottság már 2008-ban is fontolóra vette ezt a kérdést az EMU fennállásának
10. évfordulójára készült „EMU@10” című dokumentumban. Időközben azonban a válság
kezelése céljából létrehoztuk az európai pénzügyi stabilitási eszközt (EFSF) és a pénzügyi
felügyeletek európai rendszerét (ESFS). Ezeket az eszközöket azonban még távolról sem
merítették ki. Ezek az eszközök szükség esetén sokkal gyorsabban fejleszthetők és
kiigazíthatók az egyéb alternatívákhoz képest, bármennyire érdekesek is legyenek azok.
Úgy gondolom, jelenleg egy egyszerű kérdést kell feltennünk magunknak: a válság
megállapodáson alapuló eszközökkel kezelhető a legjobban vagy inkább egy olyan újabb
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vita megnyitásával, amely tekintetében nincs általános megegyezés? Ahogy az Ön kérdése
is sugalmazza, csakugyan nem született megegyezés Juncker miniszterelnök közelmúltban
előterjesztett javaslatairól.

Úgy gondolom, a válasz ma nyilvánvaló. Arra kell összpontosítanunk, amiről egyetértés
alakulhat ki az euróövezetben, mert ha nincs egyetértés, az kedvezőtlenül fogja befolyásolni
az euróövezet piacainak megítélését. A jövőre nézve nem szabad veszni hagynunk az
eurókötvényekkel kapcsolatos igen érdekes elképzelést, de jelenleg inkább arra kell
összpontosítanunk, ami a leggyorsabban és leghatározottabban megvalósítható.

Martin Schulz,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Barroso úr! Ön abban
az utánozhatatlan diplomatikus stílusában válaszolt a kérdésemre, de nem hagyom, hogy
ennyivel megússza. Ezért nagyon konkrétan teszem fel a kérdést: Juncker miniszterelnök
az eurócsoport elnökeként kijelentette, hogy az Európai Tanácson belül az eurókötvények
bevezetését kívánja kezdeményezni. Támogatni fogja ebben? Továbbá előfordulhat, hogy
megpróbálja meggyőzni Merkel asszonyt és Sarkozy urat, hogy az euróövezet államainak
többségéhez csatlakozzanak, vagy ha Merkel asszony és Sarkozy úr nemet mondanak erre,
akkor azt fogja mondani: „rendben, mivel ketten nemet mondtak, eltekintünk ettől az
elképzeléstől?

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Nagyon őszintén fogok válaszolni erre a
kérdésre. Nem hiszem, hogy jelenleg a legcsekélyebb lehetőség is lenne arra, hogy
megegyezés szülessen az eurókötvényekről.

Számos tagállam részéről vonakodás tapasztalható a javaslattal kapcsolatban. Ezért úgy
vélem, arra kell törekednünk, hogy a lehető legnagyobb egyetértés jöjjön létre a jelenlegi
eszközök tekintetében. Meglehetősen nyíltan megmondtam Önnek – és különösen Martin
Schulz úrnak –, hogy érdekesnek és csábítónak találom ezt az elképzelést. A Bizottság
csakugyan számos javaslatot készített korábban – egyik kiváló elődöm idejében –, azonban
jelenleg nem alkalmasak a feltételek, hogy erről megegyezésre jussunk.

Guy Verhofstadt,    az ALDE képviselőcsoport nevében  .  – Egy konkrét kérdésem lenne,
azonban előtte el kívánom mondani, Barroso úr, hogy Önnek a Bizottsággal együtt joga
van a kezdeményezéshez. Ön megteheti, hogy javaslatot terjeszt elő az eurókötvényekről,
és erre tért ki Schulz úr kérdése is. Rendben van, tehát Ön nem él ezzel a joggal, és
pillanatnyilag ez a probléma ezzel kapcsolatban.

Egy konkrét kérdésem lenne a 2009-es mentesítéssel kapcsolatban. A regionális politikai
főigazgató megbízhatósági nyilatkozatában azt állítja, hogy – idézem – a 79 program közül
38 esetében a főigazgatóság nem rendelkezik a bejelentett kiadások 2009. évi
visszatérítésének alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét illető
megfelelő bizonyossággal. Ez felveti azt a kérdést, hogy ki van olyan helyzetben, hogy a
megfelelő bizonyossággal szolgáljon. A nyilatkozat azzal folytatódik, hogy a fennmaradó
41 program esetében már korai szakaszban, a 2009. évi visszatérítések előtt számottevő
hiányosságokat észleltek.

Tehát az én kérdésem Önhöz: feltételezve, hogy Ön politikai felelősséget vállal e
nyilatkozatért és annak összes következményéért, milyen cselekvési irányvonalat fognak
alkalmazni a tagállamokkal szemben?

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Hogy az észrevételeire válaszoljak,
Verhofstadt úr, először is hadd mondjam el, hogy a Bizottság már élt kezdeményezési
jogával. Emlékeztetném Önt, hogy amikor útjára indítottuk ezt a mechanizmust,
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Olli Rehn úr és én bevezettük a kollektív garanciák lehetőségét, amely többé-kevésbé az
eurókötvények irányába mutatott. Ezt a tagállamok határozottan elutasították.

Most előállhatnánk új javaslatokkal, azonban jelenleg nem gondolom, hogy ismét hivatalos
javaslatot kellene benyújtanunk, amikor ilyen kényes helyzetben vagyunk. Ez csak
megosztaná az euróövezetet és az Európai Uniót. A Bizottság azonban már készített
javaslatokat. Azokat beterjesztették, de elutasították. Ez a tényleges helyzet.

Ami a pénzügyi kilátásokat illeti, már kötelezettséget vállaltam arra, hogy benyújtok egy
javaslatot az eurókötvények egy különleges formájára – az euro-projektkötvényekre –
vonatkozóan, és még ha el is jutott hozzám néhány negatív észrevétel bizonyos
fővárosokból, még mindig reménykedem, hogy valóra válik.

A kérdésére válaszolva, úgy vélem, többet kell kérnünk a tagállamoktól. Mint Ön is tudja,
a tagállamok – négy vagy öt kivételével – nem készek megbízhatósági nyilatkozatot kiadni.
Igaza volt a főigazgatónknak, amikor azt mondta – miként Ön is említette –, hogy olykor
a Bizottság nem rendelkezik az összes szükséges eszközzel ahhoz, hogy minél előbb
párbeszédet kezdjen a tagállamokkal az uniós források nemzeti szintű felhasználása
tekintetében.

José Bové,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, Barroso úr! Egy évvel
ezelőtt azt mondta nekem, hogy a GMO-k megfertőzték első hivatali időszakát, és a kérdést
vissza kívánja utalni a tagállamokhoz.

Néhány nappal ezelőtt 1 200 000 aláírást gyűjtöttek az európai polgároktól, akik a GMO-k
tekintetében egy független szakértői jelentést kérnek. Szintén néhány nappal ezelőtt a
Környezetvédelmi Tanács túlnyomó többséggel elutasította Dali biztos úr javaslatát. Mind
a Tanács, mind a Parlament jogi tanácsadóinak véleménye is kedvezőtlen volt. Nemrég
tanúja volt az EFSA-nál a Banati-ügyben kirobbant botránynak, és a testület feltette a
szükséges kérdéseket. Sőt mi több, az EFSA saját maga úgy döntött, hogy új értékelési
iránymutatásokat ad ki.

Ezért azt szeretném megtudni, hogy szándékában áll-e leállítani minden új engedélyezési
eljárást, illetve a meglévő (pl. a MON810-re vonatkozó) engedélyek megújítását, amíg az
EFSA új szabályai hatályba nem lépnek. Az új értékeléseket és az engedélyek megújítását
már az új szabályoknak megfelelően kellene végrehajtani.

Végezetül: Szándékában áll újra megnyitni a vitát, hogy független értékelés születhessen?

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – (FR) Elnök úr! Ami a kezdeményezést illeti,
Önök is tudják, hogy ez az új rendszer még nem lépett hatályba. Mindazonáltal
természetesen minden ezzel kapcsolatos polgári kezdeményezést nagy érdeklődéssel
kísérünk figyelemmel. Az illetékes biztos valóban találkozott e kezdeményezés védnökeivel,
még ha azt hivatalosan nem is hagyták jóvá.

Visszatérve a jelenlegi kérdésre, a jogszabályt továbbra is a jelenleg hatályos formájában
fogjuk alkalmazni. Nem tudunk jobb választási lehetőséget kínálni az EFSA részére. Ez egy
független ügynökség, amelyet vélemények készítésére hoztak létre. Az ügynökség
összegyűjti a témával kapcsolatos szakértői információkat, és természetesen tiszteletben
kell tartanunk az általa kiadott véleményeket. Ezért továbbra is az ezzel kapcsolatos
közösségi jogszabályokhoz tartjuk magunkat. A Bizottság nem dönthet úgy, hogy
felfüggeszti a közösségi jog alkalmazását.
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Korábban már rendkívül nyíltan elmondtam Önnek, hogy nem vagyok megelégedve a
GMO-kat szabályozó európai rendszerrel. Nem vagyok elégedett, mert szerintem nem elég
átlátható. Ugyanakkor köteles vagyok ragaszkodni e rendszerhez.

José Bové,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Köszönöm a válaszát. Az EFSA
azonban már új iránymutatásokat vezetett be, amelyek sokkal szigorúbbak. Hozzá kíván
járulni ahhoz, hogy az utóbbi időszakban kiadott új engedélyeket és a MON810 kukorica
kérdését felülvizsgálják az említett új iránymutatások fényében?

Ma már nem fogadhatjuk el azokat az értékeléseket, amelyeket a régi szabályok alapján
végeztek el. Ezért teszem fel Önnek ezt a kérdést ennyire konkrétan, és azt szeretném kérni
Öntől, hogy az egész vitát ismét kezdjük el a legelejétől, ahelyett, hogy 2012-ig várnánk
vele. A 2001/18/EK irányelv felülvizsgálata 2012-ben válik esedékessé, a folyamatot
azonban előre kell hozni.

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – (FR) Csakúgy, mint mindig, most is figyelembe
vesszük a független ügynökség, a parmai székhelyű Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
javaslatait és ajánlásait. Tehát, ha az ügynökség új iránymutatást vezet be, azt nagyon
figyelmesen meg fogjuk vizsgálni.

Ez a legtöbb, amit el tudok mondani Önöknek ebben a szakaszban. A GMO-k
engedélyezését szabályozó jogi keretrendszer azonban még nem változott meg.
Következésképpen mindaddig a jelenlegi rendszerhez kell ragaszkodnom, amíg az meg
nem változik, azonban készek leszünk figyelembe venni és rendkívül gondosan
megvizsgálni minden új iránymutatást.

Michał Tomasz Kamiński,    az ECR képviselőcsoport nevében. – (PL) Elnök úr! A Gazprom
és a Nord Stream konzorcium április 9. óta dolgozik az Északi Áramlat gázvezeték néven
ismert csővezeték megépítésén. Most nem kívánok kitérni e projekt környezetvédelmi
szempontjaira, mivel a tisztelt Ház már megvitatta ezt a kérdést. Sokkal inkább egy másik
kérdésre szeretném felhívni a figyelmüket – az eddig lefektetett gázvezeték meglehetősen
megnehezíti a nagyobb hajók részére, hogy megközelítsék Lengyelország świnoujściei
kikötőjét. Ez a kikötő jelentős munkaforrást jelent számos lengyel számára
Nyugat-Lengyelországban, amely régió gyakran meglehetősen magas szintű
munkanélküliséggel küzd. Lengyelország kétoldalú megbeszéléseken vetette fel ezeket a
kérdéseket, azonban az a benyomásom, hogy itt a versenyképességgel kapcsolatos
problémákkal is foglalkozunk. Rostock kikötője a közvetlen szomszédban, a határ
túloldalán, Németországban fekszik. Remélem, gyors növekedésben lesz része, azonban
azt szeretném, hogy Európában minden kikötő egyenlő bánásmódban részesüljön, hogy
valóban versenyképesek legyenek, illetve az egyik tagállamban elfogadott műszaki
megoldások ne gátolják a más tagállami kikötők fejlődését.

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Tisztában vagyok azzal, hogy bizonyos
szempontból aggodalmak merültek fel az érintett lengyel kikötők korlátozott
megközelíthetőségével kapcsolatban. A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján
azonban a német stralsundi bányahatóság által kiadott engedély arra kötelezi a Nord Stream
társaságot, hogy a csővezeték németországi szakaszára vonatkozóan készítsen felülvizsgált
kockázatelemzést, mivel a lengyel fél a folyamat e szakaszában ismertette azzal kapcsolatos
terveit, hogy két kikötőjét átalakítja a mélyebb merülésű hajók igényeinek megfelelően. A
vizsgálat eredményeként a gázvezetéket mintegy 20 km-es szakaszon félméteres burkolattal
borítva helyezik el a tengerfenéken.
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Ezen felül a németországi kizárólagos gazdasági övezeten áthaladó tervezett útvonal
vizsgálata alapján úgy döntöttek, hogy egy 12 km-es szakaszon másik nyomvonalat
követnek. A végleges engedélyt ez év februárjában a Szövetségi Hajózási és Vízrajzi Hivatal
adta ki.

A német hatóságok és a kivitelező rendelkezésére álló információk alapján mindkét fent
említett intézkedés végrehajtására azzal a céllal került sor, hogy biztosítsák a lengyel kikötők
zavartalan megközelíthetőségét a csővezeték megépítését követően. Sajnálom, hogy ez
ennyire technikai jellegű, de ennél jobb információval nem rendelkezünk.

Michał Tomasz Kamiński,    az ECR képviselőcsoport nevében. – (PL) Barroso úr! Ön már
többször bizonyítékát adta, hogy a tagállamokat igazságos módon kezeli. Remélem, hogy
ebben az ügyben az Európai Bizottság országunkkal szemben hasonlóan igazságos
bánásmódot fog tanúsítani. Csupán azt szeretném, ha figyelembe venné azt az Ön által is
elismert tényt, hogy Ön főként a német fél által benyújtott adatokra támaszkodik. Azzal
a kéréssel fordulok az Európai Bizottsághoz, hogy ebben az ügyben kérje ki egy független
szakértő véleményét is, jóllehet továbbra is hangsúlyoznám, mily nagy bizalommal vagyok
Ön iránt, hogy valamennyi uniós tagállam felé igazságosan közelít.

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Köszönöm az észrevételeit, Kamiński úr. A
Bizottság valóban szorosan nyomon fogja követni az Északi Áramalat gázvezeték kérdését.
Tisztában vagyunk azzal, hogy környezetvédelmi és egyéb szempontból is kényes kérdésről
van szó, ezért különös gonddal kísérjük figyelemmel ezt a kérdést.

Lothar Bisky,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Barroso úr! Schulz úr
kérdéseire válaszolva azt mondta, hogy az eurókötvényekkel kapcsolatos elképzelések
valószínűleg nem fognak megvalósulni. Korábban azt hallottuk, hogy a pénzügyi
tranzakciókra kivetendő adóból semmi sem lesz, és az egyéb javaslatok sem vezettek
sehová. A pénzügyi válság kezdete óta három év telt el. Így most azt kérdezem magamtól,
hogy vajon Ön hozzá tudna-e járulni az euró-mentőcsomag felkarolásához – ami
természetesen egy kiegészítő intézkedés lenne –, vagy inkább azzal kell számolnunk, hogy
a hétvégén Ön és mások újabb javaslatokat fognak elutasítani. A kérdésem a következő:
mennyire költséges ez a késlekedés, annál is inkább, mivel ez a huzavona sok pénzt emészt
fel?

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Az egyik dolog, amit el kell mondanunk az
európai állam- és kormányfőknek, a következő: amikor ezen a héten találkozunk – lévén
az Európai Tanács tagjaként a Bizottság elnöke is jelen lesz –, nem csak egymással fogunk
egyeztetni, illetve a szakpolitikákkal vagy a gazdasággal fogunk foglalkozni, hanem a
piacokról is szó lesz.

Ezek rendkívül kényes kérdések, amelyeknél szerintem a kötelezettségvállalások során
bizonyos mértékű józanságot kell mutatnunk.

Mivel kötelességem nyíltnak lenni mindnyájukkal, már Schulz úr kérdésére is nagyon
őszintén feleltem. Az eurókötvényekkel kapcsolatban találkoztunk néhány érdekes
javaslattal. Véleményem szerintem nem szabad teljesen elvetnünk a javaslatot, azonban
az is nyilvánvaló, hogy pillanatnyilag nincs egyetértés ezzel kapcsolatban. Nem fogok egy
olyan kérdéshez ragaszkodni, amely jelenleg – számomra nyilvánvalóan – megosztja a
véleményeket. Most is rendelkezünk olyan általánosan elfogadott eszközökkel, amelyekkel
tovább dolgozhatunk azon, hogy minden igyekezetünkkel egy egységes és hatékony
megoldást találjunk az euróövezet és az Európai Unió megóvására.

14-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU180



Lothar Bisky,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, Barroso úr! Csak még
egy rövid kérdés: vannak más olyan eszközök is, amelyek még vita tárgyát képezik? E
tekintetben elég rosszul tájékozottnak érzem magam. Valamit tenni kell, és abban
valószínűleg egyetértünk, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket ténylegesen is
alkalmazni kellene.

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Sok kérdésről és számos lehetséges alternatív
eszközről folytatunk vitát. Az eurócsoport legutóbbi ülésén különböző véleményeket és
különféle elképzeléseket mérlegeltünk, és a Bizottság minden érintett féllel felvette a
kapcsolatot.

Én saját magam és Olli Rehn úr nem csak a tagállamokkal konzultáltunk, hanem az Európai
Központi Bank elnökével, az IMF ügyvezető igazgatójával és az e területen nagy jelentőséggel
bíró egyéb szereplőkkel is, azonban, szerintem, nem lenne bölcs dolog, hogy – mint ahogy
a múltban már néhányszor megtörtént – nagyon nagy horderejű bejelentéseket tegyünk,
amelyeket aztán nem követnek konkrét eredmények.

Legközelebb pontosan az ellenkezőjét kell tennünk, és csak akkor szabad tényleges
következtetéseket levonnunk, amikor erre már felkészültünk. Éppen ezért a Bizottság
rendszeresen együttműködik valamennyi tagállammal és az egyéb intézményekkel annak
érdekében, hogy minél előbb átfogó megoldást találjon.

Nigel Farage,    az EFD képviselőcsoport nevében. – Barroso úr! A legutóbbi WikiLeaks-botrány
vegyes érzéseket váltott ki: néhányan jónak tekintették az átláthatóságot, mások azonban
úgy vélekedtek, hogy az információk kiszivárogtatása talán árt a nemzetközi diplomáciának.
Mindazonáltal én különösen szórakoztatónak találtam a WikiLeaks Önre vonatkozó
utalásait, amikor az Ön oroszországi utazását említik, vagy arról szólnak, hogy Önt semmibe
vették és kirekesztették, illetve az orosz miniszterelnök véleményét idézik, miszerint Ön
nem más, mint egy megdicsőült nemzetközi köztisztviselő.

Barroso úr! Kérem, ne feledkezzen meg arról, hogy korábban ezt itt már megvitattuk. Újra
és újra felhívtam a figyelmét arra, hogy Önt nem közvetlenül választották meg a polgárok,
és ezért Ön nem rendelkezik valódi legitimitással. Tény, hogy Önt azért nem választották
meg, mert nem parancsol több tiszteletet a nemzetközi színpadon, és mert az európai
polgárok egyre inkább megvetik Önt és az egész Bizottságot?

José Manuel Barroso,   a Bizottság elnöke. – Én nem gondolnám Önről, Farage úr, hogy
az oroszokkal szövetkezik – csak mert azt sugalmazza, hogy egyetért velük! Őszintén
szólva, engem ez a Parlament választott meg titkos szavazással, ezért úgy vélem,
kiérdemeltem e Parlament és valamennyi parlamenti képviselő tiszteletét.

(Taps)

A 27 demokratikus állam alkotta Európai Unió sajátos eljárás útján választja meg a Bizottság
elnökét, mivel mi nem egy állam vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy Ön nem támogatná
az egyesült európai állam megteremtését. Mivel mi nem egy egyesült állam vagyunk, nem
kerülhet sor az Európai Unió elnökének közvetlen megválasztására sem. Az Európai
Uniónak nincs elnöke; itt a Bizottságnak van elnöke. Tetszik Önnek vagy sem – nekem
jobban tetszik, mint Önnek! –, de valójában engem ez a Parlament választott meg, az
Európai Tanács elnökét pedig az állam- és kormányfők nevezték ki.
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Ily módon tudjuk az Európai Unión belüli sokféleséget kezelni, és úgy gondolom, ennek
ez a demokratikus módja. Csak remélni tudom, hogy legalább az európai parlamenti
képviselők tisztelik az Európai Unió intézményeit, ha már mások nem is.

Nigel Farage,    az EFD képviselőcsoport nevében. – Nos, Barroso úr, ezt rendkívül
mulatságosnak találtam! Az, hogy fölállhat és azzal dicsekszik, hogy titkos szavazással
választották meg és ez Önnek demokratikus legitimitást biztosít, a legelképesztőbb dolog,
amivel eddig egész életemben találkoztam.

A helyzet az, hogy a Bizottság kizárólagos joggal rendelkezik olyan jogalkotási javaslatok
benyújtására, amelyek tönkreteszik az európai gazdaságokat, ahogy az most is történik.
Ön szerint léteznek olyan körülmények, amelyek között népszavazást tartanának az európai
polgárok, hogy maguk dönthessenek ezekről a kérdésekről?

(Közbeszólások az ülésteremből számos képviselő részéről)

Elnök.   – Tisztelt kolléga, sajnálom, de az ülésteremből érkező közbeszólásokat nem
vesszük figyelembe. Szeretnénk folytatni az ülést.

José Manuel Barroso,   a Bizottság elnöke. – A Parlamenten belüli választás nyílt választás
volt. Sok ember úgy gondolja azonban, hogy a legszabadabb választások azok, ahol minden
személy – illetve minden egyes parlamenti képviselő – titkosan hozhat döntést. A totalitárius
rendszerekben a titkos szavazás rendszerint nem megengedett, éppen az egyéni
szabadságjogokra gyakorolt nyomás miatt. Ez az első észrevételem.

A második észrevételem a népszavazásokhoz kapcsolódik: az alkotmányos és demokratikus
elmélet számol a népszavazással és a képviseleti demokráciával. Egyébként valószínűleg
épp Nagy-Britannia az az ország, amely a legtöbbet tette a képviseleti demokráciáért. Egy
demokráciában a döntéshozatal egyik tökéletesen legitim módja a képviseleti demokrácia.
A parlamentek szerepe, legyen szó a nemzeti parlamentekről vagy az Európai Parlamentről,
végtelenül fontos a demokráciában. Én személy szerint úgy vélem, hogy a képviseleti
demokrácia ellen irányuló néhány megjegyzés nem a valódi demokratikus gondolkodást
tükrözi, amennyiben azok ennyire negatívak.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Kína jelentős többlettel rendelkezik az EU-val
szembeni kereskedelmi mérlegében. Európa a szolgáltatások terén igen csekély többlettel
rendelkezik ennek ellentételezésére. Kína e kereskedelmi többletét úgy éri el, hogy a
devizaárfolyamot mesterségesen alacsonyan tartja, a bérszínvonalat annyira lenyomja,
hogy nincs lehetőség a Kínába irányuló importra, exportárai jóval alacsonyabbak az európai
áraknál, harmadrészéről pedig semmibe veszi a nemzetközi szabadalmi jogokat, így a kínai
vállalatok hasznot húznak a mások által végzett kutatásokból és fejlesztésekből.

Kína nagy sebességre kapcsolva devizatartalékokat halmoz fel és ellenőrzése alá vonja a
világ szűkös erőforrásait. Az európai országok egy könyörtelen világpiaci versenyszereplő
önkéntes áldozataivá válnak egy, a saját állatállományunk megsemmisítését célzó eszköz
bevezetésével. Az európai országoknak külön-külön – én ezt támogatom – vagy együttesen
meg kell védeniük az európai iparágakat.

Miért hagyja a Bizottság, hogy az uniós vállalkozások és munkavállalók a tisztességtelen
kínai versenytől szenvedjenek?

José Manuel Barroso,   a Bizottság elnöke. – Hadd mondjam el, hogy közösen sokkal
több eredményt érhetünk el, mint külön-külön.

14-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU182



Őszintén szólva, nem gondolom, hogy az egyes tagállamok elegendő hatalommal bírnának
ahhoz, hogy Kínával szemben bármilyen intézkedést hozzanak. Az Európai Unió együttesen
szembeszállhat Kínával, és ez az, amit csinálunk. Mint tudják, a szabadkereskedelem mellett
foglalunk állást, ugyanakkor a tisztességes kereskedelem mellett is kiállunk. Amikor úgy
láttuk, hogy bizonyítékunk van például a dömpingre, dömpingellenes intézkedéseket
vezettünk be Kínával szemben. Ez nem volt könnyű, mert számos tagállam ellenezte az
ilyen intézkedéseket, mi mégis bevezettük azokat. Minden alkalommal, amikor a kínai
vezetőkkel találkozunk, megvitatjuk a szellemi tulajdonjogok kérdését, felvetjük, hogy
szükségesnek tartjuk néhány alapelv tiszteletben tartását ahhoz, hogy ily módon nyitott
kereskedelmet folytathassunk velük. Pontosan ezt a stratégiát követjük: pozitív szellemben
kezeljük a kínaiakat, azonban határozottan kiállunk kereskedelmi érdekeink mellett.

Egyébként ezt a legutóbbi csúcstalálkozón igen világosan kifejezésre juttattuk.

Andrew Henry William Brons (NI).   – Ön azt mondta, hogy hisz a tisztességes
kereskedelemben, azonban a tisztességes kereskedelem nem szerepel a kínálatban. Amit
mi folytatunk, az egy egyoldalú kereskedelem, amely Kína javát szolgálja.

Sikeres lesz-e vajon a Bizottság abban, hogy rákényszerítse Kínát a szubvenciók
felszámolására, devizaárfolyamának helyes megállapítására, illetve – ami azt illeti – a
nemzetközi szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartására, ami szemmel láthatólag a kínai
GDP közel 5%-át teszi ki? Végül is vajon nem lenne szükség arra, hogy teljes egészében
megakadályozzuk a kínai áruk importját?

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – A Bizottság egyértelműen sikeres lesz, ha
minden támogatást megkap a tagállamoktól. Ezen dolgozunk, és mindenekfelett rendkívül
elkötelezettek vagyunk a viszonosság mellett. A viszonosság elve azt jelenti, hogy nyitott
piacokat akarunk. Véleményünk szerint ez a mi érdekünk. Az Európai Unió vitathatatlanul
a legnagyobb exportőr a világon, nagyobb, mint Kína, és ezért fontos a piacok
nyitottságának megőrzése. Abban is hiszünk azonban, hogy partnereinknek tiszteletben
kell tartaniuk néhány alapszabályt.

Ami az árfolyamokat illeti, mint tudják, a legutóbbi G20-as csúcstalálkozón az Európai
Unió az elsők között törekedett annak biztosítására, hogy ezzel a kérdéssel konstruktív
módon és együttműködő szellemben foglalkozzanak, mert hisszük, hogy a dolgokat akkor
is meg kell vitatni, ha lekötnek a világgazdaságban tapasztalható jelentős egyensúlyhiány
problémái.

Elnök.   – Elérkeztünk a kérdések órájának második részéhez, a „catch the eye”
felszólalásokhoz. A téma a WikiLeaks és a kiberbiztonság.

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Elnök úr, Barroso úr! Nem arra szeretném megkérni, hogy
foglalkozzon az Egyesült Államokkal kapcsolatos diplomáciai problémákkal, nem kívánok
fejtegetésekbe bocsátkozni a számítógépes hálózatok előnyeiről és hiányosságairól, az
információszabadságról, vagy akár Julian Assange halálát szorgalmazó szégyenletes
felhívásokról. Amit el szeretnék mondani, az az, hogy nincs jogunk figyelmen kívül hagyni
nyilvánosságra kerülő információkat.

Megkérdeztem az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és az Emberi Jogi
Albizottság elnökét, hogy megismételhetnénk-e a Parlament által 2007-ben a CIA európai
tevékenységeivel kapcsolatban lefolytatott vizsgálatot, amelynek során az elnöki tisztet
volt szerencsém betölteni. Akkor elismeréssel adóztam Önöknek: a Barroso-Bizottság
együttműködő és segítőkész volt, valamint rendkívül átlátható módon tevékenykedett,
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nem úgy a Tanács, amely − épp ellenkezőleg − mulasztásokat követett el és hazudott a
Parlamenttel folytatott konzultációk során. A kérdés, amit fel szeretnék tenni Önnek,
nagyon egyszerű: ismét kész a Barroso-Bizottság teljesen nyíltan együttműködni az Európai
Parlamenttel?

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – (PT) Az Európai Bizottság, amelynek van
szerencsém elnöki tisztét betölteni, mindig teljesen nyíltan működött együtt az Európai
Parlamenttel, és a jövőben is mindig így fog eljárni. A legcsekélyebb kétségem sincs efelől,
és köszönöm az elnökségem alatt működő Bizottsággal kapcsolatos szavait. Úgy vélem,
fontos, hogy a Bizottság és a Parlament közötti kapcsolatokban betartsuk az átláthatósággal
és a tisztességes intézményi együttműködéssel kapcsolatos legszigorúbb előírásokat és
elveket.

Edit Herczog (S&D).   – Ugyanezt a kérdést szeretném feltenni. Az európaiak napjainkban
digitális függőségben élnek, és mi ragaszkodunk ehhez a digitális függőséghez, de persze
azzal a feltétellel, hogy biztonságban érezzük magunkat az interneten. A Bizottságnak
prioritásként kell tekintenie arra, hogy javaslatokat nyújtson be Európa 500 millió
polgárának biztonságával kapcsolatban. Miként tervezi a Bizottság egyidejűleg biztosítani
a biztonságot és a magánélet védelmét, az egyik vagy másik sérülése nélkül?

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Az említett kérdések közül néhány nemzeti
hatáskörbe tartozik, azonban a mi hatáskörünkbe tartozó területeken a közelmúltban
néhány hasznos változtatást javasoltunk. Ami a dokumentumokhoz való hozzáférésre
vonatkozó jogszabályokat illeti, Malmström biztos asszony néhány javaslatot nyújtott be,
amelyeket Önök épp most mérlegelnek. A kiberbiztonságról is készítettünk javaslatokat,
mert – miként azt helyesen megállapította – egyre inkább digitális függőségben élünk.

Nagyon fontos, hogy a digitális térben szükség van a szabadságra, azonban felelős
szabadságra van szükség, miközben védeni kell a magánélethez való joghoz hasonló fontos
jogokat. Az adatvédelem ezért szintén az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdéskörbe
tartozik, és úgy véljük, hogy a Bizottság olyan érzékeny javaslatokat nyújtott be, amely
felelősségteljes módon megfelelő egyensúlyt teremt a szabadság – amely nem alku tárgya
– és az internet használata között.

Graham Watson (ALDE).   – A Bizottság elnöke kimerítő válaszokat adott a WikiLeaks-szel
kapcsolatban. Megkérdezhetem valamiről, amiről még nem szivárogtatta ki a véleményét
a WikiLeaks?

Elnök úr! Ön válaszolt a kormányok jelenlegi kiadásait fedező eurókötvények kibocsátásával
kapcsolatos kérdésekre. Megértem és osztom az ilyen intézkedésekkel kapcsolatos
aggodalmakat. Mindazonáltal elismeri az euróval való megfelelő gazdálkodás nyomán
létrejött hitelezési képességet?

Mivel Oettinger úr állítása szerint 10 évre 1000 milliárd dollárra van szüksége az
energia-infrastrukturális beruházásokhoz – ez körülbelül 100 milliárd EUR-t jelent évente
az éghajlatváltozás és az energiabiztonság jelentette kettős kihívás kezelésének elősegítésére
–, és mivel ez az Európai Beruházási Bank részéről rendkívül nagyra törő lenne, ha ezt
magára vállalná, nem nyújthatna be javaslatokat a jelenlegi kormányzati kiadások helyett
inkább az infrastrukturális beruházások finanszírozására szolgáló eurókötvények
kibocsátásáról?

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Watson úr! Nem azért jöttem ide, hogy a
WikiLeaks-ről csevegjek Önnel! Ön már ismeri a kérdéssel kapcsolatos véleményemet. Az
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Unió helyzetével kapcsolatban Önökhöz intézett felszólalásomban már megemlítettem,
hogy javaslatokat kívánok kidolgozni kifejezetten az infrastrukturális projektkötvények
formájában alakot öltő eurókötvényekkel kapcsolatban. Ezek célja nem az lenne, hogy a
tagállamok még jobban eladósodjanak vagy ezekkel fedezzék a túlzott eladósodottságukat
– hiszen Európában a túlzott eladósodottság problémájával küzdünk –, hanem kifejezetett
arra szolgálnának – ahogy azt Ön is helyesen mondta –, hogy főként az Európai Beruházási
Bank támogatásával néhány fontos infrastrukturális projektet finanszírozzunk.

Ez a kérdés nagyon is napirenden van, és jelentős helyet foglal el a pénzügyi terveinkben.
Júniusban konkrét javaslatokkal fogunk előállni ezzel kapcsolatban. Meg kell próbálnunk
egyetértésre jutni, mert véleményem szerint ez az egyetlen módja, hogy megoldjuk a
jelenlegi problémánkat. A tagállamaink nagyon komoly költségvetési megszorítást
alkalmaznak, miközben néhány valódi európai projekt tekintetében finanszírozási
forrásokra van szükségünk.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (ES) Barroso úr! Ami engem nyugtalanít, az a
tartalom. Számomra úgy tűnik, hogy inkább lelőjük a hírnököt, mintsem a probléma
lényegével foglalkozzunk. A WikiLeaks mögötti fő kérdés lényege az igazságnak megfelelő
állítások, amelyeket be is bizonyítanak.

Ön és egyes kollégái, például Miguel Moratinos, éveken át tagadták az állítások többségét.
Tagadták, hogy európai szinten összejátszottak volna az Egyesült Államok által folytatott
bizonyos jogellenes gyakorlatokkal.

Most már tudjuk, hogy ez az igazság, valóban ez történt, és még mindig válaszokat várunk
számos külföldi minisztériumtól és különösen Öntől. Elengedhetetlennek tartom, hogy
magyarázattal szolgáljon az állítások tartalmával kapcsolatban.

Ezt követően rátérnék a másik kérdésemre, a Julian Assange ellen irányuló kampányra.
Szerintem valóban fontos számolnunk azokkal a kockázatokkal, amelyekkel jelenleg ez a
személy kénytelen szembenézni. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy amit csinált –
vagyis az, hogy felfedte az igazságot –, szükséges volt.

Remélem, ezt Ön is meg fogja érteni, és a Parlamentben valamennyien azt reméljük, hogy
magyarázattal fog szolgálni akár itt, akár egy bizottság keretében, amelyet az igazság
biztosítása érdekében újra működésbe kellene hoznunk.

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – (PT) Ami a tartalmat illeti, minden napvilágra
került információ a tagállamok, nem pedig az Európai Bizottság tevékenységéhez
kapcsolódik. Minden kérdést a tagállamoknak kell tisztázniuk, és meggyőződésem, hogy
a demokratikus államokhoz hűen így is fognak tenni. Tudomásom szerint néhány
tagállamban elindultak olyan kezdeményezések, amelyek célja a nyilvánosság tájékoztatása
azokkal a műveletekkel kapcsolatban, amelyekkel meggyanúsították őket.

Ami a Bizottság munkáját illeti, ahogy arra röviddel ezelőtt tisztelt Coelho képviselő úr
emlékeztetett minket, a Bizottság hatáskörén belül minden tőle telhetőt megtesz, hogy
lehetőleg mindenről tájékoztassa a Parlamentet és az európai polgárokat. Julian Assange
tekintetében nincs mit mondanom. Az egyik demokratikus tagállamban – nevezetesen
Svédországban – büntető eljárás alá helyezték, és nemrég európai elfogatóparancsot adtak
ki ellene, amelyet a brit igazságügyi hatóságok vizsgálnak. A Bizottságnak értelemszerűen
nincs mit mondania erről az ügyről, eltekintve attól, ami nyilvánvaló: minden vádlott
ártatlan, amíg bűnössége bizonyítást nem nyer.
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Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Elnök úr! Pillanatnyilag valódi háború zajlik a
kibertérben. A sajtó szerint az elmúlt néhány napban hackerek ezrei indítottak
kibertámadásokat olyan vállalatok ellen, amelyek megpróbálták a WikiLeaks-et elzárni az
internettől vagy aláásni pénzügyi helyzetét, elvágva az adományoktól.

Az olyan társaságokat, mint a MasterCard, a Visa és a PayPal, DDoS-típusú kibertámadások
érték, ami azt jelenti, hogy számítógépek ezrei próbáltak meg egyszerre csatlakozni
ugyanahhoz a weboldalhoz, miáltal az a túlterheltség miatt összeomlott.

Mindannyian érzékeljük, hogy ez általánosságban problémákat okoz a lakossági tranzakciók
tekintetében. A kérdés magától értetődik: megítélésünk szerint ilyen esetekben – európai
szinten – valóban megbízható biztonsági háló védi az online lakossági tranzakciókat?

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Úgy gondolom, erre nem készültünk fel
teljesen, és ezért a Bizottság előterjesztett néhány javaslatot az ilyen típusú kibertámadások
elleni küzdelemre vonatkozóan.

Ez Malmström biztos asszony kezdeményezésére történt, és ezek a javaslatok most már a
kibertámadások minden fajtájára kiterjednek. Az Ön által is említett kibertámadásokkal
kapcsolatban hadd mondjam el Önöknek, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériuma
tagadja, hogy bármilyen közvetlen utasítást adott volna a PayPal, a Visa vagy a MasterCard
részére, így nincs mit hozzátennem a társaságok azon döntéséhez, hogy kiszolgálják vagy
nem szolgálják ki a WikiLeaks-et. A Bizottság ellenzi a kibertámadások minden fajtáját,
függetlenül attól, hogy az egyik vagy – mint ebben a vitatott esetben – a másik oldal követi
el.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Elnök úr! Az USA titkos diplomáciai levelezésének WikiLeaks
és elismert nemzetközi média általi közzétételére csak azért kerülhetett sor, mert az amerikai
biztonsági rendszerben hatalmas hiányosságok tapasztalhatók annak köszönhetően, hogy
a külügyminisztérium és a védelmi minisztérium közötti információcsere jelentősen
megnövekedett.

Az Ön véleménye szerint milyen következményekkel járhat ez a hiányosság a transzatlanti
kapcsolatokra nézve, különösen a diplomáciai és hírszerzési információk megosztása
terén? Milyen tanulságot vonhatunk le továbbá az Európán belüli kommunikációs hálózatok
– köztük a Correspondence Européenne hálózat – biztonságának, az Európai Külügyi Szolgálat
működésének, valamint a kibertámadásokkal szembeni biztonság megerősítésével
kapcsolatban?

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – (PT) Először is úgy gondoljuk, hogy ami az
Egyesült Államokban megtörtént, az bármely biztonsági rendszer tekintetében
megtörténhet. Egyetlen biztonsági rendszer sem védett tökéletesen az esetleges
jogsértésekkel szemben.

Való igaz, hogy az amerikai rendszer esetében látszólag – a beérkező információk szerint
– több százezer személy férhet hozzá rendkívül bizalmas információkhoz, azonban az
igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az olyan rendszereken belül, amelyek tisztelik a
szabadságot – mint az európai rendszerek esetében is –, lehetetlen a 100%-os biztonság
megteremtése. Éppen ezért feltett szándékunk, hogy együttműködjünk amerikai
partnereinkkel és barátainkkal a biztonság fokozása érdekében, azonban mindenkor
tiszteletben tartva az alapvető szabadságjogokat is, továbbá fontosnak tartjuk, hogy
megfelelő egyensúlyt találjunk e két óvintézkedés között, miként erről röviddel ezelőtt is
beszéltem.
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Igaz, hogy – különösen a terrorcselekmények miatt – szükség van néhány rendkívül kényes
információ cseréjére. Ugyanakkor ezt az elővigyázatossági előírásokkal összhangban és
általában a megfelelő egyensúly elvének betartása mellett kell végrehajtani.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Ahogy azt számos állam kormányképviselőinek nyilatkozatai
is alátámasztják, a túlzott igyekezett, amellyel a Julian Assange elleni nyomozást folytatják,
egyértelműen arra irányul, hogy őt és a WikiLeaks-et megbüntessék bizonyos szigorúan
titkos dokumentumok feltárásáért, mint például amelyben az amerikai külügyminiszter,
Hillary Clinton aggodalmának adott hangot, valamint a római és moszkvai amerikai
nagykövetségtől tájékoztatást kért Berlusconi és Putyin minden olyan személyes
befektetéséről, amely befolyásolhatja a saját országuk kül- vagy gazdasági politikáját.
Berlusconit Putyin európai szószólójának nevezte.

Egyértelmű, hogy ami itt történik, az nem más, mint egy olyan ember és egy olyan szervezet
megbüntetése és üldözése, akinek, illetve amelynek egyetlen bűne, hogy a világ tudomására
hozott bizonyos elkendőzött információkat, ami kényelmetlen helyzetbe hozta a
kormányokat. Ennélfogva a mi kötelességünk megvédeni a WikiLeaks szabadságát és
tisztességes bánásmódot biztosítani Julian Assange részére, akinek meg kell fizetnie bűneiért,
amennyiben egy tisztességes tárgyalás keretében bizonyosságot nyer a bűnössége.

Ezért arra kérem a Bizottságot, hogy foglaljon állást a WikiLeaks-ügyben, és fejtse ki, miként
szándékozik nyomon követni a helyzet alakulását annak érdekében, hogy ezt az ügyet ne
használhassák fel az információszabadság és az internet korlátozására, amely ismételten
egy rendkívül erős demokratikus eszköznek bizonyult és ezért védelemre szorul.

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Mint korábban is elmondtam, nem tudok
hozzászólni a konkrét esetekhez, illetve a büntető eljárásokhoz.

Ami Assange urat illeti, a svéd igazságszolgáltatási rendszer emelt vádat ellene, amelyet
most a brit igazságszolgáltatási rendszer vizsgál. Mind Svédország, mind az Egyesült
Királyság tiszteletben tartja a jogállamiságot. Hagynunk kell, hogy a szokásos jogi eljárások
haladjanak a maguk útján. Nem tudok, és nem is kívánok hozzászólni a témához, már
csak azért sem, mert rendkívüli módon tisztelem az ártatlanság vélelmét és a mindenkit
megillető személyiségi jogokat. Éppen ezért nincs mit mondanom erről.

A WikiLeaks-üggyel kapcsolatos egyéb kérdések tekintetében tett egyéb észrevételeit
illetően nem gondolom, hogy helyes volna, ha megjegyzéseket fűznék az ügyhöz. Az
amerikai diplomaták szokták kommentálni az ilyen eseteket, ezért ez az ő dolguk. Én nem
illethetem kritikával őket sem. Én csupán az általunk elfogadott álláspontot tudom
megosztani Önökkel, amely azonban nem egyezik az Egyesült Államok álláspontjával. Az
Ön által felvetett üggyel kapcsolatos álláspontunk – az európai álláspont – világos. Nem
kell véleményt mondanunk a kiszivárogtatott információkról, akár a WikiLeaks-től, akár
máshonnan származnak.

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL).   – (EL) Elnök úr! Azt gondolom, még mindig szem
elől veszítjük a lényeget. Legalábbis a válaszai alapján úgy gondolom, hogy nem érti a
lényeget. Először is, végtelenül megdöbbent – és örömmel hallanám, hogy Ön is hasonlóan
megdöbbentőnek találja –, hogy az európai szervek hihetetlen módon szó nélkül hagyják
a szólásszabadság elnyomásának e példáját. Fájdalom, hogy a szólásszabadság védelmezői
közül senki nincs jelen a tisztelt Házban. Hirtelen mindenki eltűnt.

A kérdésem a következő: véleménye szerint arra fogják használni ezt az ügyet, hogy
elnyomják a szabad információáramlást? Mi mindannyian – nagyon helyesen – felemeljük
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a hangunkat azért, hogy a kínaiaknak és a kubaiaknak joguk van hozzáférni az internethez;
de mit tudunk és kell tennünk most, amikor ezt a jogot ténylegesen korlátozzák? Mit tehet
és tesz a Bizottság?

A kérdésem nagyon konkrét: mit fog tenni Ön azért, hogy az európai polgárok
hozzáférhessenek a WikiLeaks weboldalához?

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Először is a lényegi kérdés, amellyel
foglalkoztunk, az az, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, annak minden formájában,
nem csak egy alapvető emberi jog, hanem valamennyi demokratikus társadalom alapköve.
Ez nem alku tárgya.

Ugyanakkor az is világos, hogy vannak olyan információk, legyenek azok magán-, üzleti
vagy jogi jellegűek, amelyek természetüknél fogva érzékenyek és nem tehetők
hozzáférhetővé a nagyközönség számára. Az adatvédelem szintén az alapvető jogok egyike.
Minden tagállamunk rendelkezik olyan szabályokkal, amelyek az adatok és bizonyos
érzékeny közérdekű információk védelmére irányulnak, és ez a mi álláspontunk a
véleménynyilvánítási szabadsággal és az adatvédelemmel kapcsolatban.

Ami a konkrét személy elleni vádemelés kérdését illeti, én nem vagyok bíró. Továbbá a
Bizottság sem köteles véleményt nyilvánítani egy konkrét személy elleni vádemelésről,
mert a Bizottság nem bíróság, és ez nem is várható el tőle, és nem bocsátkozik
feltételezésekbe egy konkrét személy bűnösségét illetően.

Tunne Kelam (PPE).   – A NATO-val kapcsolatos új elgondolás a kibertámadások elleni
nemzeti védekezőképesség koordinálását szorgalmazza azzal a céllal, hogy valamennyi
NATO-szerv egy központi kibervédelem alá tartozzon. Ön miben látja az Európai Bizottság
szerepét a nemzeti kibervédelem különböző szinteken történő koordinálásának javítása
és a NATO-val való együttműködés fokozása terén? Vajon Ashton bárónő például fel fog
karolni néhány, védelmi politika hatálya alá tartozó kiberbiztonsági kérdést? Ön szerint
több közös uniós kutatásra van szükség ahhoz, hogy európai szinten átfogó választ találjunk
a kibertér által létrehozott kihívásokra?

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Alapvetően ez nem a Bizottság, hanem
Ashton főképviselő asszony hatáskörébe tartozik. Az ilyen jellegű műveletekről ő egyeztet
a legfőbb partnereinkkel. Az Obama elnökkel tartott legutóbbi csúcstalálkozón napirendre
tűztük a kiberbiztonsággal kapcsolatos együttműködés kérdését is.

Ez fontos kérdés, nem csak a NATO számára, hanem az Egyesült Államokkal fennálló
kétoldalú kapcsolataink tekintetében is. Dolgozunk ezen a kérdésen. Úgy véljük, komoly
kiberbiztonsági veszélyekkel állunk szemben. Néhány tagállamban – sejtésem szerint az
Ön országában is – történtek már kibertámadások. Véleményünk szerint ez komoly
aggodalomra ad okot. Ezzel a kérdéssel európai szinten is foglalkoznunk kell, azonban ez
olyan terület, ahol a tagállamoknak is van bizonyos felelősségük. A főképviselő azon
fáradozik, hogy átfogó megoldást találjon a kiberbiztonsági problémákra. A magam részéről
teljes mértékben támogatom ezeket az erőfeszítéseit.

Derek Vaughan (S&D).   – Ez a kérdés nagy visszhangot váltott ki szerte Európában. Az
embereket foglalkoztató egyik dolog, hogy ez mit fog jelenteni a kiberbiztonság jövőjére
nézve az EU-ban. Nem hiszem, hogy sokan lennének, akik túlságosan nyugtalankodnának
az ügyben érintett személy miatt. Sokkal inkább az érdekli őket, hogy miként fog végződni
ez az ügy Európában. Fontosnak tartom, hogy az EU kidolgozzon egy politikát ezzel
kapcsolatban.
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Arra ösztönözném a Bizottságot, hogy a lehető legtöbb partnert vonja be ezekbe az
egyeztetésekbe, és nem csak tagállami szinten, hanem EU-szerte egyéb kormányzati
szinteken is, többek között abból a célból, hogy a kiberbiztonságot regionális és helyi
kormányzati szinten is fontos kérdésnek tekintsék.

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Teljes mértékben osztom az Ön aggodalmát.
Mi is pontosan ezt az irányvonalat követjük.

Nem is oly régen, az Európai Unió köz- és magánszervezetekkel szembeni kibertámadások
tanúja volt Észtországban (2007) és Litvániában (2008). Naponta több ezer kibertámadást
intéznek az európai uniós intézmények és egyéb állami hatóságok ellen.

A Bizottság a közelmúltban – szeptember 30-án – az információs rendszerek elleni
támadásokról és az erre vonatkozó 2005. évi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről
szóló irányelvre irányuló javaslat benyújtásával válaszolt e riasztó helyzetre. Az irányelv
általános célkitűzése az Európai Unióból eredő és/vagy az Európai Uniót megcélzó
nagyszabású támadások elleni küzdelem.

Nagyon odafigyelünk ezekre az aggodalmakra, és véleményünk szerint az irányelvre
irányuló javaslat megfelelő eszköz. A javaslat büntetéssel sújtja a botnethez hasonló
eszközöket bűncselekmény céljára felhasználó személyeket, valamint a bűncselekmények
tekintetében szigorúbb szankciókat vezet be. A javaslat értelmében a tagállamok a kérés
fogadásától számított 8 órán belül kötelesek válaszolni a köz- és a magánszférából érkező
sürgős kérésekre a hét minden napjának 24 órájában rendelkezésre álló kapcsolattartó
hálózaton keresztül, továbbá a tagállamok nyomon követési kötelezettséggel is bírnak,
ami megkönnyíti a kibertámadásokkal kapcsolatos adatok összegyűjtését és megosztását,
ami kiterjed a büntetőeljárások számára és a bűnügyi jelentésekre is.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az Assange úr ügyével és
a szabadságeszméi miatti bebörtönzésével kapcsolatos válaszok Poncius Pilátus válaszaira
emlékeztetnek.

Három pontot ajánlanék a figyelmükbe:

1. Ez a fumus persecutionis esete, mert a vádak igen gyenge lábakon állnak; 2. az Egyesült
Államok nyomást gyakorol egy európai országra a szóban forgó személy kiadatása céljából,
még ha kérése egyelőre nélkülöz is minden jogalapot; 3. zárolták egy polgár európai
bankszámláit, ami azt jelenti, hogy Európában támogatóitól semmilyen pénzügyi segítséget
nem kaphat.

Sőt mi több, az összes statisztikai adat megerősíti, hogy az európai közvélemény támogatja
e szabadságelveket, az internet szabadságát követeli, a szabadság mellett száll síkra annak
ellenére, hogy e kezdeményezés nyomán – amellyel én személy szerint nem értek teljesen
egyet – kétségek és problémák merültek fel.

Mindazonáltal kíváncsiak lennénk Barroso úr azzal kapcsolatos álláspontjára, hogy milyen
korlátok között mozog és valójában min alapszik az emberi jogok és a véleménynyilvánítási
szabadság védelme. Itt most egy virtuális Guantánamónak lehetünk tanúi? Vajon az internet
totális orwelli ellenőrzésének veszélyével állunk szemben? Ez jelenti a valódi veszélyt, és
választ szeretnénk kapni erre a kérdésre.

Fontosnak tartom továbbá, hogy ellenőrizzük Assange úr börtönkörülményeit, mert
Olaszországban még a maffia tagjait sem tartják teljesen elszigetelve.
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José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Csupán az ügy jogi vonatkozásairól
szolgálhatok Önöknek némi információval, természetesen anélkül, hogy eleve megítélném
a helyzetet, mivel nem vagyok sem bíró, sem döntést nem hozhatok az ügyben.

Először is Assange urat a brit hatóságok egy európai elfogatóparancs alapján vették őrizetbe.
A svéd ügyész Assange úrral kapcsolatban egy körözvényt adott ki a svéd és a schengeni
rendszeren belül és az Interpolon keresztül, amelynek alapján európai elfogatóparancsot
adtak ki.

Nos, az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat 28. cikke értelmében az európai
elfogatóparancs alapján átadott személy nem adható ki harmadik államnak azon tagállam
illetékes hatóságának hozzájárulása nélkül, amely őt átadta. Ez azt jelenti, hogy mivel
Assange urat az Egyesült Királyságban vették őrizetbe, ezért az illetékes brit hatóságnak –
amely dönt a Svédországnak való átadásáról – előzetesen hozzájárulását kellene adnia
ahhoz is, hogy kiszolgáltassák őt egy harmadik országnak.

Ez a legtöbb, amit az ügy jogi vonatkozásáról elmondhatok, azonban nem bocsátkozhatok
feltételezésekbe a szóban forgó személy bűnösségét illetően.

Sarah Ludford (ALDE).   – Barroso elnök úr! Számos nyilatkozatot hallottunk, ideértve
a ma délutáni nyilatkozatot is arról, hogy az EU és a tagállamok mennyire tartják tiszteletben
az alapvető jogokat és a jogállamiságot, azonban a rendkívüli kiadatás kérdésének
kivizsgálása, amelynek elnöki tisztjét Coelho úr, alelnöki tisztjét pedig én töltöttem be,
meggyőző bizonyítékkal szolgált arra vonatkozóan, hogy közel egy tucat uniós és egyéb
európai ország közreműködött a terrorral szemben folyatott háborúval kapcsolatos
visszaélésekben, mint az eltűnések és a kínzások. Őszintén szólva attól tartok, hogy elég
ingatag választ adott Coelho úrnak.

Úgy véljük, hogy a Bizottság és a Tanács nem tartotta tiszteletben a Szerződés 6. cikkét, és
mindkét intézményt arra ösztönöztük, hogy derítsék ki az igazságot a történtekkel
kapcsolatban, és szükség esetén hozzanak intézkedéseket a 7. cikk értelmében, ami az
emberi jogok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat jelenti. Őszintén szólva
semmilyen eredmény nem született. Ezáltal az EU az álszenteskedés vádjának teszi ki
magát. Mit szándékozik most tenni, hogy az úgynevezett terrorral szemben folyatott
háborúval kapcsolatos emberi jogi visszaélésekben való európai közreműködés tekintetében
teljes körű politikai és jogi felelősségre vonás történjen?

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Először is, a Bizottság mindig is tiszteletben
tartotta az alapvető jogokat, és teljes mértékben visszautasítok minden olyan kritikát,
miszerint a Bizottság részt vett volna az emberi jogok bárminemű megsértésében. Ez nem
igaz. A Bizottság tökéletesen tiszta ebben az ügyben, és készek vagyunk teljes átláthatóság
biztosítása mellett együttműködni a Parlamenttel minden ilyen ügyben.

Van néhány olyan kérdés, amely a tagállamok felelősségi körébe tartozik, és a tagállamoknak
tenniük kell a dolgukat. A Bizottság nem helyettesítheti a tagállamokat. Van egy
szerződésünk, van egy hatáskörünk, vannak kötelezettségeink és vannak jogaink. A
Bizottság az Ön által említett ügyekben mindig – a teljes átláthatóság biztosítása mellett –
együttműködött a Parlamenttel, amikor ezt kérte.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Elnök úr! A WikiLeaks internetes platformja – egyszerűen
fogalmazva – bizalmas információkat tesz közzé, és természetesen ez mindig nagyon
kellemetlen az érintettek számára. Azt is meg kell jegyezni, hogy mindezidáig semmilyen
jogi eljárás nem indult a WikiLeaks ellen. Időközben igazi kiberháború tombol. Egyrészről
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a WikiLeaks szervereit támadják, másrészről pedig a WikiLeaks hívei a Visa és a MasterCard
webszervereit bombázzák, hogy azok összeomoljanak.

Kérdésem, elnök úr, a következő: szándékában áll a Bizottságnak fellépni az ilyen
helyettesítő háborúkkal szemben? Ön már említést tett Malmström biztos asszony
tevékenységéről. Készült már ezzel kapcsolatban ütemterv, és van már bármilyen elképzelés
arra vonatkozóan, hogy mit szándékozunk tenni? Tervezi a Bizottság – és ezzel kapcsolatban
egyértelmű választ szeretnék kapni, nem pedig részletekkel és jogi érveléssel tűzdelt
kifogásokat –, hogy konkrét intézkedéseket hoz a WikiLeaks-szel szemben annak érdekében,
hogy az adattovábbítás kényes témájával kapcsolatban ismét az Egyesült Államok önkéntes
ügynökeként lépjen fel és cselekedjék?

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Először is, semmiféle intézkedést nem tervezünk
a WikiLeaks ellen.

Másodszor, ami az általunk előterjesztett irányelveket illeti, azokat most fogják megvitatni
a Parlamenttel. A kiberbiztonság fokozását célzó javaslatokat terjesztettünk elő.

Néhány kérdést illetően, amelyek tekintetében részletes válaszokat vár tőlem, úgy gondolom,
jobb lenne szakértői szintű tájékoztatással szolgálni Önnek. Sajnálom, egy percben nem
tudok Önnek konkrét válaszokkal szolgálni, azonban az irányításom alatt álló szolgálatok
készséggel a rendelkezésére állnak, ha úgy kívánja, és részletes tájékoztatást adnak arról,
hogy mi hogyan látjuk e fontos kérdést. Alapvetően azonban ez nem egy bizottsági kérdés.
Ez egy olyan dolog, ami az Egyesült Államokban történt, és ami az egész világon hatással
van az internetet használók közösségére. Ez egy rendkívül komoly és fontos kérdés. Nem
becsülöm alá a kérdés fontosságát, azonban tisztában kell lennünk azzal, hogy meddig
terjed a hatáskörünk.

Felajánlom, hogy szervezett keretek között minden képviselő részére, aki óhajtja, egy teljes
körű tájékoztatást adok az európai szinten megtehető minden technikai intézkedésről.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Elnök úr! Szeretnék feltenni Önnek egy kérdést
a legutóbbi eseményekkel kapcsolatban, amikor is a Visa, a MasterCard és PayPal társaság
ellen hackertámadásokat indítottak azzal a szándékkal, hogy szabotálják pénzügyi
műveleteiket és pénzügyi károkat okozzanak.

Amikor ezek a kibertámadások történtek, meglehetősen komoly technikai problémákat
okozva, az ügyfelek bizalmas adatai biztonságban voltak vagy veszélynek voltak kitéve?
Ez az első kérdésem. Az ilyen – ideológiai alapon vagy a hackelés örömérét folytatott –
kibertámadásokkal párhuzamosan fennáll annak a lehetősége, hogy olyan hackerek is
behatolnak ezekbe a rendszerekbe, akiket csak a pénzügyi haszon hajt. Tudni szeretném,
hogy vajon ezekhez a pénzügyi és személyes információkhoz is hozzáfértek-e, hogy milyen
módszereket alkalmaztak és kik voltak az elkövetők, és hogy pillanatnyilag Ön ellenőrzése
alatt tartja-e a helyzetet. Azt is tudni szeretném, hogy az USA és a nemzetközi hatóságok
is foglalkoznak-e ezzel a problémával.

José Manuel Barroso,    a Bizottság elnöke. – Nincs semmilyen közvetlen információm a
kiszivárogtatásokról, és arról sem, hogy mennyire bizalmas információkat vagy milyen
személyes adatokat szivárogtattak ki. Sajnálom, de én magam sem rendelkezem ezzel az
információval – semmi közöm ehhez az ügyhöz.

Való igaz, hogy ez az ügy nagyon fontos biztonsági kérdéseket vet fel. E problémák egy
részével már foglalkoztunk a WikiLeaks-ügy előtt is, és beszámoltam Önöknek néhány
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bizottsági kezdeményezésről. Biztos vagyok abban, hogy az Atlanti-óceán másik partján
is aggódnak, és ezért úgy gondolom, hogy együtt kell működnünk a kiberbiztonság fokozása
érdekében, mindenkor tiszteletben tartva azonban az alapvető szabadságjogokat – mert
a véleménynyilvánítási szabadság szent és sérthetetlen jogunk az Európai Unióban –,
ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal, hogy az adatvédelem és a magánélet védelme
szintén az alapvető jogok közé tartozik.

Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt, és ezért valamennyi kezdeményezésünk során
ezt a két – olykor nehezen összeegyeztethető, mégis rendkívül fontos – elvet kell érvényre
juttatnunk.

Elnök.   – Tisztelt kollégák! A listán 21 név szerepelt, azonban csak 14-en tudtak felszólalni.
Nagyon sajnálom, de a kérdéseiket a listán szereplő sorrendben tehették fel.

A kérdések óráját lezárom.

ELNÖKÖL: GIANNI PITTELLA
alelnök

14. A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi új költségvetési
tervezetről (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a Költségvetési Bizottság részéről
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska and Helga Trüpel által készített jelentés az Európai Unió
2011-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított általános költségvetési
tervezetéről – minden szakasz (17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD))
(A7-0369/2010) címmel.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    előadó. – (PL) Tisztelt elnök úr! Hónapokon át tartó
tárgyalások, viták és feszültség után végre sikerülni fog – reményeim szerint holnap –
elfogadni itt, az Európai Parlament plenáris ülésén az Európai Unió 2011. évi költségvetését.
Szeretnék pozitív módon elsőként azokkal a pontokkal foglalkozni, amelyek
meggyőződésem szerint a legérdekesebbek és a leghatékonyabbak a 2011. évi költségvetés
eredményei közül, illetve amelyek különösen fontosak az európai polgárok szempontjából.

Először is nagyon örülök annak, hogy időben sikerült megállapodásra jutnunk, hogy 2010
vége előtt lezártuk a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal folytatott nehéz tárgyalásokat,
és hogy sikerült elkerülnünk egy ideiglenes 2011. évi költségvetés veszélyét, jóllehet
bizonyos fokig mindegyik félnek kompromisszumot kellett kötnie. Szeretném felhívni a
figyelmüket több értékes és érdekes szempontra annak a konkrét részleteivel kapcsolatban,
amit sikerült megtárgyalnunk.

Ez mindenek előtt az általunk elkészített közös álláspontra vonatkozik, valamint az Európai
Parlament költségvetési kötelezettségekkel kapcsolatos prioritásairól szóló, 2010. októberi
parlamenti javaslat egyhangú elfogadására. A Tanács és a Bizottság elfogadta összes
javaslatunkat az olyan költségvetési sorok fokozott támogatását illetően, amelyek
létfontosságúak az ifjúság, az oktatás, a mobilitás, az innováció, a kutatási programok és
a nemzetközi ügyek legfontosabb kérdéseivel összefüggő programok szempontjából. Ez
örömmel tölt el. Azt is meg kell jegyezni, hogy a Parlament nagy realizmusról és fegyelemről
tett tanúbizonyságot októberi olvasata során. Örülök annak, hogy a Tanács és a tagállamok
észrevették ezt a fegyelmet, és tudomásul vették az általunk javasolt prioritásokat, amelyekre
március óta világosan utaltunk.
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Összességében örülök, hogy a Tanács megértette és megfelelően értékelte ezt az ifjúság,
az oktatás és a mobilitás alkotta háromszöget. Remélem, hogy a Bizottság mindent el fog
követni annak biztosítása érdekében, hogy ezeket a megnövelt forrásokat 2011-ben
megfelelően használják fel.

Örülök, hogy sikerült nagymértékben megértenünk saját félelmeinket. Abbéli
elégedettségünket azonban, hogy sikerült megegyezésre jutnunk, nagyon sok tekintetben
több fontos elem rontja. Mindenekelőtt a 2011-es tárgyalások során a gyakorlatban
láthattuk, hogy mennyire nehéz végrehajtani a Lisszaboni Szerződést, mennyi ismeretlen
terület áll továbbra is előttünk, és mennyi közös munkát kell befektetnünk annak érdekében,
hogy gyakorlatias, pragmatikus megoldásokat alakítsunk ki az új keretrendszerekből
eredően, amelyeken belül működünk. Ez a folyamat semmi esetre sem tekinthető lezártnak.

Az is fájdalmasan világossá vált, hogy a tagállamok egyre kisebb szolidaritást mutatnak,
amikor válsággal kell megküzdeniük, és pontosan az európai szolidaritás az első érték,
amely veszendőbe megy, amikor a nemzeti költségvetésekben megtakarítást kell elérni.
Nagyon sajnálom, hogy a tagállamok hirtelen ennyire rövidlátóvá váltak, és hogy éppen
az európai integráción akarnak megtakarításokat elérni. Ez egy fájdalmas téma. Erre a vitára
még vissza kell térnünk, mivel semmi esetre sincs még vége.

Szeretnék Wathelet úrnak feltenni két meglehetősen fontos kérdést is, olyan témákról,
amelyek továbbra is gondolkodóba ejtenek. Szeretném tudni, hogy a Tanács el kívánja-e
fogadni a többéves pénzügyi keretre vonatkozó közös nyilatkozatot – amelynek tervezetét
már láttuk, noha helyzete nem világos számomra. Továbbá, az Európai Bizottság a
Parlament elvárásaival összhangban egy egész sor egyoldalas nyilatkozatot terjesztett elő,
amelyek a Lisszabonhoz való kiigazítást, az európai hozzáadott értéket és a saját forrásokat
tisztázzák. Azt szeretném kérdezni Wathelet úrtól, aki a Tanácsot képviseli itt, hogy
kifejtené-e a Tanács saját álláspontját ezekről a kérdésekről.

Még egyszer szeretnék köszönetet mondani európai parlamenti képviselőtársaimnak
hozzászólásaikért, valamint az Európai Bizottság és a Tanács munkatársainak építő jellegű
hozzáállásukért, és hálás leszek az e kérdésekre adott válaszokért.

Helga Trüpel,    előadó. – (DE) Tisztelt elnök úr, Wathelet úr, biztos úr, hölgyeim és uraim!
A Parlament költségvetésével foglalkozó előadóként egyértelműen politikai sikerről
beszélhetek a költségvetés e részét illetően. A Tanács csaknem teljes egészében elfogadta
a Parlament álláspontját a költségvetésről történt októberi szavazást követően. Nagy
felelősséggel, a Lisszaboni Szerződéssel arányos ambícióval álltam hozzá e költségvetés
kezeléséhez, de részünkről önmérséklettel is, mert természetesen mindannyian megértjük,
hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk, ám mindazonáltal elkötelezett európaiak is
vagyunk. Pontosan a célok ütközése körül forgott a Parlament költségvetése, valamint a
költségvetés általános része is. A különböző intézmények, vagyis saját Parlamentünk, de
a többi kisebb intézmény, így például az európai adatvédelmi biztos, az európai ombudsman
és a Számvevőszék is megkapták azokat a tételeket, amelyekre kétségbeejtően szükségük
volt – nem annyit, amennyit eredetileg kértek, de a tényleges szükségleteiknek megfelelően.
A Parlament költségvetését – és azt hiszem, ez fontos – 25 millió euróval csökkentették
az Elnökség eredeti kéréséhez képest. Más szavakkal ez egy újabb világos jele az
önkorlátozásnak és az önmérsékletnek, de nem az önbecsapásnak.

Különösen fontos volt még számomra az is, hogy használjunk fel több forrást épületeink
energiahatékonnyá tételére. Itt Strasbourgban több kerékpárnak is rendelkezésre kell állnia,
hogy ne függjünk annyira a személygépkocsiktól, és lehetővé kell tenni azt is, hogy az
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intézmények személyzete jegyet kapjon a helyi tömegközlekedésre Brüsszelben. Így itt is
a környezeti felelősség kérdéséről van szó. A bírósági ítélet szerinti fizetéskiigazítást
megfelelően beállították a költségvetésbe, és azt a költségvetés más részeiből történő
átcsoportosítás útján fogják finanszírozni. Ez azt jelenti, hogy jó kompromisszumot értünk
el a Parlament és a Tanács között, és jól együttműködtünk.

Most azonban, ha megengedik, a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja
költségvetési koordinátoraként Önök elé tárom az általános költségvetésre vonatkozó
politikai értékelésemet. A kifizetések növekedése – 2,91% – nagyon szerény, és a
tagállamokban szükséges megszorítások idejének átmeneti költségvetéséről van szó. A
Parlament viszont, és még mindig úgy gondolom, hogy ez egy helyénvaló kérés, világos
megállapodást akart a Tanáccsal arról, hogy hogyan valósítható meg ténylegesen a
Lisszaboni Szerződés, amelyet a Tanács és a Parlament természetesen közösen fogadtak
el – végsősoron e kérdést illetően nem vagyunk ellenfelek. Ismét szeretném hangsúlyozni,
hogy a Parlament nem lép túl a Lisszaboni Szerződés feltételein. Mindössze a Szerződés
betartását kérjük. Azt is kérjük azonban, hogy a Tanács ne bújjon el a Lisszaboni Szerződés
eredményei mögött. Véleményem szerint fennáll ennek a veszélye, és ez olyan probléma,
amellyel kapcsolatban minden maga iránt tiszteletet érző parlamentnek bírálattal kell élnie.

Mi, zöldek, nem vagyunk elégedettek az eddig elért eredményekkel. Rendelkezésre áll
ugyan néhány gyenge nyilatkozat, de ez nem az, amit eredetileg kívántunk. Az a
véleményem, hogy amennyiben ambiciózus stratégiát fogadunk el, amely valóban jó
alapokon nyugszik, akkor ahhoz ragaszkodnunk is kell, és nem adhatjuk fel azt idő előtt.
Mi, zöldek, örülünk annak, hogy jelenleg nincs pénz az ITER nukleáris fúziós reaktorra,
mert ezt a jelen időpontban nem tekintjük igazi prioritásnak, és környezetvédelmi
szempontból úgy véljük, hogy a pénzt inkább a megújuló energiákra és a környezeti
szerkezetváltásra kellene költenünk, nem pedig olyan projektekbe fektetnünk, amelyeknek
nem garantált a sikere. A következő évet illetően azonban jelenleg kétségtelenül az látható,
hogy a tárgyalások folytatódni fognak. Nagyon remélem, hogy a Tanács és a Parlament
közötti Európa-párti szellemiségben akkor majd sikeresebbek leszünk együtt.

Melchior Wathelet,    a Tanács soros elnöke. – (FR) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Jó
úton járunk a 2011. évi költségvetés elfogadása felé. Ez nem volt egyszerű sétagalopp.
Több buktatóval is találkoztunk, de remélem, hogy végre elérjük célkitűzésünket ebben a
költségvetési eljárásban, és hogy – mint az előadó egy perce említette – az év vége előtt el
fogjuk tudni fogadni a költségvetést.

Úgy gondolom, hogy a mai napon valóban ez hajtott mindannyiunkat, és íme a bizonyíték
arra, hogy ha az összes költségvetési terület azt mondta, hogy valóban megállapodást kíván
elérni, akkor igazat szóltak. Talán azt is el kell azonban mondanunk, hogy egy új feladatot
végeztünk el, és egy új eljárást avattunk fel, és úgy gondolom – mint az előadó az imént
említette –, hogy mindenkinek engedményeket kellett tennie, mindenkinek kellett bizonyos
kompromisszumokat kötnie.

Egyrészt az Európai Parlament maga lényegesen módosította a Tanács kötelezettségvállalási
előirányzatokra vonatkozó tervezetét. Sikerült ebbe több projektet és előkészítő intézkedést
felvennie, vitákat kezdeményezett, és megkérdőjelezte számos politika finanszírozását, és
valóban maradéktalanul betöltötte szerepét költségvetési hatóságként. Emellett elfogadta
a Tanács által meglehetősen szigorúan megszabott korlátozásokat, különösen a kifizetési
előirányzatok tekintetében.
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Ott van azonban az együttes nyilatkozat is, amelyre az előadó utalt, és amelyet a Tanács
egyértelműen megerősít, minthogy együttes nyilatkozatról van szó. Bizonyára azzal is
tisztában vannak, hogy érkezett hozzánk egy levél Belgium miniszterelnökétől, a Tanács
jelenlegi elnökétől, amelyet az Európai Parlament elnökének címeztek, és amelyben közölték
velünk, hogy a következő négy hathónapos elnökség képviselői megerősítették, hogy a
Szerződés rendelkezéseivel összhangban kívánják lebonyolítani a jövőbeni pénzügyi tervek
kidolgozására irányuló eljárást. Bizonyos értelemben tehát ez a jövőbeni pénzügyi tervek
kidolgozása tekintetében közösen elfogadott együttes nyilatkozat első végrehajtása.

Másrészről az Európai Parlament szintén előterjesztette a saját törekvéseivel kapcsolatos
követelmények listáját a saját forrásokhoz kapcsolódó eljárások során, és Önök maguk is
lehetőséget kaptak arra, hogy megismerkedjenek az Európai Bizottság nyilatkozatával,
amely bizonyította, hogy a Bizottság kezdeményezési jogát gyakorolva valóban tovább
fog lépni ezzel a napirenddel kapcsolatban, és ily módon végre fogja hajtani az új
költségvetési eljárást, valamint az elkövetkező pénzügyi terveket is.

Ami magát a 2011. évi költségvetést illeti, igaz, hogy ez a kifizetési előirányzatok 2,9%-os
emelésével egy szigorú költségvetés. Ennek ellenére sikerült azonban gondoskodnunk
arról, hogy az Európai Külügyi Szolgálat megszülethessen. Sikerült e feszes, 2,91%-os
forrásemelés keretében megoldanunk a három új pénzügyi felügyeleti hatóság
finanszírozását is. A rugalmassági eszközök mozgósításával képesek voltunk figyelembe
venni a Parlament által végrehajtani kívánt politikai prioritásokat is, 105 millió eurót
biztosítva új előkészítő intézkedések, ifjúsági projektek és mobilitási projektek számára.
Mint láthatja, Trüpel asszony, amikor a Parlament prioritásairól beszélünk, pontosan
ugyanazokat a szavakat használjuk, mint amelyeket Ön is újra és újra elismételt, a
háromoldalú egyeztetések során és legutóbbi felszólalásában is.

Ennek az új eljárásnak a lebonyolítása a lisszaboni rendelkezések keretében mindannyiunk
számára új tapasztalatot jelentett, így − alázatosan elismerem − jómagam számára is. Igaz
viszont, hogy ez lehetővé tette számunkra, hogy számos megbeszélést és – olykor heves
– vitát tartsunk, de még egyszer, ma elmondhatjuk, hogy megállapodás született.

Azt mondhatnám, hogy még mindig az az érzésem, hogy túl keveset tettünk, és sajnos,
kissé keserű a szájízem a rugalmasság egyhangúság helyett minősített többséghez való
kötésének lehetősége miatt. Úgy gondolom, hogy erőfeszítéseink révén valóban közel
kerültünk a megállapodáshoz, és attól tartok, hogy ez a lehetőség nem fog felmerülni.
Sajnálatosnak tartom, hogy nem ragadtuk meg ezt a lehetőséget, vagy magának a
rugalmasságnak a kérdésével, vagy az ITER finanszírozásával kapcsolatban.

Lehet tehát, hogy nem lesz sima ügy ez az eljárás, de ha megvan a jó szándék, és mindkét
oldalon a sikerre való törekvés, akkor eredményre fogunk jutni. Itt most szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak, akik valóban segítettek elérni, hogy holnap,
remélhetőleg, meg tudjuk erősíteni ezt a megállapodást: magának Buzek elnök úrnak, aki
mondhatom, valóban feltűrte az ingujját e költségvetési eljárás során, de Lamassoure úrnak,
az előadóknak, Jędrzejewska asszonynak és Trüpel asszonynak is, és természetesen
Lewandowski biztos úrnak, aki a nézeteltérések ellenére minden alkalommal új javaslatokkal
tért vissza, gondoskodva arról, hogy ez az eljárás végül eredménnyel záruljon.

Nos, íme a bizonyíték arra, hogy képesek vagyunk megállapodásra jutni, és arra is, hogy
ez az új lisszaboni eljárás sikeres lehet. A buktatók és a nehézségek ellenére, amelyekkel
szembesültünk, sikerült megállapodást elérnünk, és rendelkezünk ezzel a költségvetéssel,
amely sokkal több, mint egyszerű költségvetés: konkrét eredményeket fog hozni a polgárok
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számára a mobilitás, az ifjúság, a strukturális alapok tekintetében, amelyeket fel lehet majd
szabadítani a valóban rászoruló európai régiók számára, valamint az Európai Külügyi
Szolgálat és a pénzügyi ügynökségek tekintetében.

Igen, e költségvetésnek köszönhetően képesek leszünk politikákat végrehajtani az európai
polgárok szolgálatában. Ennek kell bennünket tovább hajtania, és ez biztosította, hogy
mindenki megkösse azokat a kompromisszumokat, amelyek egy megállapodás
megkötéséhez szükségesek.

Janusz Lewandowski,    a Bizottság tagja. – Tisztelt elnök úr! A Bizottság részéről
örvendetesnek tartom, hogy a Parlament hajlandó szavazni a 2011. évi költségvetésről,
még ha az eredeti csomag valamennyi elemét – így a többéves pénzügyi keretre vonatkozó
rendeletet, az új intézményközi megállapodást és az ITER finanszírozását – nem is sikerült
véglegesíteni.

A szavazás révén a költségvetési hatóság két ága tanúbizonyságot tesz felelősségérzetéről
a költségvetési válság elkerülésével, egy olyan időszakban, amikor Európa komoly kihívások
előtt áll, és több tagállam pénzügyi instabilitással néz szembe.

Hangsúlyoznom kell annak fontosságát, hogy a Parlament ugyanúgy szavazzon, ahogyan
a Tanácsban szavaztak, vagyis elkerülve a további egyeztetést. A Tanács lépéseket tett,
hogy beépítse a Parlament kívánságait az előkészítő intézkedésekbe, a kísérleti projektekbe,
a tartalékokba és a költségvetési megjegyzésekbe. Úgy gondolom, hogy ez – az azonos
módon történő szavazás és a további késlekedés elkerülése – a próbája annak, hogy
rendelkezünk-e azzal az akarattal, amely ahhoz szükséges, hogy megvalósítsuk a
költségvetést, biztosítsuk az európai polgárok számára az azoknak a projekteknek és
programoknak a végrehajtásához szükséges eszközöket, amelyek – minden bizonnyal –
a munkahelyek számának növekedéséhez vezethetnek.

A kötelezettségvállalásokat illetően a megszavazandó összeg 141,8 milliárd euró, ami a
GNI 1,13%-ának felel meg, és azt hiszem, ebbe bekerültek a Parlament főbb prioritásai az
ifjúsággal, a kis- és középvállalkozásokkal és a kutatással kapcsolatban az 1a. fejezetben
és a 3b. alfejezetben, illetve Palesztinával kapcsolatban a 4. fejezetben.

E célok eléréséhez 105 millió euró értékben mozgósítanunk kell a rugalmassági eszközt.
A kifizetéseket 126,5 milliárd euró szinten határozták meg, ami a GNI 1,01%-ának felel
meg. Ez a költségvetési megszorításokból eredő megegyezés, amelyekkel a tagállamok
jelenleg szembesülnek.

A kifizetések szintjét azzal – a Bizottság számára nagyon fontos – feltétellel határozták
meg, hogy a tagállamok megállapodnak egy benyújtott együttes nyilatkozatban, miszerint
szükség esetén gyorsan cselekednek, hogy átcsoportosítások vagy költségvetés-módosítások
útján további kifizetési előirányzatokat biztosítsanak annak érdekében, hogy elkerüljék a
kifizetési előirányzatok esetleges hiányát.

A tartalékok esetében természetesen, amelyekről valószínűleg szavazni kell, meg kell
ismételnem a Bizottság álláspontját, és mi természetesen igyekszünk mielőbb megfelelni
a Parlament által megszabott feltételeknek.

Nagyon fontos, hogy rendelkezzünk érvényben lévő költségvetéssel, hogy a többi területen
folytathassuk a megbeszéléseket, az azáltal okozott további bonyodalom nélkül, hogy az
ideiglenes tizenkettedek keretében kell működnünk. Ez tényleg nagyon fontos.
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Ami hátravan, az az ITER finanszírozása, az ITER finanszírozásával pedig összefonódik
az egyesült Európa hitelessége a globális tudományos és technológiai projektek partnereként.
Ha nem sikerül megállapodnunk– és ez az utolsó pillanat a megállapodásra –, akkor mintegy
570 millió eurót elveszítünk a 2010. évi mozgásterekből, és ezzel elveszítjük a 2011. évi
mozgástérben rejlő rugalmasságot is. Ezért úgy gondolom, hogy az ITER megszavazása
és a róla történő megállapodás mindannyiunk számára nyertes helyzetet eredményezne.

Hátra van még a kiigazítás is, a Lisszaboni Szerződés átültetése a többéves pénzügyi keret
formájában, valamint az új intézményközi megállapodás. Meg kell dicsérnem a
költségvetéssel foglalkozó előadó, Reimer Böge és Wathelet miniszter úr erőfeszítéseit,
amelyek éppen az erre a területre vonatkozó megállapodás megtalálására irányultak,
bizonyos fokú rugalmasságot is nyújtva. Ez helyes. Azt hallom a Parlamentben, a vita során,
hogy ez korlátozottabb a jelenlegi rendszernél, de ez egy kompromisszum, amely a
gyakorlatban valóban ugyanazt a rugalmassági szintet garantálja, amelyet eddig is
alkalmaztunk. Ezért ez elfogadhatónak tűnik a jelen időszakban, amikor a tagállamok
államháztartásaikat konszolidálják.

A Lisszaboni Szerződés átültetésére irányuló erőfeszítéseinket a többéves pénzügyi keret
és az új intézményközi megállapodás elfogadása révén kell folytatnunk, mivel máskülönben,
ha e területeken patthelyzetbe kerülünk és késedelembe esünk, jelöletlen útra kerülünk,
és nem érezhetünk szilárd talajt a lábunk alatt a jövőre vonatkozó kísérleteink jogi feltételeit
illetően.

Ez volt a Lisszaboni Szerződés próbája a gyakorlatban. Ez nem bizonyult az eredeti tervek
szerint a kompromisszumot és a döntéshozatalt megkönnyítőnek, de remélem, hogy le
tudjuk vonni a következtetéseket a tapasztalatból, és a parlamenti szavazásra számítva
már megkezdtük a 2012. évi költségvetés előkészítését. Ez jelzi optimizmusunkat.
Mindenkinek köszönetet mondok, aki részt vett a 2011. évi éves költségvetéssel kapcsolatos
kompromisszum elérésében, Alain Lamassoure úrnak, Buzek elnök úrnak,
Wathelet miniszter úrnak és az előadóknak.

László Surján,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (HU) A Lisszaboni Szerződés hatásait
próbáljuk ki most saját magunkon. Nagyon sokat mondtuk, mondták az európai médiában,
hogy ennek a Szerződésnek az eredményeképpen a Parlament jogai rettenetesen megnőttek.
Hát az igaz, hogy a költségvetési hatóság két karja körülbelül egyenlően erős, de ennek a
karnak az erejét nem lehet igazán kihasználni, hiszen egyetértésre ítélt minket a Szerződés.
Akkor, amikor a Parlament jogai nagyobbak lennének, az csak egy olyan eset, ami teljesen
elképzelhetetlen, hogy a Tanács saját magát leszavazza a későbbiek folyamán.
Mindnyájunknak szembe kellett nézni azzal a ténnyel, hogy az 1/12-ekkel tovább élve
csak hónapról hónapra lehet bukdácsolni, nem pedig Európai Uniót érteni, ezért az Európai
Néppárt lényegileg egyetértve a többi frakcióval, szükségesnek tartja, hogy a holnapi nap
folyamán érvényes költségvetése legyen az Európai Uniónak.

Ennek a költségvetésnek az alapja az Európai Bizottság által még a nyáron beterjesztett, és
a Parlament véleménye szerint megalapozott és jó költségvetés. Nagyjából így látta ezt a
Tanács is, hiszen nem sokat nyúlt hozzá, csak a kifizetési szinteket vitte lejjebb a nagy
krízisre hivatkozva. Furcsa krízis az, amely az európai tagállamok jövedelméhez képest
négymilliárddal megoldhatónak látszik. Őszintén szólva ezt a csökkentést egy kicsit
populizmusnak is tarthatjuk. A végső megegyezésben, amikor a Parlament elfogadta ezt
a négymilliárdos levágást, akkor az volt, ami örömömre szolgált, hogy nem fűnyíróelven

197Az Euròpai Parlament vitàiHU14-12-2010



vagdostuk lefelé a számokat, hanem megmaradtak hangsúlyosan azok a fontos területek,
amelyekre a Parlament különösen kényes volt.

Én a magam részéről nagyon fontosnak tartom azt, hogy jelentős emelkedés következett
be majdnem 15%-os a kohéziós politika támogatására rendelkezésre álló területen.
Ugyancsak fontos az, hogy valamiképpen előbbre tudjunk haladni. Értem a jelzést elnök
úr, azonnal befejezem, de azt még el kell mondanom, hogy a Parlament a tárgyalási folyamat
végén nagyon hibázott, és pártpolitikai érdekek bizony keservesen megnehezítették azt,
hogy minden célunkat elérjük.

Martin Schulz,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Tisztelt elnök úr! Surján úr
felszólalásához szeretnék kapcsolódni. Egy új eljárással van dolgunk, amelynek keretében
a költségvetési jogalkotó két része, a Tanács és a Parlament azonos szinten működnek.
Mindazokhoz a Költségvetési Bizottságban tevékenykedő képviselőtársaimhoz szeretnék
szólni, akik panaszkodnak amiatt, hogy ez a vita politizálódott. Szeretném elmondani
Önöknek, hogy ennek az új eljárásnak a logikája azt diktálja, hogy túlnézzünk a technikai
költségvetési ügyeken, és a tényleges költségvetési politikával foglalkozzunk. Ezzel a
költségvetési politikával világossá vált, hogy a többi hatóságnál és az Európai Tanácsban
a költségvetési politikát egy másik Európai Unió elérésére kívánják felhasználni. Ezért a
Tanács elnökségével fogom kezdeni mondandómat – Önnel, Wathelet úr.

Véleményem szerint ez a Parlament tartozik a belga elnökségnek, mivel meggyőződésem,
hogy olyasvalaminek az eléréséhez segített bennünket hozzá, amit három héttel ezelőtt
még lehetetlennek tartottam. A Tanácsban az Egyesült Királyság kormánya és Hollandia
kormánya – név szerint meg kell említenünk itt őket – nem volt kész arra, hogy
kompromisszumban állapodjon meg a Parlament pénzügyi tervbe való bevonását illetően.
A kompromisszumokat, amelyeket el kívántunk érni a Tanáccsal, elutasították. Egészen
az utolsó percig igyekeztek kompromisszumot elérni, de ez a két kormány nemet mondott.
Egy nagyon intelligens – talán belga – megoldást sikerült találni, nevezetesen azt, hogy
rábírták a következő két évben az elnökséget betöltő kormányokat – Magyarországot,
Lengyelországot, Dániát és Ciprust –, hogy adjanak ki egy nyilatkozatot, miszerint be
fogják vonni a Parlamentet a célkitűzések kidolgozásába. Feltételezem, hogy erre a
korábbiakhoz hasonlóan, vagyis a jelenlegi intézményközi megállapodás alapján kerül
majd sor. Így az Európai Tanácsban négy kormány kijelentette, hogy más véleményen van,
mint Hollandia kormánya és az Egyesült Királyság kormánya. Ez egy óriási siker, mert
világossá tette, hogy a Tanács nem egy homogén egység, amely egységes célkitűzést képes
diktálni, hanem egyértelműen eltérő vélemények vannak a Tanácson belül, például az
olyan államok esetében, mint Magyarország és Lengyelország, amelyek attól tartanak,
hogy az Európai Külügyi Szolgálat, az ITER és a Galileo jelenlegivel azonos költségvetési
forrásokból való finanszírozása, ám a mezőgazdasági kiadások 2013-ig történő
befagyasztása mellett, valahol, egy bizonyos ponton megszorításokat kell majd eszközölni.
Ráadásul a megszorításokat majd a kohéziós politikával kapcsolatban fogják életbe léptetni.
Vannak tehát szövetségeseink a Tanácsban, nevezetesen azok az államok, akik nem akarják
ezeket a megszorításokat, és közéjük tartozik különösen az elnökséget betöltő következő
két ország, Lengyelország és Magyarország. E tekintetben a Parlament jelentős sikert ért
el.

Nem értek egyet Trüpel asszonnyal abban, hogy engedtünk – sőt, éppen ellenkezőleg! Az
általunk megfogalmazott második alapvető politikai követelést, a rugalmasságot illetően,
nem született megállapodás. Az ügyet elnapolták. Wathelet úr, Ön azt mondja, hogy most
egyhangúság van, és Ön elérhette volna a minősített többséget. Ezt megfordítom, és azt
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mondom, hogy azoknak, akik az ITER-t akarják, akkor arról is gondoskodniuk kell, hogy
egyhangúság legyen a Tanácsban a rugalmassággal kapcsolatos együttműködés tekintetében,
máskülönben nem kapják meg az ITER-t.

Keményen, rendkívül heves vita közepette tárgyaltunk. Összességében soha nem számokról,
hanem politikai akaratról volt szó.

Végezetül harmadikként arról beszélek, hogy a Bizottság egy heves vitában a Tanács és a
Parlament közé pozicionálta magát. A Tanácsban nincs egyetlen kormány sem, amely kész
lenne megvitatni saját forrásainkat. Mi meg kívánjuk vitatni saját forrásainkat. A Bizottság
állást foglal. E kérdést illetően a Parlament oldalára állt. A közösségi intézmények között
tehát egyetértés van. Elvárom, hogy tavasszal a Bizottság elnöke, és Ön, Lewandowski úr,
előterjesszék a megfelelő javaslatot a saját források szabályozásáról az EU-ban. A
tagállamoknak, azaz a 27 kormánynak akkor majd állást kell foglalniuk ezzel kapcsolatban.

Egy kicsit meglep, hogy én vagyok az egyetlen képviselőcsoporti elnök, aki ma itt felszólal.
Ezzel kapcsolatban is szeretnék néhány szót intézni képviselőtársaimhoz. Bizonyos fokig
heves vita volt köztünk és a költségvetési szakértők között. Úgy gondolom, hogy ez végül
pozitív irányba mozdult el. Szeretnék köszönetet mondani a költségvetéssel foglalkozó
előadóknak, Jędrzejewska asszonynak és Trüpel asszonynak. Miután intenzívebben
foglalkoztam a költségvetéssel politikai szinten, megtapasztaltam, hogy milyen nehéz
probléma is ez. Nagy elismeréssel adózok munkájuk előtt. Végül szeretnék elnézést kérni
a Költségvetési Bizottságnak azoktól a tagjaitól, akik időnként úgy érezhették, hogy
provokálom őket. Meg kell azonban mondanom Önöknek, hogy ezt a provokációt
szükségesnek tartottam.

Anne E. Jensen,    az ALDE képviselőcsoport nevében. – (DA) Tisztelt elnök úr! Szintén azzal
szeretném kezdeni mondanivalómat, hogy köszönetet mondok Jędrzejewska asszonynak
és Trüpel asszonynak a költségvetéssel kapcsolatban általuk elvégzett alapos és kiváló
minőségű munkáért, és talán különösen Jędrzejewska asszonynak, akire az új eljárás
keretében hihetetlenül nehéz feladat hárult. Szeretnék köszönetet mondani a belga
elnökségnek, amely fantasztikus közreműködést nyújtott, és úgy gondolom, hogy elnökünk,
Lamassoure úr is ragyogó munkát végzett a tárgyalások során. És persze a Bizottság is arra
törekedett, hogy építő jelleggel működjön közre, különösen itt, az utolsó szakaszban.

A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport szempontjából ez
jó eredmény a 2011. évi költségvetést tekintve. Biztosítottuk a szükséges előirányzatokat
a kutatás, az energia és az oktatás számára, a külügyek területén pedig pénzt találtunk
Palesztina és a banántermelő országok számára, anélkül hogy a többi program összegét
csökkenteni kellett volna. Ez a költségvetési eljárás megmutatta, hogy a többéves pénzügyi
keret nagyon szigorú és rugalmatlan. Még mindig nem oldottuk meg az ITER
fúziósenergia-projekt finanszírozásának problémáját a következő néhány évre – ezt többen
is említették. Az ALDE képviselőcsoport szeretne erre megoldást találni. Ha továbbra is
szeretnénk megvalósítani az EU energiapolitikájában meghatározott törekvéseket, a
következő néhány évben is nehéz költségvetési tárgyalások elé nézünk, hacsak nem születik
nagyobb rugalmasságot nyújtó megoldás. Remélem, erre hamarosan sor kerül, és e
tekintetben szeretnék köszönetet mondani Böge úrnak a jó megoldás megtalálására irányuló
fáradhatatlan erőfeszítéseiért.

Isabelle Durant,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Tisztelt elnök úr, Wathelet úr,
biztos úr! Mindössze egy hónappal ezelőtt, noha nagy vonalakban megállapodtunk a 2011.
évi költségvetés számaiban, a négy nagy képviselőcsoport hangosan és határozottan
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közbeavatkozott, és arra kérte a belga elnökséget, hogy ne csak a 2011-es számokat tárgyalja
meg a Tanáccsal, amelyekről már megállapodás született, hanem tárgyaljon meg egy valódi
politikai megállapodást is a következő szakaszra, egy politikai megállapodást, amely
lehetővé teszi számunkra, hogy közösen dolgozzunk, egy egyezmény formájában vagy
bármilyen egyéb formában, a nemzeti parlamentekkel és kormányokkal is, a jövőbeni
pénzügyi kereteken és a saját forrásokon. Ezzel mindenki egyetértett.

Ez azért kértük annak idején, csupán egy hónapja, mert úgy gondoltuk, hogy garantálnunk
kell az európai pénzügyek jövőjét, mert úgy gondoltuk, hogy a tagállamok költségvetéseinek
megmentésére kell sietnünk, amelyek mind nehézségekkel néznek szemben, és mert az
Európai Uniónak rendelkeznie kell saját forrásokkal. Mindenki egyetértett, és mondhatom,
ezt nagyon határozottan ki is nyilvánították.

Egy hónappal később hol is tartunk ezzel kapcsolatban? Visszaléptünk a startkockára. A
2011. évi költségvetést hamarosan elfogadják. Nem veszi figyelembe a rugalmasságot és
az ITER-t. Mint tudják, nem nagyon sajnálom az ITER-t, de másrészről a belga elnökség–
még ha ez elismerem, óriási erőfeszítésbe is került – bizonyos fokig megédesíti számunkra
ma a keserű pirulát azzal, hogy azt javasolja, érjük be egy tanácsi nyilatkozattal, a Bizottság
bölcsességével – noha remélem, hogy mindig a Parlament oldalán fog állni; ez a megfelelő
helye –, valamint Leterme miniszterelnök levelével, amely valójában azt javasolja, hogy
tartsuk be a szerződéseket. Jó, hogy nem ennek az ellenkezőjét javasolja számunkra – az
nagyon megdöbbentő lenne.

El kell tehát ismerniük, hogy ez egy meglehetősen könnyű súlyú javaslat, és fel kell
ismerniük, hogy kissé frusztráltak vagyunk. Még abban sem vagyok biztos, hogy a belga
elnökség saját maga tökéletesen elhiszi azt, amit mond, noha amennyiben a „sétagalopp”
kicsit tovább tartott volna, Wathelet úr, talán jobb megállapodást sikerülhetett volna
elérnünk, erőteljesebb megállapodást a jövőre nézve, amely jobb esélyt nyújtana arra, hogy
a jövőre nézve megfelelő garanciákat biztosíthassunk.

Önnek az az érzése, hogy túl csekély az eredmény, és jómagam is így érzek. Ennek ellenére
megfelelően fogunk cselekedni, és ennek megfelelően jóvá fogjuk hagyni az állásfoglalást,
minden hátrányával együtt, minden mást illetően pedig elszalasztottunk egy esélyt, de
biztos lehet abban, hogy itt leszünk a következő ülésen is, mert a tervekről folytatott vitának
még nincs vége.

Derk Jan Eppink,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök úr! Megpróbálom
rövidebbre fogni az előző felszólalónál. Képviselőcsoportom a költségvetés elfogadását
javasolja Tanáccsal kötött megállapodás szerinti formában. Ez kis emelést kínál, ami ésszerű
kompromisszum. Tartsuk szem előtt, hogy az uniós tagállamoknak és a polgároknak
csökkenteniük kell költségvetéseiket. A költségvetésről folytatott vita sajnálatos módon
rosszul indult. A Parlament 6%-os emelést kért, ami nevetséges, és ennek a gyülekezetnek
az érzéketlenségéről tanúskodott. A vitát még olyan forrófejűek is gerjesztették, akik a
költségvetést túszul ejtve akarták kikényszeríteni a saját forrásokhoz való hozzáférést,
vagyis az uniós adózást. Ezt mindig is elleneztük. A Lisszaboni Szerződés világosan szól
erről. A Parlamentet megilleti a tanácsadás joga, de az együttdöntésé nem.

A Parlament előrejelzéseinknek megfelelően elvesztette ezt a csatát. Most a felé az álláspont
felé tart, amelyet az Európai Konzervatívok végig védtek – ez a GDP 1%-ával egyező
költségvetés. A forrófejűeknek, különösen a zöldeknek, le kell higgadniuk. Képzeljék csak
el, hogy az EU-nak nincs költségvetése a jövő évre, miközben az euró zuhanórepülésben
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van. Ezt a képet akarják a pénzügyi piacoknak felkínálni? Egyáltalán nem lennének vele
boldogok.

Szeretnék gratulálni az Egyesült Királyság és Hollandia kormányainak elveken nyugvó
álláspontjukhoz. Köszönöm a belga kormánynak az őszinte közvetítőként betöltött
szerepét, és köszönöm a Bizottságnak tudáson alapuló és higgadt munkáját.

Miguel Portas,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (PT) Tisztelt elnök úr! A 2011. évi
költségvetés tervezetének elfogadásával egy forrongó tárgyalási folyamat lezárásához
értünk. Hadd ejtsek először néhány szót magáról a költségvetésről. Ez a kormányok általi
emelések kikényszerítésének az eredménye, amely emelések maradványösszegek. A
kormányok által beterjesztett javaslat, amelyről holnap szavazni fogunk, jóval alatta marad
a 2007–2013-as időszakra szóló pénzügyi tervek megtárgyalásakor született megállapodás
határoknak.

Képviselőcsoportom szembeszállt ezzel az állásponttal, mert rendkívüli időkben nem
értünk egyet a folyamatos költségvetésekkel, és nem értünk egyet az olyan költségvetésekkel,
amelyek képtelenek kezelni a társadalmi válságot, amelybe a megszorítási politikák
süllyesztették országainkat. Ez önmagában is elég lenne ahhoz, hogy holnap ne adhassuk
szavazatunkat erre a költségvetésre. Az alulfinanszírozás azonban egy további
következménnyel jár: 2011 folyamán egymást követő korrekciókat tesz majd szükségessé,
amit maguk a kormányok is elismernek, minthogy aláírták az éppen erről szóló
jegyzőkönyvet.

Ami pedig a jövőt illeti: azoknak a többsége, akik erre a költségvetésre fognak szavazni,
abban reménykedett, hogy legalább nem fog ugyanez a költségvetés megismétlődni
2012-ben és 2013-ban is, de ennél semmi sem kevésbé bizonytalan. Bírálataink ellenére
képviselőcsoportom támogatta a Parlament álláspontjait a vita egésze alatt, e nagyon is
valós kockázat elkerülése érdekében. A végső kötelezettségvállalás azonban gyenge.
Garantálom Önöknek, hogy 2012-ben az idei vita felülvizsgált és bővített változata vár
ránk, mert a kormányok egy kisebbsége, az Egyesült Királysággal az élen, úgy véli, hogy a
jelenlegi európai költségvetések túlzottak: kevesebbet akarnak, nem akarnak többet.
Ráadásul ugyanezek a kormányok a rugalmasságot is csökkenteni akarják. Ezek azok a
kormányok, amelyek a szankciókat kedvelik, és gyűlölik a szolidaritást; ezek azok a
kormányok, amelyek rendkívüli megszorítást akarnak, nem pedig társadalmi haladást. Ez
az oka annak, hogy ez az Európa – amely elutasítja az európai kötvények kiadását, és amely
megtagadja a pénzügyi tranzakciók megadóztatását – egy olyan Európa, amely meg fogja
semmisíteni saját európai projektjét. Ezzel az Európával nem élhetünk békében, ezért nem
tudjuk megszavazni ezt a költségvetést.

Marta Andreasen,    az EFD képviselőcsoport nevében. – Tisztelt elnök úr! Rövid leszek, hogy
ellensúlyozzam a Portas úr által felhasznált időt. A Parlamentben sok képviselő gratulál
magának ahhoz, hogy sikerült 2,9%-os emelést elérni az EU 2011. évi költségvetése számára.
Mások viszont panaszkodnak, hogy ez nem elegendő. Én a magam részéről sajnálom, hogy
a Parlament nem veszi figyelembe a válságot, amelyen az európaiak keresztülmennek, és
csak saját törekvéseinek megvalósítását nézi. Én a magam részéről sajnálom, hogy
Cameron úr jóváhagyja ezt az emelést, miközben a brit költségvetésben súlyos
csökkentéseket szab meg, amely helyzet már polgári megmozdulást kezdett kiváltani.

Ez a pénz nem fog segíteni azoknak a tagállamoknak a gazdaságán, és nem fog
munkahelyeket biztosítani azok számára, akik elvesztik munkahelyüket, de ha

201Az Euròpai Parlament vitàiHU14-12-2010



Nagy-Britanniában marad, elkerülhetővé tenné például a tandíjak emelésének
szükségességét. Természetesen nem fogunk e megemelt költségvetés mellett szavazni.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Tisztelt elnök úr! Ma reggel egy e-mailes meghívót kaptam
egy koktélpartyra a Költségvetési Bizottság titkárságától. Meg akarták ünnepelni, hogy az
Európai Parlamentnek sikerült megemelnie 2011. évi költségvetését.

Ha én lennék a Parlament és a Bizottság, sokkal több pénzt vettem volna ki polgáraink
zsebéből. Európai adók: ez már ok lenne az ünnepi koktélra! A tagállamok elveszítik a
költségvetés megvétózásához való jogukat: egy újabb ok az ünneplésre! Tisztelt elnök úr!
Én ezt úgy mondanám, hogy a polgárok jogainak sírján táncolnak! Szerencsére azonban
mégis van ok az ünneplésre. A költségvetés-emelést korlátozták, a tagállamok felől érkező
erőteljes nyomásra.

Sajnos, ez még mindig nem jelent csökkentést, amit a Holland Szabadságpárt (PVV) akart
volna, de az emelés közel som olyan magas, mint ahogyan azt ez a Parlament szerette
volna. Nem lesz semmilyen európai adónk, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége
Európáért Képviselőcsoportja, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai
Parlamenti Képviselőcsoportja és az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták)
Képviselőcsoport nagy bánatára, a tagállamok pedig megőrzik vétójogukat. Amikor tehát
ma emelem poharamat, akkor azokra a bátor, makacs tagállamokra emelem, például
Hollandiára, amelyek megtagadták e Parlament követeléseinek elfogadását. Éljenek a
tagállamok, éljenek a polgárok!

Salvador Garriga Polledo (PPE).   – (ES) Tisztelt elnök úr! Jedrzejewska asszony,
Trüpel asszony, Lamassoure úr, Lewandowski úr és Böge úr neve áll a mögött a 2011. évi
költségvetés mögött, amely meggyőződésem szerint végsősoron szerénynek és
realisztikusnak bizonyult.

A Költségvetési Bizottság már készített egy tervezetet, amely a kötelezettségvállalási
előirányzatok tekintetében teljes mértékben összhangban volt a pénzügyi korlátozásokkal,
a kifizetési előirányzatokat pedig nyitva hagyta a tárgyalás előtt, mert az Európai Bizottság
azt mondta, hogy a strukturális alapok következő évi kifizetési előirányzatainak
változásaival kapcsolatban félelmek merültek fel, amelyek továbbra is fennállnak.

Sajnos, az októberi plenáris ülésen történt szavazást követően a Tanács bevonásával folyó
politikai tárgyalásokban vettünk részt, azóta pedig minden rosszul sül el: a tizenkettek
levele; a kifizetési előirányzatok Tanács által megszabott 2,9%-os emelése; a Parlamentre
és képviselőire gyakorolt nyomás; és a végső kudarc, amely a Költségvetési Bizottság
ülésének törlésében mutatkozott meg, amelyet tegnap kellett volna megtartani annak
érdekében, hogy megállapodást próbáljunk elérni a rugalmasság és a nemzetközi kísérleti
termonukleáris reaktor (ITER) jövőbeni finanszírozása tárgyában.

Következtetéseket kell ebből levonnunk? Véleményem szerint igen. A Tanácsnak
következtetéseket kell levonnia; a későbbi elnökségeknek is le kell vonniuk a megfelelő
következtetéseket; az Európai Bizottságnak is le kell vonnia a következtetéseket, mint
ahogyan nekünk is.

Máris szolgálhatok Önöknek egy következtetéssel: a többi év uniós költségvetését hagyják
a szakértőkre, akik ma felszólaltak.

Szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy üdvözöljem képviselőtársamat, Schulz urat,
a Költségvetési Bizottságban, és emlékeztessem arra, hogy a bizottság januárban ülésezik.
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Remélem, hogy akkor majd egy alternatív javaslattal áll elő arra nézve, hogy hogyan
finanszírozzuk az ITER-t, miután a 2010. évi költségvetésben 571 millió eurót elvesztettünk.

Göran Färm (S&D).   – (SV) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Örömmel tölt el, hogy
a Tanácsnak és a Parlamentnek e nehéz időkben sikerült megállapodásra jutniuk a 2011.
évi költségvetésről. A költségvetés jó kompromisszum, mivel sikerült fenntartanunk az
alacsony emelési rátát, de mindazonáltal megtaláltuk az indokolt forrásokat kiemelt
területeink számára. Szeretnék nagy köszönetet mondani előadóinknak,
Jędrzejewska asszonynak és Trüpel asszonynak, valamint a belga elnökségnek, amely igen
konstruktívan közreműködött a munkában.

Ami aggaszt, azok a hosszú távú tervek, mivel hosszú távon nem lesz ésszerű, ha a
tagállamok újabb feladatokkal bízzák meg az EU-t, de nem tudnak megállapodni arról,
hogy ezeket hogyan finanszírozzák. Ez jelentős probléma lesz 2012-ben és 2013-ban, és
természetesen a következő pénzügyi keretre való felkészülésünk során is, mert mostanra
világossá vált, hogy a gazdagabb, nettó befizető országok egy kisebbsége, amelyek egy
részének euroszkeptikus kormánya van, minden áron karcsúsítani akarja az uniós
költségvetést, tekintet nélkül a következményekre. Ez egy ésszerűtlen álláspont, különösen
mivel ők maguk is keményen küzdenek a kiadások emeléséért bizonyos területeken, például
az IT projekt esetében, és ők sem tudnak rámutatni arra, hogy hol kellene megtakarítást
elérni. A mezőgazdasági támogatást kellene megkurtítanunk? A strukturális alapokat
kellene visszafognunk? Egyesek ezt akarják, de a többség nemet mond.

A jövővel kapcsolatban előttünk álló problémák valójában a Tanácson belüli belső politikai
problémák, illetve az EU-hoz és jövőbeni költségvetéseihez különbözőképpen hozzáálló
tagállamok közötti problémák. A legvitatottabb kérdés a jövő rugalmassági
mechanizmusának kérdése. Számunkra, szociáldemokraták számára, ezzel kapcsolatban
két kérdés merül fel.

Először is, elvi kérdés, hogy fenn kell tartanunk egy intézményközi megállapodást, amely
1999 óta fennáll, és amely rendkívül jól működött. A világ egyetlen parlamentje sem
fogadná el befolyásának csökkentését, különösen ha erre nincs semmilyen kényszerítő
gyakorlati indok. A Tanács semmilyen gyakorlati indokot nem tudott felhozni a rugalmasság
csökkentésére. A Lisszaboni Szerződés nem zárja ki a jelenlegivel azonos tartalmú új
megállapodást; ez inkább a tagállamok politikai akaratának kérdése.

Másodszor, amikor a mozgásterek a költségvetési időszak végén lecsökkennek, és
ugyanakkor új feladatok merülnek fel, a rugalmasság iránti igény is nőni fog. Erre a Bizottság
is rámutatott a jelenlegi keretre vonatkozó értékelésében. Annak ellenére, hogy minden
érv a megnövelt rugalmasság és a rugalmasság alkalmazásának megkönnyítése mellett
szól, a Tanács az ellenkező irányba tart. Ez elfogadhatatlan. Már tudjuk, hogy van néhány
tagállam, amely a csökkentett rugalmasságról folyó jelenlegi vitát a nagy csata
előkészítésének tekinti, amely majd az uniós költségvetés drasztikus megnyirbálását fogja
eredményezni. Ha kiderül, hogy a jövőre nézve ez a Tanács irányvonala, attól tartok, hogy
egy tartósabb költségvetési válság elé nézünk, mert ezt nem fogjuk elfogadni.

(A felszólaló hozzájárul ahhoz, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdésében
meghatározott eljárással összhangban válaszoljon egy kérdésre.)

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Ön riasztónak nevezte azt, hogy néhány tagállam ellenzi a
2011. évi költségvetés emelését, és ennek következtében kevesebb projektre lesz lehetőség.
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Azt a lehetőséget nem mérlegelte, hogy a szóban forgó tagállamok egyáltalán nem látják
szükségesnek ezeket az európai projekteket?

Göran Färm (S&D).   – Tisztelt elnök úr! Természetesen megértem ezt, de különbség van
a nettó befizető tagállamok és a nettó kedvezményezett tagállamok között. Ezt meg kell
értenünk. Könnyen azt mondhatja, hogy az Egyesült Királyság, Hollandia, sőt, akár saját
tagállamom, Svédország javára válna az uniós költségvetés csökkentése.

De nézzen azokra a tagállamokra, amelyek most valóban problémákkal állnak szemben.
Vessen egy pillantást Görögországra, Portugáliára és Írországra. Ők vesztenének az uniós
költségvetés csökkentésével, mert az valóban hozzájárul gazdaságaikhoz – nem
utolsósorban a strukturális alapokon, de a költségvetés más részein keresztül is – ezért
nem hinném, hogy tisztességes lenne így eljárni.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Tisztelt elnök úr! Legalább most megfelelő vitát folytatunk
a Tanács képviselőjének bevonásával. Ez a következő évi költségvetésről folytatott vita
régóta arról szól, hogy ki mit csinált és miért. Sokak szemében az intézmények közötti
vitáról van szó, ami bizonyos fokig szégyenletes, de ugyanakkor talán levonhatunk
valamilyen tanulságokat a jövőre nézve.

Egy hónapja meglehetősen kritikusan beszéltem arról, hogy Önök a Tanácsban hogyan
tekintenek a jövőre és azoknak a prioritásoknak a finanszírozására, amelyeket Önök maguk
terjesztettek elő, és ez alatt különösen az Európa 2020 stratégiákat értem, vagyis azt, hogy
hogyan finanszírozzuk a nagyra törő célokat, amelyeket Európában kitűztünk. Bírálatom
továbbra is megállja a helyét, és ezért úgy gondolom, hogy érdekes lehet a most
rendelkezésünkre álló költségvetést különösen ennek fényében megvizsgálni.

Megállapodtunk egy 2,91%-os emelést tartalmazó költségvetésben, amelyről személy
szerint úgy gondolom, hogy teljesen ésszerű megoldás. Ha a Tanács álláspontja érvényesült
volna, a kutatási előirányzatokat mintegy fél milliárd euróval csökkentették volna a Bizottság
által eredetileg javasolt összeghez képest, és e tekintetben még mindig nem értem teljesen,
hogy a Tanács mit gondolhatott. A Parlament ezt később saját változatában helyre tette,
ami nagyon helyes. Ez azt jelenti, hogy sok szempontból jobb irányt követtünk, és még
ha a számok azonosak is a Tanács kívánsága szerinti számokkal, a tartalom lényegesen
jobb, mint a Tanács 2,91%-a. Úgy gondolom, érdemes megjegyezni, hogy − még ha
ugyanezeket a számokat meg is tartjuk − jelentős elmozdulásokra került sor a
költségvetésben.

Färm úr számba vette a rugalmasságot, és e tekintetben a Tanácsnak azt kell mérlegelnie,
hogy konkrétan hogyan szándékozik megtalálni a jövőbeni beruházásokhoz szükséges
pénzt, amelyekben megállapodtunk, mert nem lesz lehetőség arra, hogy ezt a pénzt a jövő
években fellelje, ha továbbra is a jelenleg alkalmazott logikát követi.

Martin Callanan (ECR).   – Tisztelt elnök úr! Egyértelműen örülök annak, hogy a Parlament
végre észhez tért, és elfogadta azt, ami közülünk sokak számára végig elkerülhetetlennek
tűnt, és megegyezett a 2,9%-os emelésben, noha sokunk nevében el kell mondanom, hogy
ez nem megy eléggé messze. Sokunk szívesen látta volna az uniós költségvetés
befagyasztását – vagy legvadabb optimizmusunkban annak csökkentését –, mert minél
kevesebb pénzt költ az EU, annál kevésbé avatkozik bele az egyszerű polgárok életébe.

Ez nyilvánvalóan jó eredmény David Cameron és Mark Rutte számára, de győzelem Európa
nagy nyomás alatt tartott adófizetői számára is, akiknek az uniós intézmények összes
számláját ki kell fizetniük. A megszorítások idején, egy olyan időszakban, amikor a legtöbb
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tagállamban csökkentik a költségeket, őszintén szólva őrültség volt a Parlament részéről,
amikor 6%-kal próbálta emelni az EU kiadásait. Örülök, hogy legalább egy cseppnyi józan
ész érvényre jutott.

Azoknak, akik hisznek az európai projektben és akik hisznek az európai integrációban –
akik közé nem különösebben tartozom: Önök többet ártottak az ügyüknek, mint bárki
más tehette volna, azzal, hogy megpróbáltak kitartani az uniós kiadások e nevetséges
emelése mellett, amikor mindenki más, minden más európai közintézmény elszenvedi a
megszorítások fájdalmát. Önök mérhetetlenül sokat ártottak saját ügyüknek.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) A költségvetési eljárás utolsó szakasza alatt a Tanács és a
Bizottság politikai nyilatkozatokat tettek, különösen azzal a céllal, hogy hosszú távon
bevonják az Európai Parlamentet az Európai Unió finanszírozásába. Ezzel kapcsolatban
két kérdésem van.

Az első kérdésem a következő: hogyan kívánja a Tanács és a Bizottság konkrét formába
önteni ezt az együttműködést? Az Európai Parlament együttes döntési szerepkört fog kapni
ebben? Ezt nagyon kétlem.

Második kérdésem az európai adóra vonatkozik. 2011 júniusában az Európai Bizottság
javaslatot kíván előterjeszteni az Európai Unió 2014–2020-as időszakra szóló
finanszírozásáról. Ezzel kapcsolatban a következő a kérdésem: része ennek egy uniós adó?
Ha igen, úgy ez azt jelenti, hogy a lehetséges adók listája, amelyet az Európai Bizottság
októberben indított el, még tovább nőtt. Ha a pénzügyi szektort terhelő adóról van szó,
akkor véleményem szerint minden bevételnek természetesen a tagállamokhoz kell kerülnie,
mert végső soron nekik kellett megmenteniük a bankokat.

Végezetül, elnök úr, teljes mértékben támogatom a holland és a brit kormány által ebben
a konfliktusban elfoglalt álláspontot.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Tisztelt elnök úr! Először is, szeretnék köszönetet
mondani Jędrzejewska asszonynak és Trüpel asszonynak, akik nagyon felelősségteljesen
és egyérteműen a prioritásokat szem előtt tartva bonyolították le a költségvetési eljárást.

A 2011. évi költségvetést illetően: amikor az uniós költségvetést mérlegeljük, mindig
emlékeznünk kell arra, hogy a pénz mintegy 95%-a visszakerül, hogy a polgárok javát
szolgálja. A legjobb példa erre az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap. Az EU
igazgatási költségei a maguk 6%-os szintjével sok tagállaménál alacsonyabbak. Az EU
költségvetése sok éven át a GDP plusz/mínusz 1%-át tette ki. Ebből finanszírozták további
költségvetési források nélkül a 15-ről 27 tagállamra történő bővítést. A Lisszaboni Szerződés
következtében most további feladataink vannak.

A költségvetési emelések mindig nehezek. A 2011. évi költségvetés azonban az olyan
témákkal, mint az új projektek és a további lisszaboni feladatok, egyben befektetés is az
EU jövőjébe és intézményeinek működésébe.

Alain Lamassoure (PPE).   – (FR) Tisztelt elnök úr! Tekintettel az idén előttünk áll kivlételes
kényszerekre, a 2011. évi költségvetés tervezete tekintetében elért megállapodás a lehető
legjobb kompromisszum. Ezért köszönet és gratuláció illeti két előadónkat, az Európai
Bizottságot és a figyelemreméltó belga elnökséget, amelynek szeretném külön hálámat
kifejezni.

Wathelet úr egy kicsit szomorú; az a benyomása, hogy túl keveset tettünk. A Parlamentnek
azt a gesztusát, hogy 570 millió eurót a tagállamoknak adott, ahelyett, hogy ezt a pénzt
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az ITER-hez rendelte volna hozzá, a belga elnökségnek szóló köszönetnyilvánításként kell
értelmeznie.

A Parlament e tárgyalások kezdete óta igyekezett bizonyítani, hogy tisztában van
felelősségeivel. Most, az év végén, amikor az Unió kohézióját ismét megkérdőjelezik, a
Költségvetési Bizottság kategórikusan azt ajánlja, hogy vessünk véget a 2011. évi
költségvetéssel kapcsolatos bizonytalanságnak.

Az alapvető problémák azonban érintetlenek maradnak. Egyes nemzeti költségvetésekkel
szemben az Unió költségvetését nem fenyegeti csőd. Az alapszabályokat illetően ez egy
kiegyensúlyozott költségvetés, de nem sok választja el a politikai kudarctól. Európa szavakba
merülve finanszírozza törekvéseit. A verbális infláció azonban, a zengzetes és illuzórikus
célkitűzések inflációja éppolyan veszélyes, mint a monetáris infláció.

Az Uniónak már nincsenek meg az eszközei ahhoz, hogy finanszírozni tudja a már
meghozott döntéseket, sem a Lisszaboni Szerződésben ráruházott új hatásköröket. Az
Uniónak nem sikerült bevezetnie azokat az eljárásokat sem, amelyek lehetővé tennék
számára annak biztosítását, hogy a közösségi finanszírozás hiányában a jelentős közös
célkitűzéseket, mint például az Európa 2020 stratégiát, beépítsék a nemzeti
költségvetésekbe.

Ezért tulajdonít a Parlament olyan nagy jelentőséget a Bizottság és a leendő elnökségek
oldalán elért megállapodásnak, amely lehetőséget keres a jövőbeni politikák
finanszírozásának biztosítására, a közösségi költségvetésből, új forrásokból, amelyek többé
nem a nemzeti költségvetéseket csapolják meg, és magukból a nemzeti költségvetésekből,
amelyek 20-szor akkorák, mint az apró európai költségvetés. Az Unió 2010-ben átdefiniálta
a pénzügyi szolidaritás fogalmát. 2011-nek kell lennie annak az évnek, amelyben újra
feltaláljuk a költségvetési szolidaritást.

Hynek Fajmon (ECR).   – (CS) Tisztelt elnök úr! Szeretném ma ismét világosan kijelenteni,
hogy az Európai Uniónak a jövő évre rendes költségvetésre van szüksége. Semmi okunk
arra, hogy ideiglenes költségvetésünk legyen. Ugyanígy semmi oka az Európai Parlamentnek
arra, hogy a költségvetés jóváhagyását további követelésekhez kösse. Jelenleg minden
európai ország gazdasági szempontból nehéz időszakon megy keresztül, és rendes
költségvetések formájában bizonyosságra van szüksége, mind nemzeti, mind európai
szinten. Erre a biztonságra a háztartásoknak, a vállalkozásoknak és a helyi hatóságoknak
is szükségük van.

Ezért a cseh Polgári Demokratikus Pártba tartozó képviselőtársaim és az Európai
Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoportba tartozó képviselőtársaim nevében is
kijelenthetem, hogy támogatni fogjuk a Bizottság, a Tanács és a Parlament között elért
kompromisszumot a holnapi szavazáson.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Tisztelt elnök úr! A holnapi szavazás lezárhatja
az éves költségvetés első jóváhagyási eljárását, összhangban a Lisszaboni Szerződéssel. A
tárgyalások nyilvánvalóan nehezek voltak. A Parlament rendkívül fontos politikai
megfontolásokat terjesztett elő, de a Tanács elutasította ezek megvitatását. A Parlament
kezdetben nagyon erőteljes, egységes frontként képviselte álláspontját. A Tanács megosztott
volt, de nála volt az egyhangúság előnye, és blokkolta az egyeztetést. Jelenleg abban a
helyzetben vagyunk, hogy meg kell állapodnunk a számokban. A Tanács és a Bizottság
nyilatkozatok útján elfogadta az Európai Parlament kéréseinek nagy többségét. Sokkal
jobb lett volna egy intézményközi megállapodással rendelkezni, amely nagyobb biztonságot
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nyújtott volna a jövőre nézve. Sajnos a Parlament már nem olyan egységes, mint a
tárgyalások kezdetén volt. Ennek következménye az ITER finanszírozásának hiánya.

Meggyőződésem, hogy mindennél fontosabb, hogy az Unió megkapja azt a költségvetést,
amelyre egy ilyen válság idején szüksége van. Rendelkezünk a szükséges idővel a jövőbeni
pénzügyi tervek jóváhagyása előtt ahhoz, hogy megállapodásra jussunk a még mindig
rendezetlen témákról. A Tanácsnak meg kell értenie, hogy nem használ az Uniónak, hogy
a fő európai politikákat az együttdöntés útján fogják jóváhagyni, az e politikák
végrehajtásához szükséges pénzügyi forrásokról viszont a költségvetési együttműködésben
részt vevő feleknek az egyike dönt. A Parlamentet mindkét szempontból – politikai és
pénzügyi szempontból is – ugyanazon a szinten be kell vonni.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Tisztelt elnök úr! Sok képviselő hipokratikus hozzáállásról
tesz tanúbizonyságot a költségvetésre vonatkozó nyilatkozatában. Schulz úr nem nagyon
igyekszik elleplezni a Tanáccsal szembeni dühét. Verhofstadt úr láthatóan két frázisra
korlátozta szókincsét: ezek az európai kötvények és az európai adók. Daul úr még azt is
javasolta, hogy Hollandia akár ki is léphet az Európai Unióból. Ezek kemény szavak, de
csak az egyik oldalról támasztják alá az érvelést.

Amikor viszont azt javasoltam, hogy a Parlament saját költségvetésével kellene
foglalkoznunk, ezek az urak és képviselőcsoportjaik láthatóan nem hallottak meg engem.
Ezenfelül teljes érdektelenséget mutattak, amikor azt javasoltam, hogy a képviselőknek
átláthatóvá kell tenniük az általános költségeik tekintetében havonta általuk felvett
költségtérítést. Az a javaslatom sem szerzett támogatást, hogy foglalkozzunk a Parlament
luxusautókból álló flottájával. Amikor azt javasoltam, hogy zsugorítsuk le a Parlament
luxusjellegű tájékoztató irodáit, ez láthatóan sok képviselőnek fejfájást okozott.

Az ellenszavazat ezért nagyon is helyénvaló lenne, de képviselőcsoportomnak és
országomnak sikerült megakadályoznia, hogy a helyzet még rosszabbra forduljon, és ezért
tartózkodtam. A 2,9%-os emelés mellett szavazni a jelenlegi légkörben egyáltalán nem
lenne helyes.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Tisztelt elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! E
költségvetés elfogadásával az Európai Parlament rendkívüli felelősségérzetről tesz
tanúbizonyságot. Az igazság az, hogy a gazdasági, pénzügyi és szociális válságra tekintettel,
amely csak lassan ereszt ki bennünket markából, rossz lenne az Európai Unió és polgárai
számára, ha nem rendelkeznénk a 2011. évi költségvetéssel. Senki sem értette volna, ha
az uniós intézmények széles körű megállapodásra törekedtek volna a tagállamokkal
költségvetéseik tekintetében, és nem sikerült volna minimális konszenzusokat elérniük e
költségvetések vonatkozásában.

Ugyanakkor, noha meggyőződésem, hogy a 2011. évi költségvetés nem rossz, jobb is
lehetett volna. Az egyhangúság szükségessége a Tanácsban egyes ügyekhez megnehezítette
a tárgyalásokat. Ez előrevetíti azokat a nehézségeket, amelyekkel a Tanács szembesülni
fog, amikor megállapodást próbál elérni a következő többéves pénzügyi keretről és az új
saját forrásokról, amelyekhez, mint tudjuk, egyhangúságra van szükség a Tanácsban.

Ezen a ponton szeretném kiemelni a Jędrzejewska asszony mint előadó által végzett kiváló
munkát, és Trüpel asszonyét is, a belga elnökség erőfeszítéseit és a Bizottság magatartását.
Az általunk meghatározott prioritások szerepelnek e költségvetésben:– Rámutatnék az
ifjúság, az oktatás, az innováció és a kutatás számára nyújtott támogatás erősítésére.
Szeretném úgyszintén kiemelni a „Your First EURES Job  előkészítő intézkedést, amely fel
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fogja lendíteni a fiatalok mobilitását az EU-n belül, a foglalkoztatás területén. Személyesen
dolgoztam ezen a javaslaton, és remélem, hogy a jogalap megszerzése után ez az előkészítő
intézkedés egy jelentős költségvetési kiutalással rendelkező programhoz fog vezetni. Egy
másik pozitív szempont az a megállapodás volt, hogy a Bizottság legkésőbb 2011
szeptember végéig frissített értékeket terjeszt elő a kohéziós politika és a vidékfejlesztés
kiutalásai tekintetében, és szükség esetén emeli ezeket a kiutalásokat.

Mairead McGuinness (PPE).   – Tisztelt elnök úr! Szeretnék különösen köszönetet mondani
Sidoniának, előadónknak, amiért kiválóan kezelte a rendkívül nehéz tárgyalásokat a
Parlament részéről. Ezt a munkát el kell ismerni, mint ahogyan a Tanácsét is.

A mezőgazdasággal foglalkozó előadóként szólalok fel, és azért kell visszhangoznia a
mezőgazdaság szónak ebben a teremben, mert aggodalmaink vannak, nemcsak a számokkal,
hanem az eljárással kapcsolatban is. Meglátásom szerint ez az új eljárás finomhangolásra
szorul. Jobban is végezhetnénk munkánkat, és jobban is kellene végeznünk azt. Ezt
magamnak mondom, de a Tanácsnak és a Bizottságnak is, és úgy gondolom, hogy meg
kell vizsgálnunk, és át kell tekintenünk, hogy hogyan dolgoztunk a múltban.

Szert tettünk néhány nyereségre a mezőgazdaságban. Ezek nagyon csekélyek, de
aggodalmaim a jövőt érintik. Szeretném, ha a Bizottság beszélne arról a több, mint
800 millió USD összegű óriási csökkentésről, amelyet láthatóan a vidékfejlesztés
finanszírozásában megvalósítanak. Remélem, hogy ezt nem fogják tényleg elfogadni.

Aggódom a 2013 utáni költségvetés miatt és annak lehetősége miatt, hogy a mezőgazdaság
olyan ágazattá válhat, ahonnan más politikákra forrásokat vonnak el, kivéve akkor, ha
megállapodás születik egy megfelelő költségvetésről az Európai Unió valamennyi politikája
számára.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta első
alkalommal az Európai Parlament élt a neki adott jogokkal, és teljes mértékben részt vett
az Európai Unió költségvetésének összeállításában. A megállapodás elérésére és az Európai
Parlament jogos igényeinek beépítésére tett sikertelen első kísérlet egy konfliktus
megnyilvánulása, amely még mindig jelen van az intézmények körében, és amelynek
valójában nem szabadna léteznie, mivel akadályozza a hatékony intézményközi
együttműködést. Vélhetően nem cáfolható, hogy az összes uniós intézmény célja annak
biztosítása, hogy azokat a megállapodásokat, amelyek különösen fontosak az EU egésze
és polgárai számára, a lehető legzökkenőmentesebben elfogadják. A jövőben ezért alapvető
változásokra lesz szükség maguknak az intézményeknek a működési elveiben, és az Európai
Parlamentnek a tárgyalások minden szakaszába való bevonását − különösen a költségvetés
elfogadása során − különösen fontosnak kell tekinteni a képviseleti demokrácia elvének
végrehajtása szempontjából.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Tisztelt elnök úr! Először is szeretném megköszönni az
előadók kemény munkáját, amellyel ennek a kompromisszumnak az elérése járt. Ezek a
tárgyalások bizonyos különösen óriási erőfeszítéseket igényeltek, a Lisszaboni Szerződés
hatálybalépésének és a tagállamokban meghatározott szigorú költségvetések árnyékában.
Ezért szeretnénk minden tárgyalónknak köszönetet mondani.

Ez az első alkalom, amikor az Európai Unió költségvetéséről egy olvasatban döntenek, és
ha valami, akkor úgy gondolom, hogy ez a folyamat még inkább felhívta a figyelmet a két
költségvetési hatóság közötti jobb párbeszéd szükségességére, amit a Parlament már régóta
követel. Az éves és többéves költségvetési keretekre vonatkozó egyeztetést illetően
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folytatódó tárgyalásokra és harmonizált megközelítésre van szükség, hogy az intézmények
képesek legyenek ugyanazt a nyelvet beszélni a tárgyalóasztal mellett.

Most azonban valószínűleg megelégedhetünk azzal, hogy rendelkezésre áll 2011-re egy
költségvetés. A bizonytalan elemeket ebben a gazdasági örvényben minimális szintre kell
szorítani.

François Alfonsi (Verts/ALE).   – (FR) Tisztelt elnök úr! A 2011. évi költségvetés, amely
a Költségvetési Bizottság, a Tanács és a Bizottság közötti számos egyeztető eljárás
eredményeképpen kialakult, nem felel meg a Lisszaboni Szerződésben meghatározott új
intézményi egyensúlyoknak.

A Tanács, vagy különösen számos kormány képviselői nem tartották tiszteletben ezeket
az egyensúlyokat. Különösen elfogadhatatlan, hogy a Parlament kérése, hogy induljon
párbeszéd az EU jövőbeni saját forrásairól, nem vezetett semmire.

Parlamentünk most együttes döntéshozatali hatáskörrel rendelkezik költségvetési ügyekben.
Gondoskodnia kell arról, hogy ezt tiszteletben tartsák, és fel kell ismernünk valamit:
valószínűleg nem lesznek lehetségesek a valóban kiegyensúlyozott egyeztetési eljárások
mindaddig, amíg ezt az együttes döntéshozatali hatáskört negatív szavazat formájában
gyakorolják.

Egy bizonyos ponton az Európai Parlamentnek el kell majd döntenie, hogy szilárdan
érvényesíti intézményi pozícióját. Ez a saját forrásokkal kapcsolatos kérdés az elkövetkező
hónapokban újra felszínre kerül majd. Ha sikerrel akarunk járni, képesnek kell lennünk
végig vinni felelősségeinket.

Diane Dodds (NI).   – Tisztelt elnök úr! Nem tudok a Parlament költségvetésének
semmilyen emelése mellett szavazni, és úgy gondolom, hogy az Egyesült Királyságban
sokan fogják teljes döbbenettel figyelni az itt folyó eseményeket. A nemzetgazdaságokban
Európa-szerte megszorító intézkedéseket és költségvetési megszorításokat látunk. Ezek
vannak napirenden, és ezzel kell polgárainknak szembenézniük.

Az euró válságban van, és szeretném, ha a tisztelt Ház tudomásul venné, hogy még ha
választópolgáraim nem is eurót használnak, határosak vagyunk az Ír Köztársasággal. Az
Ír Köztársaság óriási kiviteli piacot jelent számunkra, így ez a válság a mi polgárainknak
is fáj. Mindezen a válságon túl, itt van a javasolt 2,9%-os emelés, amelyet a Parlament által
már kért 6%-ról szállítottak le, de egy olyan költségvetésről van szó, amelyet a Számvevőszék
sok éve nem fogad el.

Ami mindennél aggasztóbb, azt az ígéretet kaptuk a Bizottságtól, hogy 2011 júniusáig
javaslatokat fog előterjeszteni egy uniós adótól. Lehet-e csodálkozni azon, hogy fokozódik
az euroszkepticizmus?

Michel Dantin (PPE).   – (FR) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretnék csatlakozni
az azoknak szóló köszönetnyilvánításokhoz és gratulációkhoz, akiknek sikerült lezárniuk
ezeket a nagyon nehéz tárgyalásokat.

Lassan felkészülünk arra, hogy holnap jóváhagyjuk a költségvetést, ami nagy előrelépés a
mobilitás Európája és a fiatalok Európája felé. Ez a költségvetés mindenekelőtt bizonyítja
a Parlament eltökéltségét az iránt, hogy e válság ideje alatt sem mond le a nagyléptékű
európai befektetésekről.
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Szeretném azonban megosztani Önökkel aggályaimat és elégedetlenségemet a ma néhány
képviselőcsoport, és különösen a szocialisták által hozott választással, akiknek a képviselői
a legfontosabb pillanatokban kormányzati munkaköröket töltöttek be, hogy veszélyeztetik
az ITER-t, az Európai Unió egyetlen alapvető hsszú távú kutatási programját, amelyben
vezető szerepet játszunk.

Mint Önök is tudják, az Európai Unió tavaly júniusban kötelezettséget vállalt arra, hogy
további 1,3 milliárd euróval járul hozzá ehhez a projekthez, amely kritikus jelentőségű
biztonságunk szempontjából. Ezért Európa szavahihetősége válik majd kérdésessé a
világban szavazatunk miatt. Ez a hozzáállás azt eredményezte, hogy 2010-ben közel
600 millió euró felhasználatlan pénzt veszítettünk el, amelyet ki lehetett volna utalni az
ITER számára. Ez nevetséges!

Edit Herczog (S&D).   – Tisztelt elnök úr! Az Európai Parlament képviselőjeként felelősnek
érzem magamat azért, hogy legyen költségvetésünk. Szocialistaként nagyon sajnálom,
hogy nem vezetünk be pénzügyi tranzakciókra kivetendő adót. Az Ipari, Kutatási és
Energiaügyi Bizottság előadójaként szeretném hangsúlyozni, hogy támogatjuk az ITER
projektet, de nem egy egy évre szóló, toldott-foldott megoldásra van szükségünk:
fenntartható pénzügyi megoldásra van szükségünk a következő két évtizedre. Magyarként
nagyon örülök annak, hogy a magyar elnökségnek remélhetőleg már nem lesz dolga a
költségvetéssel, csak az ITER-re és a rugalmasságra kell megoldást találnia a tárgyalások
során.

Janusz Lewandowski,    a Bizottság tagja. – Tisztelt elnök úr! Rövid leszek, mivel már
felhasználtam időkeretemet. Belder úrnak válaszolva, aki már talán nincs is jelen, a Bizottság
intézmények közötti együttműködés módjára vonatkozó javaslata a Lisszaboni Szerződés
312., 324. és kifejezetten 311. cikkének közvetlen végrehajtását jelentette, a saját forrásokra
vonatkozó döntéssel kapcsolatos konkrét eljárást illetően a tagállamok költségvetési
szuverenitásának teljes tiszteletben tartása mellett.

Ami a saját forrásokat illeti, ez világosan és kifejezetten a 2005 decemberében a Bizottság
számára adott megbízás részét képezte, amelyet a Parlament is megerősített, hogy elkezdje
a költségvetés nemcsak a kiadási oldalát, hanem bevételi oldalát is, beleértve a brit
engedményt is. Kellően tapintatosak voltunk ahhoz, hogy ne érintsük a brit engedmény
ügyét költségvetési felülvizsgálatunkban, és a jövőre vonatkozó végső választásunk nem
a kiadások emelése, hanem a nemzeti közvetlen kifizetések és a saját források közötti arány
megváltoztatása, a Szerződés és az Európai Unió alapító atyjai jövőképével összhangban.

Végezetül egy általánosabb megjegyzés: remélhetőleg a holnapi szavazással véget ér
költségvetési szempontból Lisszabon próbája, és le kell majd vonnunk a konzekvenciákat.
Jó üzenetet közvetít az európai polgárok felé, ha hiánytól és adósságtól mentes
költségvetésünk van, és megmutatjuk, hogy nem lehet bennünket feketebárányként okolni
egyes tagállamok elhibázott politikáiért. Ezért, miután érvénybe lép a költségvetés,
folytatnunk kell az intézményközi megállapodásra vonatkozó vitánkat, sokkal jobb
körülmények között.

Melchior Wathelet,    a Tanács soros elnöke. – (FR) Tisztelt elnök úr! A biztos úrhoz
hasonlóan nekem sincs sok hozzátennivalóm ehhez a vitához.

Egész egyszerűen, miután azt hallottam egyes képviselőktől, hogy inkább nem hagyják
jóvá a költségvetést annak érdekében, hogy erősítsék a Parlament együttes döntéshozatali
hatásköreit, úgy gondolom, hogy az összes európai intézmény sokkal többet nyerhet és
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növelni fogja elismertségét, ha ténylegesen előrébb tudják vinni az Európai Uniót azáltal,
hogy kompromisszumokat találnak, ahelyett, hogy mindenki akadályozná egymást, és
nem lépnének előre az európai projektekkel.

Úgy gondolom, hogy ez logika kérdése, és ma valóban szeretnék mindazoknak köszönetet
mondani, akik azt választották, hogy építik Európát és előrébb lépnek. Mindent megkapott
a Tanács, amit akart? Nem. Mindent megkapott a Parlament, amit akart? Természetesen
nem. Előre tartunk? Igen. Ez az együttdöntési eljárás működött; bevált. Mindenki vállalt
néhány kompromisszumot. Mindenki tett néhány engedményt.

Még mindig sok a tennivaló? Természetesen. Egyértelműen erről szól a rugalmasságra és
az ITER-re vonatkozó vita. Sajnálom, hogy nem sikerült megállapodásra jutnunk, és azt
is hallottam elhangzani, hogy a benyújtott javaslat visszalépést jelent. Nem. Megismétlem:
ugyanez van minden vitánál, és ma egyhangúság kell. Ha a cél a minősített többségre való
áttérés, akkor úgy gondolom, hogy el kell fogadni a belga elnökség javaslatát. Véleményem
szerint ez nélkülözhetetlen, amikor a 2012. és 2013. évi költségvetés összeállítására kerül
sor. Úgy gondolom, hogy ezt a mechanizmust valóban elő kell mozdítani, mivel megfelel
a múltbeli gyakorlatoknak, de legalább biztosítja, hogy a 2012. és 2013. évi költségvetést
ne lehessen többé az egyhangúsággal megakadályozni. Meggyőződésem, hogy Önöknek
valóban meg kell ragadniuk ezt az alkalmat.

Ami az ITER-t illeti, abból, ahogyan ezt a rugalmassági mechanizmust felhasználtuk az
ITER-hez 2010-ben, világosan kiderül, hogy szükségünk lesz erre a mechanizmusra, és
hogy el kell fogadnunk azt, ami ma előttünk van.

Szeretnék őszintén köszönetet mondani minden felszólalónak, és itt most nem fogok
mindenkit megemlíteni, aki elismerte az előrelépés érdekében általunk közösen elvégzett
munkát. Szeretnék mindazoknak köszönetet mondani, akik az előrehaladás logikáját
részesítették előnyben az akadályozás logikájával szemben. Úgy gondolom, hogy valóban
ezt a logikát kell támogatnunk.

Lamassoure úr, Ön költségvetési szolidaritásról beszélt. A Tanácsban csaknem teljes
szolidaritás volt, mivel mindenki elfogadta a 2,91%-os emelést. A Tanácson belül a
minősített többségtől eljutottunk a teljes egyhangúságig. A viccet félretéve, úgy gondolom,
hogy az e 2011. évi költségvetéshez csatolt összes nyilatkozat – mert igen, önmagában a
költségvetés is politikai jellegű, mint azt a Parlament is bizonyította a politikai prioritásokkal,
amelyeket beépített a költségvetésbe – legyen szó akár a saját forrásokra, az európai
hozzáadott értékre, a Lisszaboni Szerződés végrehajtására vonatkozó nyilatkozatról – a
Bizottság nyilatkozatáról –, akár ezen együttes nyilatkozat összefüggésében, amely fontos,
és amelyet már egy levél is követett a belga miniszterelnöktől, az Európai Unió jelenlegi
elnökétől, úgy gondolom, hogy mindezek a nyilatkozatok azt mutatják, hogy minden
szakasz a helyes irányba tart. Természetesen nem haladunk olyan gyorsan, mint mindenki
szeretné, de elég gyorsan haladunk ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy a gép működőképes,
és hogy jobb az előrehaladásnak ehhez a logikájához tartanunk magunkat, mint az
akadályozás logikájához.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    előadó. – (PL) Tisztelt elnök úr! Az előző felszólalók
által elmondottakból világos, hogy mindannyian örülünk, hogy lehetséges lesz hatékonyan
és szükségtelen késedelmek nélkül, a következő év január 1-jével végrehajtani az EU 2011.
évi költségvetését. Mindezek a felszólalások azonban azt is világossá tették, hogy még
mindig hiányoznak bizonyos elemek. Hiányzik a vita, és hiányzik a megértés. Már világos
számomra, hogy a Lisszaboni Szerződés új, kitáblázatlan területet nyit meg előttünk, és
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egy nagyon nehéz vita vár ránk a 2013 utáni új, többéves európai uniós költségvetéssel
kapcsolatban.

Ez a vita egy alapvető kérdésre vonatkozik, nevezetesen arra, hogy hogyan tudjuk egyeztetni
a minden eddiginél nagyobb eltérést az Európai Unió elvárásai, vagyis a között, hogy mit
kell tennie az Európai Uniónak – és láthatjuk, hogy a tagállamok és az összes érdekelt fél,
köztük az Európai Parlament egyre többet vár el az Európai Uniótól, mivel az Európai
Uniónak egyre növekvő számú tárgyterülettel kell foglalkoznia, és új politikák, új
tevékenységi területek felé nyit, és új feladatokat szab meg saját maga számára – tehát az
előbb említett elvárások és az ezen új vállalások finanszírozására való egyre csökkenő
hajlandóság közötti eltérést. Közös vitákat kell tartanunk erről az egyre drámaibb eltérésről.
Nem kerülhetjük el ezeket a vitákat, annál is inkább nem, mivel jelenleg egy pénzügyi és
gazdasági válságot élünk át, és ezért nincs helye a tabutémáknak a finanszírozást illetően.
Nyíltan kell beszélnünk az összes problémáról: az EU saját bevételeiről, arról, hogy mit
kell tennie az EU-nak, arról, hogy talán mit nem szabadna megpróbálnia tenni, arról, hogy
mi az ami, tényleg a legfontosabb számunkra, és hogy ezeket a prioritásokat milyen
mértékben kell finanszírozni.

Összességében úgy gondolom, hogy ami a 2011. évi költségvetés elfogadása során történt,
az egyben a vita alapja és kezdete is, de semmiképpen nem a vége. Köszönöm Önöknek,
hogy készek voltak részt venni a vitában, és remélem, hogy jövőre még nagyobb lesz ez a
készség.

Helga Trüpel,    előadó. – (DE) Tisztelt elnök úr! Örülük, hogy ma enyém az utolsó szó
ebben a vitában. Azzal kezdem, hogy örömmel elfogadom Schulz úr bocsánatkérését. Azt
mondta, hogy időnként rosszul viselkedett. Mindig jó, ha észreveszi, hogy időnként túl
nagy zajt csap. Azt az észrevételét, miszerint korábban csak technikai jellegű költségvetési
ügyekkel foglalkoztunk, és most rájöttünk arra, hogy költségvetési politikai kérdésről van
szó, határozottan vissza kívánom utasítani. Már hat éve dolgozom a Költségvetési
Bizottságban, és korábban is mindig költségvetési politikáról volt szó, nem pedig csak
technikai szempontokról. Schulz úr azt mondta, hogy nagyon sokat tanult az elmúlt néhány
hét alatt. Ezt örömmel hallom. Ebben az esetben valószínűleg ezt is megérti majd.

Most rátérek azokra az Európa-ellenes hangokra, amelyeket az imént hallottunk ebben a
Parlamentben. Szeretném ismételten világosan hangsúlyozni, hogy ha – a Lisszaboni
Szerződésben meghatározottak szerint – az a célunk, hogy új saját forrásokat vitassunk
meg Európa számára, ez nemcsak további adót jelentene az európai polgároknak, hanem
azt is jelentené, hogy a bruttó hazai termékből származó kifizetések ugyanezzel az összeggel
csökkennének. Vagyis ez nem egyszerűen nagyobb terhet róna a polgárokra, hanem
biztosítaná a saját források átláthatóbb rendszerét is. Ezt meg kell vitatni. Elutasítom a
vélemény manipulálására tett kísérleteket, amikor hallgatólagosan arra utalnak, hogy csak
további terhek lesznek. A cél inkább egy intelligens finanszírozási rendszer megtalálása.
A Tanácsnak és a Parlamentnek késznek kell lenniük erre.

Második megjegyzésem az, merthogy itt egyszerűen úgy adták elő, mintha az európai
adófizetőktől az Európai Unió mindig csak elvenne valamit, hogy oktatási programok
állnak az európai polgárok rendelkezésére, új infrastruktúra áll rendelkezésre, új nyelvek
vannak és támogatást kapnak a tejtermelők. Vagyis amit itt teszünk, az az európai polgárok
jól felfogott érdekében történik, és ezt hangosan és világosan el kell mondani.

Mi az Európai Unió globális szerepe az elkövetkező években? Olyan sikeres országokkal
versenyzünk globális szinten, mint Kína, India, Brazília és mások. Ha mint Európai Unió
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erősek akarunk lenni, és új termékekkel akarunk rendelkezni, amelyek remélhetőleg
fenntarthatóak is lesznek, új termelési módszerekkel, amelyek környezeti szempontból
felelősek, olyan energiatermeléssel, amely valóban a megújuló energiaforrásokon alapul,
amit ismét célként határoztak meg Cancúnban, akkor ehhez megfelelő forrásokra is
szükségünk van, és olyan európai költségvetésre van szükségünk, amely tükrözi közös
érdekeinket. Remélem, hogy a következő néhány évben ebbe az irányba fogunk elmozdulni.

ELNÖKÖL: ALEJO VIDAL-QUADRAS
alelnök

Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap 12 óra 30 perckor kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Elisabeth Köstinger (PPE),    írásban. – (DE) Üdvözlöm, hogy végre megállapodásra
jutottunk a 2011. évi költségvetésről. Ez biztosítani fogja a pénzügyi biztonságot az
érzékeny mezőgazdasági ágazat számára. Az uniós agrárpolitikának stabil költségvetési
keretre van szüksége, különösen a nehéz időszakok alatt. A tizenkettedes költségvetés
súlyos pénzügyi nehézségeket okozott volna sok tagállam számára, amelyek már
továbbadták a mezőgazdasági kifizetéseket a mezőgazdasági termelőknek. A mezőgazdaság
rendkívüli mértékben függ az uniós támogatásoktól. A gazdálkodó családoknak biztonságra
van szükségük, hogy előre megtervezhessék vállalkozásaik jövőjét. A közvetlen kifizetések
EU-szerte a mezőgazdasági üzemek bevételeinek 40%-át teszik ki, és pénzügyi biztonságot
nyújtanak az alacsony termelői árak, emelkedő termelési költségek és a fluktuáló piacok
képezte háttérrel szemben. A vidékfejlesztési program részét alkotó intézkedések közvetlen
hasznokat hoznak a vidéki területek számára, és ösztönzik a regionális gazdaságokat.
Konkrétan az osztrák mezőgazdasági üzemek élvezik az 1. és a 2. pillérbe tartozó
intézkedések előnyeit. Ausztria eves mezőgazdasági költségvetésének összesen 58%-a
származik az EU-tól. A mezőgazdasági termelők az Európai Unióban széles körben felelős
feladatokat látnak el, amelyek száma növekedik. Csúcsminőségű élelmiszert kell
előállítaniuk, és meg kell felelniük az állatjólét magas normáinak, miközben segítenek
megelőzni az éghajlatváltozást, védik a környezetet, és fenntartják a biológiai sokféleséget.
Annak érdekében, hogy képesek legyenek ellátni ezeket a nélkülözhetetlen szolgáltatásokat,
a mezőgazdasági termelőknek megbízható jövedelemmel kell rendelkezniük, amely egy
értelmes, stabil uniós pénzügyi politikán alapul. Ami a 2014–2020 közötti időszakra szóló
pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalásokat illeti, a mezőgazdaság valamennyi szempontjának
azonos szintű költségvetési finanszírozást kell kapnia.

Georgios Stavrakakis (S&D),    írásban. – (EL) A EU 2011. évi költségvetésének első
szakaszában a tagállamok korlátozott számú kisebbsége által képviselt hajthatatlan álláspont
miatti megoldhatatlan helyzet csaknem eljuttatott bennünket ahhoz a fiaskóhoz, hogy a
tizenkettedeket kelljen alkalmazni, és mindahhoz, amivel ez a rendszer jár, mind a gazdasági
szempontból gyenge tagállamok költségvetését, mind pedig az európai források kifizetése
során bekövetkező komoly késedelmek lehetőségét tekintve. E fiaskó elkerülése érdekében
a Parlament bizonyította a szükséges felelősségérzetét, és kész elfogadni a költségvetést,
annak ellenére, hogy az nem felel meg valamennyi igényének, és nem üti meg a szintet,
ahogyan az európai közvélemény elvárhatja, ha meg akarunk birkózni a gazdasági válsággal.
Az a probléma azonban, hogy hogyan kell kezelni a költségvetési szükségleteket a közvetlen
jövőben, 2012-re és 2013-ra nézve, továbbra is fennáll, és felszólítom a tagállamoknak
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ezt a kis kisebbségét, hogy tegyen tanúbizonyságot megfelelő felelősségérzetről, és
dolgozzon együtt a Parlamenttel, hogy olyan megoldást találjunk, amely megadja az EU
számára a szükséges rugalmasságot ahhoz, hogy kezelni tudja szükségleteit, és
megakadályozza az újabb költségvetési válságot.

15. Hitelminősítő intézetek (vita)

Elnök.  A következő napirendi pont a Gauzès úr által a Gazdasági és Monetáris Bizottság
nevében előterjesztett, a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló
jelentés (COM(2010)0289 - C7-0143/2010 - 2010/0160(COD)) (A7-340/2010).

Jean-Paul Gauzès,    előadó. – (FR) Tisztelt elnök úr, Chastel úr, biztos úr! A 2010. évi
pénzügyi jogalkotás folyamán elérkeztünk a harmadik jogi aktushoz. A felülvizsgálatot
követően, az alternatív befektetésialap-kezelőkről szóló irányelv után, ismét visszatérünk
a hitelminősítő intézetekhez. Azért mondom, hogy „ismét”, mert Európa nem késlekedett
ezen a területen a rendeletalkotással, amelynek koncepciója 2009-ben már készen volt,
most pedig életbe lép.

A hitelminősítő intézetek általában véleményezik, a szó szoros értelmében minősítés
formájában, az üzleti vállalkozások és államok hitelképességét, illetve az összetett pénzügyi
termékeket. A minősítés annak a kockázatnak az értékelését tükrözi, amelyet a pénzügyi
eszközök azon kibocsátói jelentenek, akik nem tudják törleszteni adósságaikat. Ezek az
ügynökségek, több okból, fokozatosan egyre nagyobb jelentőségre tettek szert a pénzügyi
világban.

Először is azért, mert a minősítéseket a banki szabályozás a befektetések fedezetéül szolgáló
önrész összegének meghatározása céljából veszik figyelembe. Másrészt a minősítések a
kibocsátások sikerének egyik tényezőjét alkotják, hiszen a befektetők számára az egyik
leglényegesebb mutatóvá váltak.

Jóllehet, nem állítható, hogy elsősorban a hitelminősítő intézetek okozták a legutóbbi
pénzügyi válságot, hatásuk bizony mégis káros volt. Hiszen alábecsülték azt a lehetőséget,
hogy a kibocsátók bizonyos összetett pénzügyi eszközei esetleg nem teljesítenek.

A piaci bizalom helyreállításának és a befektetővédelem megerősítésének szükségével
szembesülve 2009-ben az Európai Bizottság javaslatot tett a hitelminősítő intézetek
munkájának figyelemmel kísérésére és felügyeletére. Így még abban az évben elfogadta a
hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendeletet.

A rendelet elfogadását megelőző európai parlamenti viták folyamán az előadó rámutatott,
milyen nagy szükség van a hitelminősítő intézetek termékeinek ellenőrzésére és integrált
felügyeletükre az Európai Unió egész területén. Az ilyen fajta európai felügyelet akkoriban
jogilag kizárt volt. A Bizottság azonban vállalta, hogy ezekkel az elvekkel összhangban
jogalkotási javaslatot készít, Ön pedig, biztos úr, be is tartotta ezt az ígéretét.

A Tanács és az Európai Parlament között az európai felügyeleti rendszer felépítéséről
létrejött megállapodás, amely 2011. január 1-jén lép életbe, most már a minősítő intézetek
felügyeletének hatékony végrehajtását tesz lehetővé

Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot létrehozó rendelet kiemeli, hogy ennek
a hatóságnak a hatáskörébe tartozik a felügyelet gyakorlása, különösen a hitelminősítő
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intézetek tekintetében. Ez volt a célja a rendeletet módosító kiegészítő rendeletnek,
amelyben megállapodtunk, és amelyről holnap fogunk szavazni.

Amit én akartam – és munkatársaim támogatták ezt a kérést –, hogy a hitelminősítő
intézetekre vonatkozó egyéb, az államadósság allokálásával, a díjazási konstrukciókkal és
a versennyel kapcsolatos kérdéseket halasszák el, és saját kezdeményezésű jelentés
formájában tanulmányozzák őket, még a 2011 első félévében elkészítendő jogalkotási
javaslat előtt, amelynek egyeztetési eljárását már megindult.

Meggyőződésem, hogy a hitelminősítő intézetek európai szintű felügyeletével nagy lépést
teszünk előre ugyanazon az úton, amelyen a már végrehajtott felügyeleti intézkedésekre
is sor került. Most pedig szeretném megköszönni a belga elnökségnek a pénzügyi
kérdésekkel kapcsolatban tett fáradhatatlan erőfeszítéseit, Önnek, biztos úr, az Önnel
dolgozó csoportoknak és természetesen azoknak az európai parlamenti
képviselőtársaimnak, akik részt vettek ennek a tanulmánynak az elkészítésében és
támogatták álláspontunkat.

Olivier Chastel,    a Tanács soros elnöke. – (FR) Tisztelt elnök úr, biztos úr, hölgyeim és
uraim! Gauzès úr felszólalását és egy ilyen jelentést követően egyértelműen örömömre
szolgál, hogy Didier Reynders belga pénzügyminiszter megbízásából Önök között lehetek
a hitelminősítő intézetekről szóló rendelet módosításának vitanapján.

Ahogyan az imént mondotta, olyan pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó intézkedésről
beszélünk, amelyről a három intézmény nemrégiben rekordidő alatt jutott megállapodásra.

Az is nagy örömünkre szolgál, hogy erről a megállapodásról, a három intézmény
megegyezése szerint, a Parlament holnap fog szavazni.

A rendelet tehát úgy módosul, hogy még több jogkört biztosít az Európai Értékpapír-piaci
Felügyeleti Hatóságnak. A hatóságnak ezzel lehetősége nyílik arra, hogy az egész Unióban
mindenütt szigorúbb felügyeletet gyakoroljon a hitelminősítő intézetek felett. Ez olyan
fontos lépés, amely véleményünk szerint elősegíti a pénzpiacok stabilitásának javulását és
egy sokkal eredményesebb felügyeleti keretrendszer kialakulását.

Miután a rendelet életbe lép, a hatóság megfelelő jogkört kap a hitelminősítő intézetek
nyilvántartásba vételére és közvetlen felügyeletére. Felhatalmazást kap annak
megállapítására is, hogy egy hitelminősítő intézet megsértette-e a hatályos rendeletet, és
megfelelő szankciókat is kiszabhat majd.

Természetesen a tagállamok illetékes szervei és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti
Hatóság közötti együttműködési keret is biztosított lesz. Készen állunk ugyanakkor arra
is, hogy mélyebb vitákat folytassunk magának a hitelminősítő szektornak a szabályozásáról
is, miután a Bizottság jövőre elénk terjeszti a szektor átfogó felülvizsgálatára vonatkozó
javaslatát. Természetesen azt remélem, hogy a holnapi szavazás eredménye pozitív lesz,
különösen mély hálámat kívánom kifejezni Bowles asszonynak, a Gazdasági és Monetáris
Bizottság elnökének, Gauzès úrnak a Parlament előadójának és természetesen
árnyékelőadóknak, valamint Barnier biztos úrnak, akik Reynders úr, a belga
pénzügyminiszter oldalán, hat hónapon át végezték ezt a jelentőségteljes munkát, és
gyorsan tető alá hozták azokat a megállapodásokat, amelyekből végül ebben a Parlamentben
a pénzügyi ágazatra vonatkozó valódi döntések születtek. Mindenképpen köszönettel
tartozunk a szakterületen kifejtett eredményes, hatékony együttműködésükért. Biztos
vagyok benne, hogy a következő elnökségek idején is folytatják majd ezt a munkát.
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Michel Barnier,    a Bizottság tagja. – (FR) Tisztelt elnök úr! Mindenkinek jó napot kívánok!
Gauzès úr felszólalása igazán remek volt, akárcsak az imént Chastel úré, aki Reynders úr
nevében szólalt fel a mai napon a nagy árfolyam-fedezeti alapok és a tőzsdén nem jegyzett
vállalatok ágazatának felügyeletéről és szabályozásáról, holnap pedig a hitelminősítő
intézetek szabályozásának éppen folyamatban lévő második szakaszáról beszél majd, amit
egyértelműen Önök vállaltak, és ami Önöknek köszönhető hölgyeim és uraim, továbbá a
Tanácsnak és a Bizottság kezdetben végzett munkájának. Ami a szabályozást illeti, Európa
konkrét és eredményes fejlődésen megy át, levonta a válság tanulságait, mivel valamennyi
adófizető, aki egyben európai polgár is, ezt kívánja.

Hölgyeim és uraim! A hitelminősítő intézetek felügyelete fontos lépés, s én magam is
szeretnék köszönetet mondani Önnek, Gauzès úr, és természetesen azoknak, akik az Ön
oldalán dolgoztak, a Bizottság elnökének, Bowles asszonynak, valamint az
árnyékelőadóknak, Klinz úrnak, Giegold úrnak, Pittella úrnak és Fox úrnak. Néhány napon
belül lejár a belga elnökség megbízatása. Számos sikert könyvelhet el, jelentős előrehaladást
ért el, és szívből köszönöm Reynders úrnak és egész csapatának, hogy ilyen jó kapcsolatot
ápolt velünk ez alatt a hat hónap alatt.

Ez a megállapodás jó, bár meg kell mondanom, hogy akár kiváló is lehetett volna, ha a
végső kompromisszum megkötésekor elfogadtuk volna azon szabályokat, amelyeket a
Bizottság már kezdetben javasolt a strukturált pénzügyi eszközök átláthatóságának
fokozására. Amint azonban a rendelet bevezető részében jelzik, még visszatérünk erre a
tárgyra, ha Önök is akarják, a rendelet 2011. évi átdolgozása során.

Ahogyan Chastel úr is elmondta, 2011 júliusától kezdve a 2009. évi rendelet módosítása
az ESMA-t, azaz az új Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot közvetlenül feljogosítja arra,
hogy európai szintű felügyeletet gyakoroljon a hitelminősítő intézetek felett. Hölgyeim és
uraim, valóban meg kell érteni annak a döntésnek a jelentőségét, amelyet ma meghozni
készülnek. Ez a legelső alkalom, hogy az ESMA, egy új európai hatóság, jogot szerez az
Európa-szerte működő pénzintézetek közvetlen felügyeletére.

Ezzel a módosítással teljessé válik az új európai felügyeleti rendszer. Ez jelentős mértékben
megerősíti az ESMA jogkörét, amint Gauzès úr nagyon helyesen kifejtette, majd Giegold úr
is, aki itt van velünk, és ügyelt rá, hogy a felügyelet vitája során kiemelje. Ezért tehát ez az
Önök számára és számunkra is rendkívül fontos.

Az ESMA olyan intézmény, amelynek feladata a hitelminősítő intézetek nyilvántartásba
vétele és felügyelete az Unió egész területén, s amely szigorú ellenőrzést fog gyakorolni.
A jogszabályok az összes olyan felügyeleti jogot biztosítják részére, amely ahhoz szükséges,
hogy a hitelminősítő intézetekkel betartassa a rendelet előírásait.

Az ESMA képes lesz felügyeleti jogának gyakorlására – és itt gondolok tájékoztatás kérésére,
valamint a helyszíni ellenőrzések végzésére –, s ha azt veszi észre, hogy egy hitelminősítő
intézet jogsértést követ el, köteles lesz megtenni azokat az intézkedéseket, amelyekkel az
intézet rákényszeríthető, hogy megszüntesse a jogsértő helyzetet. Az ESMA arra is kap
felhatalmazást, hogy – egyértelmű szabályok szigorú keretei között – pénzbírságot szabjon
ki a rendeletet megszegő minősítő intézetekre. Egyértelmű, hogy ez e rendelet szavatolja
a minősítő intézetek védelmét is, különösen a meghallgatás, a dokumentumokba való
tekintés jogát és egyéb eljárási jogokat. Végül pedig a felügyeleti jog gyakorlása során az
ESMA tiszteletben tartja majd az Alapjogi Chartában rögzített jogokat, valamint az Európai
Unó jogának egyéb elveit és rendelkezéseit, így az arányosság elvét is.
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A minősítő intézetekről szóló új rendelet gondoskodik róla, hogy az összes minősítő
intézet egyetlen kapcsolattartó ponttal tarthassa a kapcsolatot, valamint olyan szabályozási
háttérről, amely az Európai Unió egész területén harmonizált, amely egyenlő bánásmódot
biztosít, és az Európai Unióban mindenütt következetesebben alkalmazza az intézetekre
vonatkozó szabályokat.

Ezért úgy vélem, a hatékonyság, átláthatóság és biztonság terén jelentős előnyt biztosít
azokon az általános kereteken belül, amelyeket hétről hétre építgetünk az intelligens
felügyelet és a hatékony szabályozás céljából.

TTisztelt elnök úr! Nem áll szándékomban olyan hosszasan szónokolni, ahogy az imént
tettem, de talán érdemes egy kicsit bővebben kifejtenem, amit Chastel úr mondott, és
említést tennem a következő szakaszról, hiszen én magam mondtam, hogy tovább kell
haladnunk, ha megfelelő szabályozást akarunk biztosítani a minősítő intézetek számára,
eközben megjegyezvén, hogy nem maguk az intézetek okozzák a pénzügyi piacok zavarait,
problémáit. Nem a lázmérő okozza a lázat, de azért pontosan kell működnie. A múltban
azonban nem ez volt a helyzet. Éppen ezen kívánunk segíteni az egymást követő
rendeletekkel.

A Bizottság máris a következő szakaszt gondolja végig: 2010. november 5-én nyilvános
konzultáció kezdődött e vita kiterjesztése és az összes érintett fél álláspontjának
összegyűjtése érdekében, s mint tudják, nem művitákat folytatunk ezekről a rendeletekről.
Hölgyeim és uraim! Nagyon fontosnak tartok minden hozzászólást, kritikát és ötletet,
amely az ilyen konzultációk keretein belül hangzik el.

Most pedig először a minősítő intézetek körében széles körben elterjedt „kibocsátó fizet”
modell következményeit vesszük szemügyre, másrészt a bankoknak és egyéb intézményi
befektetőknek a hitelminősítéstől függését; harmadrészt az államadósság minősítését,
amely nem egyszerű dolog; negyedrészt az összeférhetetlenség jobb kezelése érdekében
megnövelt átláthatóságot, valamint ötödrészt a jelenleg mindössze néhány szereplős
minősítési piacon az élesebb versenyt és nagyobb sokszínűséget.

A konzultációra jövő januárig van lehetőség, és a beérkező összes válasz és Klinz úr saját
kezdeményezésű jelentése alapján valamikor 2011-ben, de nem túl későn, döntést hozunk
azokról az intézkedésekről, amelyeket végre kívánunk hajtani annak érdekében, hogy a
harmadik szakaszban teljessé váljon ez a minősítő intézetekre vonatkozó két rendelet,
amelyeket már most majdnem teljesen végrehajtottunk.

Sebastian Valentin Bodu,    a Jogi Bizottság véleményének előadója. – Tisztelt elnök úr! A
Jogi Bizottság elnökhelyetteseként szeretnék szólni néhány lényeges szempontról, amelyek
e bizottság napirendjén vita és az előterjesztett módosítások tárgyát képezték.

Először is, jelenleg azokért a strukturált eszközökért, amelyeket a minősítő intézetek
értékelnek, a kibocsátó társaság fizet. Ezen a ponton összeférhetetlenség léphet fel, mivel
a minősített vállalatok érdekeltek a jó minősítésben. Egy másik lehetőség az, hogy a
minősítés felhasználói fizetnek. A felhasználók érdekei eltérőbbek, nem arról van szó,
hogy egyetlen érdek összeférhetetlenséghez vezetne. Egyes felhasználók a jó minősítést
részesítik előnyben, például amikor részvényeket akarnak eladni, és vannak, akik a
rosszabbat, mondjuk, ha részvényvásárlást terveznek.

Másrészt a minősítő intézetekre vonatkozó szabályozás előnyt kovácsolhat a
könyvvizsgálókra vonatkozó szabályokból is. A minősítő intézetek és a könyvvizsgálók
roppant nagyrészt viselnek a vállalatok hírnevének és a piac megfelelő működésének
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felelősségéből. A könyvvizsgálókra azonban sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak,
mint a minősítő intézetekre.

Harmadrészt az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság, az ESMA arra is kapna
felügyeleti jogot a hitelminősítő intézetek felett, hogy ellenőrizze azokat az esetleg jelentős
mértékű ellentmondásokat, amelyek egy és ugyanazon strukturált pénzügyi eszközre
vonatkozó, különféle intézetektől származó minősítések között állnak fenn. Az ESMA
nagyobb jogérvényesítési hatáskörrel is rendelkezne.

Negyedrészt az irányelv az Egyesült Államok jogából átvett új elvet is bevezet. Ha az
értékelésre szerződöttön kívüli minősítő intézet ugyanazt az eszközt értékeli, mint a
szerződésben álló, akkor rá is a szerződés szerinti értékelés szabályai vonatkoznak. Ezért
a szerződéses kapcsolatban nem álló intézet köteles az értékelt instrumentum bizonyos
információit közzétenni. Így két jótékony hatást is elérünk: egyrészt nincs második
vélemény, másrészt csökken a szerződött intézet felelőssége.

Végül szeretném kiemelni, hogy az új jogszabályi keretet alkotó irányelv rendelkezései
csak a strukturált pénzügyi eszközökre vonatkozzanak, maguk a hitelminősítő intézetek
viszont a strukturált finanszírozás fontos elemei. A többi pénzügyi eszköz, a
törzsrészvények és az egyszerű kötvények 150 éves intézményei, amelyek nem jelentenek
rendszerkockázatokat, ne tartozzanak ennek az irányelvnek a hatálya alá, ha szigorúak
akarunk lenni, de nem akarjuk túlszabályozni a rendszert, ha versenyképesek akarunk
lenni túlságosan magas adminisztratív költségek nélkül, illetve, ha a tőkét Európában
akarjuk tartani és nem akarjuk, hogy kiáramoljon a feltörekvő piacokra.

Gianni Pittella,    on behalf of the S&D fraction. – (IT) Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim!
Sokat próbált együttműködésünknek köszönhetően hatékonyan tudtuk Gauzès úrral
közösen továbbfejleszteni e rendeletet, és sikerült előre lépni néhány fontos rendelkezést
illetően, amelyek a pénzpiacok stabilitása szempontjából kiemelten fontos területeket
szabályoznak.

Az egyik ilyen dolog kétségtelenül az újonnan létrehozott Európai Értékpapír-piaci
Felügyeleti Hatósággal (ESMA) kapcsolatos terv, hogy az kötelességszegés esetén jogosult
legyen közvetlenül büntetni a hitelminősítőket. Ehhez mindenképpen ragaszkodnom
kellett. A Parlament így tudja kinyilvánítani, hogy harcol egy olyan erős európai felügyeletet
gyakorló testület kialakításáért, amely tényleges jogkörökkel rendelkezik.

Azzal is tisztában vagyunk, hogy ez a rendelet nem old meg minden problémát ezen az
ágazaton belül, amely az utóbbi években csak fokozta a válságot. A leküzdendő akadályokat,
amelyek a Klinz úr által megfogalmazott parlamenti jelentés tárgyát képezik, különösen
két kérdést érintenek: a tagállamok államadósságának értékelését és a nyilvánvaló
oligopólium jellemezte piac általános szerkezetét.

Az Európai Uniónak világos célt kell kitűznie ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, azaz a
finanszírozást részben függetleníteni kell a minősítésektől. A hitelminősítőkkel kapcsolatos
törvényekben és szabályokban megfogalmazott utalásokat alternatív hitelképességi
szabványokkal kell helyettesíteni. Az Egyesült Államok és a G20 már elmozdult ebbe az
irányba.

Nemzetközi szinten kell legyen bennünk annyi bátorság és ambíció, hogy megváltoztassuk
a Basel II előírásokat támogató szabályokat, vagyis a minősítések alkalmazásának
kötelezettségét – ez a mechanizmus vezetett oda, hogy a bankrendszer felügyelete megszűnt,
és ennek következményei ma már nyilvánvalóak.
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Befejezésül szeretnék röviden utalni az államadósság minősítésre: ezt a területet nem szabad
a hitelminősítők hatáskörében hagyni, mert minősítéseikkel és spekulációikkal gyakran
megzavarják a piaci hangulatot. Ehelyett azon a lehetőségen kellene gondolkodni, hogy
egy európai intézmény, akár egy létező intézmény, mint például az Európai Számvevőszék,
kapjon szerepet ezen a területen.

Valóban remélem, hogy javaslataimat a Parlament elfogadja és Barnier Biztos úr is támogatja,
akinek ezúton szeretném ismételten kifejezni elismerésemet.

Wolf Klinz,    on behalf of the ALDE fraction. – (DE) Tisztelt elnök úr, biztos úr, hölgyeim
és uraim, néhány héten belül olyan új felügyeleti rendszert vezetünk be Európában, amelyet
jelentős mértékben az Európai Parlament alakított ki. A három új felügyeleti hatóság közül
az egyik a piacokért és értékpapírokért felel: az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság
(ESMA).

Az ESMA mondja ki az utolsó szót a hitelminősítők regisztrációjával és felügyeletével
kapcsolatban, és az ESMA felel annak biztosításáért, hogy a hitelminősítők valóban betartsák
az új szabályokat. Az ESMA jogosult ezt a határokon átívelő felelősséget átruházni a nemzeti
felügyeleti hatóságokra, ha ezek a felügyeleti hatóságok kicsik és csak nemzeti kereteken
belül működnek.

Ezért ez a javaslat nem több, mint a 2009. áprilisi rendeletnek az új körülményekhez
adaptálása, ugyanakkor megerősíti az ESMA szerepét. Az új felügyeleti hatóságnak nagyobb
hatáskört biztosít és vadonatúj elemként felhatalmazza az ESMA-t hogy a rendelet
alkalmazásának elmulasztás esetén büntetést szabjon ki. Ezt a magam részéről
mindenképpen üdvözlöm, mert hiszek abban, hogy az új európai felügyeleti hatóság
pozíciójának megerősítése valóban növelni fogja annak hitelességét a piacon.

Csak egy dologban lenne kritikai véleményem. A rendelet 2009. áprilisi megfogalmazásakor
politikai döntést hoztunk arról, hogy hogyan bánjunk Európában a harmadik országokból
származó minősítésekkel. Azt mondtuk, hogy akkor lehet ezeket alkalmazni Európában,
ha megfelelnek az ekvivalenciaeljárásnak, vagy ha Európában bejegyzett és elismert
hitelminősítő intézet támogatását élvezik, azaz megfelelnek a hitelesítési eljárásnak.

A Bizottság ezt most a 2. szinten megváltoztatta, és kimondta, hogy a hitelesítés a
továbbiakban nem lehetséges. Ezért csak az ekvivalenciaeljárás alkalmazható. Mivel ez
egyoldalúan lett megállapítva, én nem tartom demokratikus eljárásnak, és úgy gondolom,
ragaszkodnunk kell a 2009 áprilisában meghozott döntésünkhöz.

Amint azt a biztos úr is említette, továbbra is sok olyan ügy van folyamatban, amelyben
hitelminősítők is érintettek, és amelyeket kritikusan kell kezelni, nevezetesen a verseny
hiánya, elégtelen átláthatóság és az, hogy az üzleti modellnél a kibocsátó vagy a befektető
fizessen. Vannak kérdések a fizetési rendszerrel kapcsolatban és a túlzott függőséggel
kapcsolatban is, mert a valóságban a szabályozási rendelkezések miatt sok minősítő de
facto szabályozási hitelesítő hatóság lett. Ezt a saját kezdeményezésű jelentésben is felvetem,
és örülök, hogy a Bizottság a jövő évben jogalkotási javaslatot fog beterjeszteni az ügyben.

Sven Giegold,    on behalf of Verts/ALE fraction. – (DE) Tisztelt elnök úr, Chastel úr,
Barnier úr, Gauzès úr, hölgyeim és uraim, árnyék-jelentéstevők! Számomra nagy öröm,
hogy ezt a lépést megtettük, és az európai pénzügyi rendszer egy ágazata – most először
– közvetlen európai ellenőrzés alá kerül. Lépés ez a belső piac erősítésének és a válságban
szerepet játszó ágazat szigorú ellenőrzésének irányába is. Ezzel kapcsolatban szeretnék
egy megjegyzést tenni. Barnier úr, a kiválasztási eljárás az új hatóságok tekintetében
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természetesen folyamatban van, és az új hatóságok olyan színvonalúak lesznek, mint a
dolgozóik. Csak remélhetem, hogy a munkatársak kiválasztásakor valóban a szakértelem,
az ellenőrizendő pénzügyi szektortól való függetlenség és a közérdek szolgálata lesz a
szempont, és a kiválasztási eljárás során nem fogunk többet olyan nemzeti kvótákkal
találkozni, amelyek figyelmen kívül hagyják ezeket a fontos kritériumokat.

Továbbá még mindig sok tennivalónk akad a hitelminősítőkkel kapcsolatban. Továbbra
sincs igazi átláthatóság a hitelminősítők által kezelt információk tekintetében, és túl nagy
a szerepe a pénzügyi szektorban és a pénzügyi terület szabályozásában a szabályozói
minősítéseknek. Komoly összeférhetetlenség áll fenn, három fő szolgáltató egyértelmű
piaci erővel rendelkezik, és a gondatlanul kiadott minősítésekért nincs felelősségre vonás.
Biztos úr, jó, hogy a konzultációk folyamatban vannak, és érdekelődéssel várjuk az
eredményeket. A civil társadalmat mindenképpen be kellene vonni a konzultációkba, de
ebben az esetben bátor javaslatot kell tennie. Kíváncsian várom a javaslatát. Kérem, legyen
olyan bátor, mint amilyen eddig, és az elkövetkező évben dolgozzunk együtt olyan
jogszabályok kialakításán, amelyek valóban európai módon oldják meg a hitelminősítési
piac még meglévő problémáit. Ennyivel tartozunk a polgárainknak.

Ashley Fox,    az ECR képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, szeretném megköszönni
Gauzes úrnak a tárggyal kapcsolatban végzett kiváló munkáját. Örömmel veszem, hogy
a háromoldalú tárgyalások során törölve lett a 8a és a 8b cikk. Az elején a Bizottság
javaslattervezete biztonságos weblapok létrehozását javasolta. Számomra ez sosem volt
meggyőző. Meglátjuk, hogyan alakul a helyzet az Egyesült Államokban, és ha a weblapok
hasznosnak bizonyulnak, akkor a későbbiekben bármikor bevezethetjük őket Európában
is.

Elnök úr, örömmel tájékoztatom, hogy képviselőcsoportom meg fogja szavazni holnap a
jelentést, és szeretnék ismételten köszönetet mondani Gauzès úrnak.

Jürgen Klute,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Tisztelt elnök úr, Chastel úr,
Barnier úr, hölgyeim és uraim! Az év kezdete óta eltelt néhány hónap megmutatta, hogy
milyen nagy kárt tudnak okozni a hitelminősítők. Ezért sürgősen cselekedni kell. Ezért én
is üdvözlöm az irányelvet, különösen pedig azt, hogy a hitelminősítők felügyelete és
regisztrációja átkerül az ESMA-hoz. Ez jó irányba tett fontos és helyes lépés.

Mindazonáltal, számos jó és előremutató javasat elsikkadt a jelentés tárgyalása során. Ezt
szeretném még egyszer megemlíteni. Ezért az ESMA kinevezése marad az egyetlen valóságos
és pozitív változás. A hitelminősítés kiadására vonatkozó közös adatbázist érintő
javaslatokat, és egy közös hitelminősítő létrehozására történő hivatkozásokat elvetették.
Ugyanígy a feledés homályába merült a kiadott minősítések felügyeleti hatóságok általi
következetes és folyamatos vizsgálata. Továbbá a Bizottság korábban javasolta a kéretlen
hitelminősítések támogatását, hogy kezelni lehessen a pénzpiaci termékek értékelésére
vonatkozó katasztrofális kibocsátói rendelkezéseket. Ez a javaslat is elsikkadt.

Remélem, hogy ezeket a szempontokat a még készülő és a Gauzès úr és Ön, Barnier úr
által említett vonatkozó jelentések figyelembe veszik.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Tisztelt elnök úr! Biztos úr! A mai hírek hallatán ismét
a buzgó fohászok ideje közeledik, ismét az euróval kapcsolatban, amiért hálásak vagyunk.
Nagyon remélem, hogy – bátor megközelítésének köszönhetően – nem lesz túlhaladott
az ügy, amelyet képvisel. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit az előző felszólaló mondott,
és gyorsan megkérni Önt, hogy biztosítsa – saját hatáskörében –, hogy a kiválasztás nemcsak
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nemzeti kvóták alapján történik, de a pártpolitikai preferenciákat is félreteszik, hogy végre
szakíthassunk egy nagyon kellemetlen, visszás és kizárólag Európában jelentkező
hagyománnyal a tisztségviselőket illetően, és hozzuk be a legjobbakat!

Második kérésem, hogy sokkal nagyobb legyen az átláthatóság az EU-n kívüli nemzetközi
piacokon működő versenytársakat illetően, amelyek mindig politikai kérdést csináltak
minősítésükből, és azt sugallták, hogy mindentudók, ami messze nem egyezik meg sem
azzal a valósággal, amely jelenleg a piacokat jellemzi, sem jelentőségükkel.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Biztos úr! Tisztelt jelentéstevő!
Tisztelt képviselőtársaim! Igazán nagy örömömre szolgál, hogy Gauzès képviselő úr ilyen
nagyszerű jelentést készített. A téma rendkívül fontos. A hitelminősítő intézetek habitusát
és működését elnézve mindig van aktualitása. Támogatandó a jelentéstevő azon törekvése,
miszerint a hitelminősítő intézeteket és termékeiket integrált módon, egységes uniós
standardok szerint kell ellenőrizni, ugyanakkor fontos tudni, hogy pontosan mit és hogyan
minősítenek. Fel kell tenni ezeket a kérdéseket, hiszen köztudott, hogy a válság bekövetkezte
előtt ezen hitelminősítők több ezermilliárd dollár kétes vagy rossz fedezetű értékpapírnak
adtak kiváló besorolást, ezzel sajnos korlátlan teret adva a spekulációnak.

Először is vizsgálni kell a függetlenség kérdését. Ha igaz ugyanis, hogy a bankok és egyes
befektetőcsoportok finanszírozzák az értékelések díjait, akkor felmerülhet a kérdés, hogy
a hitelminősítők döntései érdekmentesen születnek-e meg. Második kérdés a minősítés
metodikája. Harmadik kérdés, hogy összehangolt leminősítésekkel és negatív
híresztelésekkel bármelyik országot fizetésképtelen helyzetbe lehet hozni, így azt is
biztosítani lehet, hogy újabb hitelek felvételére kényszerülve egyre kiszolgáltatottabb ügyfél
maradjon az adósok piacán. Különösen veszélyeztetett helyzetben vannak a kis, nyitott
gazdaságok és az eurózónán kívüli tagállamok.

Meggyőződésem ezért, hogy annak elfogadása, hogy a hitelminősítők nem felelősek az
általuk kiadott minősítésekért, helytelen. Tisztelt képviselőtársaim! Kezeljük hát helyén a
minősítéseket, és csak a hitelességük mértékéig támaszkodjunk rájuk, és vegyük őket
iránymutatónak a szabályozás kialakítása során. A jelentés több mint támogatandó. A
gazdasági világválság megmutatta, hogy szükség van ezen intézmények működésének
szabályozására és uniós szintű felügyeletére.

ELNÖKÖL: LIBOR ROUČEK
alelnök

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Tisztelt elnök úr! Chastel képviselő úr! Biztos úr! A
hitelminősítők szégyenteljes módon viselkedtek és viselkednek a pénzügyi válságban. Túl
kevesen vannak, túl nagy hatalmat kaptak, és túlságosan átláthatatlanok; szerkezetük és
jelentőségük példázza, milyen balul üthetnek ki a dolgok a globális pénzügyi rendszerrel
kapcsolatban.

A hitelminősítők iránti bizalom kizárólag akkor állítható helyre, ha új, stabil szabályokat
alakítunk ki számukra. Holnap e fejlődés egyik állomásáról szavazunk, arról, hogy a
hitelminősítőket be kell ágyazni az európai pénzügyi piacokba, az új komitológiai
eljárásrendbe, valamint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokba.

Az ESMA meg fog valósulni. Jogában áll majd folyamatosan felülvizsgálni a
hitelminősítéseket, alapos vizsgálatot végezni a hitelminősítőknél és büntetést kiszabni,
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amelynek összege magasabb, mint a jogsértésből adódó nyereség. Ezek az új fejlemények
– minimum – elengedhetetlenül szükségesek.

Szeretném azonban kihangsúlyozni, hogy az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti
Hatóságban olyan munkatársaknak kell dolgozniuk, akiknek a segítségével hatékonyan
végezheti feladatát. Nem engedhető meg, hogy viszonylag kevés számú állománnyal
működő ESMA alkalmazottainak szinte emberfeletti feladatokkal kelljen megbirkózniuk.

Teljes mértékben nyitottaknak kell maradnunk a hitelminősítők küszöbön álló, jelentős
mértékű reformjával kapcsolatban, és ma azt kell megvitatni, amit szinte lehetetlen vagy
nehéz elképzelni. Mindenekelőtt azok a céltársaságok, amelyekbe a bankok a
bóvlikötvényeket helyezték letétbe a legmagasabb minősítést kapták a hitelminősítőktől.
Tehát, a jelentős felülvizsgálat során majd fontolóra kell vennünk az európai közszektorban
működő hitelminősítő létrehozását, valamint a díjazási modell módosítását és vizsgálatát.
Végül pedig, természetesen azt is át kell gondolnunk, szükséges-e második minősítés.
Komoly, erőteljes szabályozásra van szükség, hogy még egyszer ne történhessen meg,
hogy három nagy hitelminősítőnek kelljen viselnie a felelősséget a jelenlegi sajnálatos
pénzügyi helyzetért.

Seán Kelly (PPE).   – Tisztelt elnök úr! Ez a helyzet egy latin mondást juttat eszembe: „Quis
custodiet custodes?”. Vagyis: „Ki őrzi az őrizőket?” Itt is erről van szó. Ki minősíti majd a
hitelminősítőket? Szerencsére megvan az eszköz, amellyel lehet; az már igaz, hogy a
hitelminősítők nem viselkedtek hitelt érdemlően, éppen ellenkezőleg: viselkedésük
hiteltelenné tette őket az elmúlt néhány év során, és inkább súlyosbították, semmint
enyhítették a pénzügyi helyzetet.

Tehát örömmel tölt el, hogy az Európai Palament és hatóságaink veszik át a helyzet
irányítását, és nagyrabecsülésemet fejezem ki Gauzès és Barnier uraknak, valamint a
Tanácsnak, amiért kialakították és létrehozták azt az eszközt, amellyel mindez megoldható.
Már nagyon várom a holnapi szavazást, s ha lehetőség nyílik rá, háromszor-négyszer is
szavazok, ha kell, hogy ezeket a hiénákat kordában tarthassuk.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Először is gratulálni szeretnék az előadónak e nagyon
fontos dokumentum elkészítéséhez. Eddig is sokat tettünk már egy európai uniós
pénzügyikontroll-rendszer megteremtéséért és működéséért. A hitelminősítők rendkívül
fontos szerepet játszanak és közvetlenül befolyásolják a pénzügyi rendszert, annak
stabilitását, egészséges működését. Az az érzésem, a fő probléma az, hogy az Európai
Unióban működő felügyelő hatóságoknak nincs valódi jogkörük, amelynek révén közvetlen
hatást tudnának gyakorolni és kötelező érvényű határozatokat tudnának hozni. Éppen
ezért támogatom, hogy egy európai felügyelő hatóság, jelen esetben az Európai
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság, nagyobb jogkört kapjon, hogy nyomon követhesse
és biztosíthassa az EU engedélyével működő hitelminősítők munkájának átláthatóságát a
pénzügyi piacok és az egységes belső piac elvének torzulását elkerülendő.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Mindenekelőtt,
ha őszinték akarunk lenni, akkor sajnos ki kell mondanunk, hogy a hitelminősítő intézetek
gyakorlatilag a nemzetközi nagytőke leányvállalatai. Az intézeteken keresztül nyomást
gyakorolnak az államokra, megpróbálva befolyásolni a döntéseiket. A legnagyobb probléma
a minősítésekkel, hogy azok szinte teljes mértékben szubjektívak és nem adnak pontos
képet az adott országok pillanatnyi gazdasági állapotáról. Ezek a valóságtól elrugaszkodott
minősítések egyértelműen gátolják az országok válságból való kilábalását.
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Mindeközben természetesen vannak objektív mérőszámok, mint például az államháztartási
hiány, vagy a külső-belső eladósodottság. A megoldás felé nagy lépés egyébként egy olyan
szervezet felállítása, egy olyan felügyelet felállítása, amely ezeknek az intézményeknek
gyakorlatilag a minőségellenőrzését végzi, megelőzve ezzel a sokszor téves minősítéseket.
De mindenképpen lenne egy kérdésem a Biztos úrhoz, hogy az ESMA - sokat beszéltünk
róla, hogy különböző szankciókkal fog élni - de mikor derül ki az, hogy mik lesznek azok
a szankciók, milyen mértékűek lesznek és mikortól lehet bevezetni ezeket a szankciókat.
Előre is köszönöm a választ.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Tisztelt elnök úr! A Gauzès-jelentés célja az, hogy további
részletekkel szolgáljon az ESMA nemzeti intézetekre vonatkozó új jogosítványaival,
hatásköreivel kapcsolatban. Véleményem szerint a hatáskört nagyon pontosan kell
meghatározni. Ezenkívül a pénzügyi piacok résztvevőinek tudniuk kell, melyik hatóság
illetékes a hitelminősítő szektorban.

Úgy vélem, az új hatóságnak kizárólagos jogkört kell kapnia a meglévő hitelminősítők
nyilvántartásba vételére és felügyeletére. Lehetőséget kell kapniuk arra, hogy hozzáférjenek
a versenytársak által minősített pénzügyi eszközökre vonatkozó információkhoz.
Ugyanakkor a honlapokhoz való hozzáférést csak akkor szabad megengedni, ha a kért
információ bizalmas kezelését garantálják.

Végül pedig szeretném hangsúlyozni a felelős hatóságok által nyilvántartásba vett
hitelminősítők fontosságát és hitelességét az EU egész területén.

Gay Mitchell (PPE).   – Tisztelt elnök úr! Örömömre szolgál, hogy ma este ezzel a kérdéssel
foglalkozunk. Ritkán felvetett kérdés, hogy – egészen a közelmúltig – az állami szektort
Írországban a versenyszektor szabályozta. Hatékonyan szabályozták a hitelminősítők és
a piacok. Azok közé tartozom, akik üdvözlik a versenyszektortól való elszakadást,
védőpajzsként, a mostani körülmények között, itt van az EKB, az EU és az IMF.

Az intézkedéscsomag egészével talán nem értek egyet, de úgy vélem, jobb helyzetet teremt,
mintha a hitelminősítők és a piacok kénye-kedvének lennénk kiszolgáltatva. A piacoknak
korlátozástól menteseknek kell lenniük. Ez is olyan kérdés, amelyről vitát kellene
folytatnunk valamikor. De a hitelminősítőket illetően: egyikük évente 800 millió dollárt
kapott a strukturált finanszírozás minősítéséért. Elfogulatlanságukról valóban számot kell
adniuk, és amikor megvizsgáljuk múltbeli, vagy akár mostani tevékenységüket, van okunk
aggodalomra. Ideje, hogy a számonkérésre sor kerüljön és örülök, hogy ezek a szervezetek
erősebb felügyeletet kapnak majd.

Michel Barnier,    a Bizottság tagja. – (FR) Tisztelt elnök úr! Szeretnék pontosan, de tömören
válaszolni mindazoknak, akik reagáltak, s akiket ezért köszönet illet.

Először Bodu képviselő úrnak. Teljes mértékben egyetértek Önnel a „kibocsátó fizet” modell
kockázatairól alkotott véleményét illetően. Én magam is felhoztam ezt az érvet korábbi
felszólalásomban. Ezért tehát ez a téma az egyeztetés részét képezi a majdani javaslatban,
a harmadik szakaszban. Amint Fox képviselő úrnak és Băsescu képviselő asszonynak is
mondtam, vissza kell térnünk a strukturált termékek kérdésére. Fox képviselő úr!
Figyelmesen hallgattam aggályait a biztonsággal kapcsolatban az információcserét illetően.
Nem feledkezünk meg róluk, még visszatérünk erre a kérdésre. Továbbra is az ESMA
kompetenciájára hagyatkozunk ebben a kérdésben. Számunkra ez a hatékonyság kérdését
is jelenti.
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Pittella képviselő úr! Köszönöm bíztató szavait. Úgy vélem, hasznos, hogy Klute képviselő
úrhoz és Gáll-Pelcz képviselő asszonyhoz hasonlóan, Ön is kiemeli ennek az új hatóságnak
a fontosságát.

Vannak még megoldandó nehéz kérdések, amelyeket feltártunk, és amelyekre jogosan
emlékeztetett: a verseny hiánya a szektorban, az államadósság minősítése, amelyeket
Kelly képviselő úr említett, és amelyek sajátos problémát jelentenek. Ezeket a gondolatokat
figyelembe vesszük majd a konzultáció új szakaszában.

Egyetértek Klinz képviselő úr véleményével a bírság fontosságával kapcsolatban, továbbá,
hogy az ESMA-nak lehetőséget kell kapnia pénzbüntetés kiszabására. Regner képviselő
asszony is említette ezt a kérdést.

Ami a harmadik országokat illeti, Klinz képviselő úr, célunk az, hogy biztosítsuk: elvárásaink
továbbra is szigorúak maradnak, és ugyanezt tudom mondani Mitchell képviselő úrnak
is, aki Európa hitelességéről beszélt azokkal a határozatokkal kapcsolatban, amelyeket
meg kell hozni.

Hálás vagyok Giegold képviselő úrnak, hogy kedvezőnek értékeli az előrelépést, amelyet
ma sikerült elérnünk. Ami az európai hatóságokat vezető munkatársak toborzását illeti,
konkrét nevekkel még nem tudok szolgálni, de szeretném tájékoztatni Giegold és
Martin képviselő urakat arról, hogy a kiválasztási folyamat elindult, teljes mértékben
objektív és, véleményem szerint, a szakértelem és a függetlenség az a két szempont, amely
alapján választani kell.

Regner képviselő asszonynak megemlíteném továbbá, hogy az ügynökségek befolyása
nőni fog. Már a legelső csoportoktól kezdve azokkal a jogkörökkel összhangban fejlődnek,
amelyeket kaptak és kapni fognak. Igyekszünk biztosítani az ügynökségek munkájának
hitelességét a módszerek és határkörök tekintetében.

Klute képviselő úr! Köszönöm észrevételeit. Pontosan és egyértelműen fogalmazta meg a
problémát, amellyel továbbra is foglalkozni kell, és tudom – ahogyan több képviselőnek
említettem is –, hogy alaposan meg kell vizsgálnunk ezeket a kérdéseket. Ezért tartom
konstruktívnak és pozitívnak, hogy a hitelminősítők szabályozásának kérdésével három
szakaszban foglalkozzunk.

Balčytis képviselő úr, amint mondtam, nem a hitelminősítők okozzák a problémákat.
Nekik mindössze megfelelően kell értékelniük őket, és a mérőműszereknek jól kell
működniük. Ami a termékeket, az üzleti vállalkozásokat és az országokat illeti, jogunkban
áll, a minősítések fontosságára tekintettel olyan lépéseket elvárni és megtenni, amelyeknek
a segítségével objektív, hiteles értékelés és minősítés biztosítható. Az a véleményem, hogy
ebből a perspektívából szemlélve, Balčytis képviselő úr, nem szabad alábecsülni azt a
szerepet, amelyet az ESMA játszik majd.

Végezetül pedig Szegedi képviselő úrnak szeretnék válaszolni. A szöveg, amelyet
jóváhagynak majd az ESMA paramétereiről, részletesen ismerteti a szankciók mértékét,
továbbá az ESMA az arányosság elvének megfelelően alkalmazza a büntetéseket.

Tisztelt elnök úr! Hölgyeim és uraim! Előre is köszönöm szavazataikat, amelyekkel ezt az
új szakaszt támogatják. Mindez, szeretném ismételten hangsúlyozni, bizonyítja, hogy
Európa konkrét és objektív haladást ért el, levonta a válság tanulságait, a belga elnökség
támogatásának és ösztönzésének, továbbá az Európai Parlament képviselőcsoportjai
támogatásának köszönhetően.
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Olivier Chastel,    a Tanács soros elnöke. – (FR) Tisztelt elnök úr! Hölgyeim és uraim! Először
is szeretnék visszatérni arra, hogy ebben a vitában sok jó kérdés hangzott el. Barnier biztos
úr egyenként válaszolta meg őket. Annyit szeretnék mondani mindössze, hogy ez a
módosítás, a szabályozásnak ez a kiegészítése az első lépés, amely felruházza az Európai
Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot a szükséges felügyeleti hatáskörrel és
jogosultságokkal, s amint már szó volt róla, hamarosan a szabályozás további felülvizsgálata
várható. Véleményem szerint ebben a kérdésben, csakúgy, mint a ma felvetett sok más
fontos kérdésben is, valódi lehetőség nyílik arra, hogy összegezzük az egész vitát abban a
felülvizsgálatban, amelyet a Bizottság javasolni fog nekünk.

Ugyanebben az összefüggésben szeretnék visszatérni egy pillanatra a hitelminősítések és
a kapcsolódó információk átláthatóságára vonatkozó rendelkezések megszüntetésére,
amelyet Barnier biztos úr épp most említett. Nem hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy az
európai intézmények ne támogatnák a hitelminősítések átláthatóságának gondolatát. Épp
ellenkezőleg. Most azonban, amikor határozatot hozunk, a legjobb megoldás, ha előzetesen
önmagunkat koordináljuk a nemzetközi fejlemények alapján, hogy ne befolyásoljuk az
európai piacok versenyképességét. Jelenleg e kérdés jobb megoldásait még keresik, alakítják,
azokról vita folyik, és – véleményünk szerint – a legjobb politikai kompromisszum az,
amiről holnap Önök fognak szavazni.

Végül szeretném megismételni, hogy ez fontos lépés, ahogyan Önök közül már többen is
kiemelték, amely javítani fogja a pénzügyi piacok stabilitását és támogatja egy hatékonyabb
felügyeleti keret kialakítását.

Jean-Paul Gauzès,    előadó. – (FR) Tisztelt elnök úr, Chastel úr és Barnier úr! Az elhangzott
vélemények alapján két következtetés vonható le.

Az első, hogy a Parlament elsöprő többséggel fogja ezt a jelentést támogatni, ami ismételten
azt jelzi, hogy a Parlament, illetve annak jelentős többsége értékeli a Bizottság szabályozásra
és felügyeletre vonatkozó fellépéseinek jelentőségét, amelyeket a belga elnökség is
erőteljesen támogatott.

A második következtetés, hogy nem jutok ma döntésre. Sokkal inkább egy új vita kezdődik,
a mostani egyeztetés és Klinz képviselő úr saját kezdeményezésű jelentése alapján, amely
ezeket a nehéz kérdéseket vizsgálja.

Tehát nem megkerülhető az a tény, hogy 2009-ben, amikor az első szabályozást hoztuk
létre, már feltettük ugyanezeket a kérdéseket. Ha nem foglalkoztunk velük, ennek az volt
az oka, hogy nem találtunk megfelelő választ. Éppen ezért azt remélem, hogy – hála a
Klinz-jelentés benyújtásához kapcsolódó kérdések átgondolásának – az egyeztetésről
éppen zajló vita ez alkalommal segít majd abban, hogy megadjuk a hitelminősítőkről szóló
szabályozás befejezéséhez szükséges válaszokat.

Zárásképpen azonban, ha megengedik, megismétlem, amit az Európai Értékpapír-piaci
Felügyeleti Hatóság elnöke mondott, azaz, minimális célként az lenne a jó, ha a pénzügyi
piacok eltávolítanák a hitelminősítőket, hogy a befektetők közvetlenül, személyesen tudják
megítélni a különféle helyzeteket és kockázatokat. És, úgy vélem, ez garancia is lenne.

Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap (2010. december 15-én, szerdán) kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)
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George Sabin Cutaş (S&D),    írásban. – (RO) A hitelkockázatok alábecslése miatt a
hitelminősítők azon tényezők közé tartoztak, amelyek a globális pénzügyi válsághoz
vezettek. Továbbá nincs igazi verseny a hitelminősítő szektorban. Ez a helyzet növeli az
összeférhetetlenség és, mutatis mutandis, az átláthatóság és minőség hiányának kockázatát
a különféle pénzügyi eszközök minősítése szempontjából. 2011. január 1-jén életbe lép
az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot létrehozó rendelet. Legfőbb ereje abban
áll, hogy felügyeli az ilyen típusú intézményeket. A hitelminősítőket európai uniós szinten
figyelő és felügyelő mechanizmus bevezetése szükségszerű lépésnek bizonyul. Úgy vélem,
az új hatóságnak, létrehozását követően, gyakorolnia kell felhatalmazását. Szeretném
hangsúlyozni, hogy az Egyesült Államokban hozott határozat, amely szigorúbb felügyeleti
szabályozást vezet be, kijelölte az utat a globális harmonizáció felé.

Alfredo Pallone (PPE),    írásban. – (IT) Az Európai Unió már végrehajtott szabályokat;
amelyek az év végén lépnek hatályba. Azoknak a hitelminősítőknek, amelyek az Európai
Unióban szándékoznak működni és, ebből következően, működési engedélyt kérnek, a
rájuk vonatkozó szabályok szerint többek között bejegyzési kötelezettségük van, továbbá,
speciális transzparenciaszabályoknak és a „jó magaviselet”-re vonatkozó előírásoknak kell
megfelelniük. Véleményem szerint ezek a szabályok nem elég szigorúak, és üdvözlöm
azokat a további intézkedéseket, amelyekről éppen vitát folyatunk a Gazdasági és Monetáris
Bizottságban. Ezeknek az intézeteknek jelenleg roppant nagy hatalmuk van: minősítésükkel
válságba taszíthatnak országokat, illetve rendszereket (az országok leminősítésével, ami
a félelem láncreakcióját indítja el a világpiacokon). Munkájuk fontos a megbízhatóság és
a stabilitás szempontjából, de kételyek merülnek fel azokkal a szabályokkal és elvárásokkal
kapcsolatban, amelyek minősítésük alapját képezik. Ezért Gauzès úr jelentése, amely azt
javasolja, hogy a hitelminősítők kerüljenek az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság
felügyelete alá, a helyes irányt jelenti.

16. A Cancúnban tartott éghajlat-változási konferencia eredménye (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a Tanácsnak és a Bizottságnak a Cancúnban tartott
éghajlat-változási konferencia eredményeivel foglalkozó nyilatkozatai.

Joke Schauvliege,    a Tanács soros elnöke. – (NL) Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők,
nagy örömömre szolgál, hogy a Cancúnt megelőző vitát követően, majd az eredménnyel
zárult, éghajlat-változási konferencia után ismét itt lehetek az Európai Parlamentben.

Ugyancsak örömmel látok néhány ismerős arcot, azokét, akik a cancúni küldöttségben
helyet kaptak és bírták az Európai Parlament felhatalmazását, hogy nagyon hasznos és
aktív közreműködéssel kivegyék részüket a konferencia sikeréből. Úgy vélem, erre feltétlenül
utalnom kell, ezt alá kell húznom!

A cancúni éghajlat-változási konferenciát végeredményben sikeresnek kell tekinteni.
Egészen a legutolsó pillanatig kétséges volt, hogy eredményt érhetünk el, de végül is a
mérleg pozitív. Minderre nagy szükség volt mind saját éghajlat-politikánk, mind a
multilaterális folyamat fennmaradása tekintetében.

Az éghajlat-változási konferencián döntésre jutottunk. Döntésünk lényegében két részből
tevődik össze: az első részt úgy tekinthetjük, mint amely néhány, meglehetősen gyorsan
alkalmazható konkrét intézkedést tartalmaz. A második rész bizonyos alapokat fektet le,
amelyekre építve a 2012 utáni időszakra vonatkozó globális megállapodás segíthető elő.
Nyilvánvalóan, mindezen elemeket a 2 °C-célkitűzés keretében fogadtuk el, amely célt az
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éghajlat-változási konferencia eredményességét meghatározó kiindulási pontok között
tartottuk számon.

Amikor az azonnali végrehajtásról vagy pár, azonnal végrehajtható lépésről szólok, akkor
az alkalmazkodásról, a technológiáról, az erdőirtás elleni küzdelemről és a pénzügyekről
beszélek. Talán röviden kiemelhetnék pár dolgot.

Elsőként és legfontosabbként is az alkalmazkodásról. Elfogadtuk ennek keretét, és
létrehoztunk egy bizottságot, amelyek révén segítséget ajánlunk fel a legsebezhetőbb
területeknek.

Másodszor, a technológiáról. Segítjük mind a károk mérséklését, mind az alkalmazkodást.
Két új struktúra van kialakulóban: a Technológiai Végrehajtó Bizottság és az
Éghajlat-technológiai Központ és Hálózat. Az elképzeléssel az a cél, hogy a kutatás, az
ismeretek terjesztése és a technológiák átadása révén bővítsük ismereteinket.

Harmadszor, az erdőirtás elleni küzdelemről. A fejlődő országok nemzeti stratégiái és
cselekvési tervei alkotják az erdőirtás elleni küzdelem pénzügyi műveleteinek alapját.

Végül, a Zöld Klíma Alapnak biztosítania kell, hogy 2020-ra 100 milliárd dollár álljon a
fejlődő országok rendelkezésére.

Ezek Cancún konkrét eredményei. Amennyiben a hosszabb távot és a lefektetett alapokat
tekintjük, akkor – természetesen – jövőre folytatnunk kell a munkát annak érdekében,
hogy a 2012 utánra vonatkozó nemzetközi megállapodás meg is szülessen. A károk
mérséklését célzó intézkedéseket, mind a fejlett, mind a fejlődő országokét, beépítettük és
elfogadtuk a szövegben. Mindez nagyon fontos, mivel ezzel a koppenhágai eredményeket
is most hivatalossá tettük.

Ugyancsak törekvések irányultak a magasabb fokú átláthatóság biztosítására is. Ennek
hosszabb távra, a 2012-öt követő időszakra vonatkozó jogi formája a jövő évig nem igen
kerül meghatározásra. Ezzel összefüggésben önálló vita veszi kezdetét: közeledünk-e a
Kiotói Jegyzőkönyv keretében a második kötelezettségvállalási időszakhoz, illetve mit is
tesznek a feltörekvő országok és az Egyesült Államok?

Ez tehát nem az út vége, hanem a kezdete. Egy új, fontos lépés az éghajlattal kapcsolatos
vitában. Úgy gondolom, hogy mindnyájunknak, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak,
és a Bizottságnak továbbra is keményen együtt kell működni annak biztosítása érdekében,
hogy jövőre határozottan előreléphessünk, és remélhetőleg elérjük a kötelező érvényű
nemzetközi megállapodást.

Mindenesetre, szeretném ismét megköszönni a Parlamentnek cancúni erőfeszítéseit.

Connie Hedegaard,    a Bizottság tagja. – Elnök úr, úgy tisztességes, ha beismerjük, mi, az
Európai Unióból azzal a félelemmel indultunk Cancúnba, hogy esetleg üres kézzel térhetünk
haza. Természetesen dolgozott bennünk az az erős vágy is, hogy biztosítsuk, ne ez
következzék be és lényegében egy tartalmas és kiegyensúlyozott csomag szülessék. S amint
mindnyájan tudják, végül is ez történt.

Ez azt jelenti, a multilaterális folyamat él. Sőt mi több, kifejezetten jól van, és tekintve, hogy
akár halott is lehetne, ez önmagában is jelentős tény. Úgy vélem, hogy mindnyájan, akik
ott voltunk, megkönnyebbülten sóhajtottunk fel a végső megállapodások elérésekor. Ott
úgy tűnt, hogy a nemzetek közösségének egésze ennek bekövetkeztét kívánta, és azt akarta
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bizonyítani, hogy a globális kihívásokkal szembeni küzdelemben nyilvánvalóan szükség
van a multilateralizmusra.

Úgy gondolom, azt is el kell mondanunk, hogy Cancúnban korántsem csak a tárgyalási
folyamatot védtük meg. Ennél többre is jutottunk, és természetesen ez volt az alapvető
jelentőségű. Meg akartuk védelmezni a folyamatot. Meg akartuk védelmezni a globális
megállapodás lehetőségét, de azt is biztosítani akartuk, hogy valami érdemlegeset érjünk
el Cancúnban. Nagyon keményen dolgoztunk, a mexikói elnökséggel együtt. Nagyon
szorosan együttműködtünk az elnökséggel, és az kezdetektől fogva teljes támogatásunkat
élvezte. Azt kell mondanom, a mexikóiak minden dicséretet megérdemeltek. Kiváló munkát
végeztek.

Egy évvel ezelőtt a kezdőlépéseket tettük meg Koppenhágában. Úgy hiszem, hogy
amennyiben Koppenhága után két-három nappal találkozunk, kevesen gondoltuk volna,
hogy egy évvel később a Koppenhágai Egyezmény minden eleme bekerül egy kötelező
érvénnyel bíró ENSZ-megállapodásba. És ez nagyon jó.

Cancúnban azonban újabb lépésekre is sor került. Új intézményekkel és alapokkal
erősítettük meg az éghajlatváltozás terén követendő nemzetközi rendszert. Három olyan
dolgot szeretnék kiemelni, amelyek igen fontosak voltak az Európai Unió számára a
végjátékban, amely péntekre esett, amint arra a jelenlévők némelyike visszaemlékszik.

Három prioritásunk volt, amelyet szerettünk volna kifejezésre juttatni az eredményekben.
El akartuk érni, hogy az az eltérés, amely a Koppenhágai Egyezménynek most már az
ENSZ-szövegben is rögzített kibocsátás-csökkentési felajánlásai, valamint a globális
felmelegedés 2 °C alatt tartásával összefüggő kihívás között tapasztalható, elismerésre
kerüljön. Ez nagyon fontos volt, miközben magunk nyilvánvalóan láttuk, hogy az eltérés
áthidalásának még nem érkezett el az ideje. Ugyancsak igen erőteljesen fokozni akartuk
az átláthatóságot: a mérések, jelentéstételek és ellenőrzés (MRV), valamint a nemzetközi
konzultációk és elemzések (ICA) révén. Harmadszor, ugyancsak fel akartuk tüntetni a
szövegben a 2012 utáni időszakra vonatkozó, majdani jogszabályozási keret lehetőségét.

Mindhárom pont tekintetében haladást értünk el. Első alkalommal került arra sor, hogy
egy ENSZ-dokumentum elismerte a 2°C célkitűzést, rögzítette a felajánlásokat. És szó esett
egy nyilvánvaló dologról is. Nevezetesen arról, hogy az országoknak többet kell tenniük
annak érdekében, hogy Földünkön a hőmérséklet emelkedése 2°C alatt maradjon. Ugyancsak
beindult az átláthatóságot erősítő folyamat, és – amint ezt Cancúnban kifejtettük – nem
bizonyult elegendőnek annak szóbeli kinyilvánítása, hogy valaki a fokozott átláthatóság
mellett foglal állást. Mit is jelent ez? Nagyon fontos, hogy a szöveg számos olyan oldalt
tartalmaz, amelyek pontosan meghatározzák azt, milyen politikai útmutatás is lehetséges
az MRV és ICA tekintetében.

Mindez nagyon fontos, de még egy pontot szeretnék kiemelni. Azt gondolom, hogy nem
pusztán érdekessége volt az éghajlattal kapcsolatos nemzetközi tárgyalásoknak, hogy egy
olyan ország, mint Kína, most elfogadta a nemzetközi konzultációkat és elemzéseket. Úgy
vélem, hogy ez egy olyan fontos jelzés, amelynek hatása túlmutat az éghajlattal foglalkozó
tárgyalásokon. Ez valóban nagyon fontos és jelentős előrelépés volt.

Végül, sikerült nyitva tartani a Kiotói Jegyzőkönyvről, és a tárgyalások majdani jogi érvényű
lezárásáról folyó párbeszédet. Azt gondolom, hogy amennyiben nem rendelkeztünk volna
egy második kötelezettségvállalási időszak lehetőségével, a folyamat mostanra nagy
valószínűséggel hamvába holt volna.
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Miután e pozitív dolgokról beszámoltam, szeretném visszhangozni Joke Schauvliege
szavait, aki az imént arra hívta fel a figyelmet, hogy mindez nem azt jelenti, hogy nagyon
könnyű év áll előttünk. Hosszú, kihívásokkal teli utazás vár ránk. Cancúnban érzékeltük
milyen lassú is a folyamat. Amikor az ENSZ keretein belül együttesen lépünk, akkor ez
önmagában hordja a lassúság elemét. Senki se gondolja tehát, hogy a Dél-Afrikába vezető
út könnyen járható lesz. Az előttünk álló esztendő igen sok kihívást tartogat. A jelenlegi
szakaszban csupán azt mondhatom, hogy Európa megtesz minden tőle telhetőt konstruktív
szerepének fenntartása érdekében, és saját prioritásait igencsak észben tartva igyekszik
hidat verni az eltérő nézetek közé.

Azt gondolom, nagyon fontos, hogy hazatérve most mindenki lásson hozzá nemzeti,
regionális és önkormányzati teendőinek elvégzéséhez. Most mindnyájunknak lépnünk
kell, amint tesszük ezt itt, Európában. Rendelkezünk saját 2020-as célkitűzéseinkkel, és
már kezdeményeztük a vitát arról, hogy már rövid távon is miként erősíthetnénk
ambícióinkat. Mint Önök is tudják, tavasszal a Bizottság beterjeszti az alacsony
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés teljesítésével kapcsolatos 2050-es
stratégiáját. A stratégiában egy 2030-as célkitűzés is szerepel.

Hadd szóljak végül pár szót az Európai Uniónak az éghajlat-változási konferencián való
szerepléséről. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy lényegében sikerült egységes
álláspontot képviselni. Ezen a fórumon már esett szó arról, hogy ez mennyire fontos. A
Bizottság, az Elnökség és a 27 tagállam biztosították, hogy az Európai Unió betöltse szerepét
a nemzetközi színtéren. Nagy örömmel említem, hogy kiváló együttműködés valósult meg
Schauvliege miniszter és jómagam között; az ő csapata és az én bizottsági csapatom között.
Szeretném megköszönni Joke Schauvliege-nek közreműködését e siker elérésében.

Végül, de természetesen korántsem utolsó sorban, hálás köszönetemet fejezem ki a
parlamenti küldöttségnek is. Úgy érzem, a küldöttség jelentős mértékben hozzájárult azon
üzenet közvetítéséhez, hogy Európa valóban egységes álláspontot képvisel. Külön is
szeretnék köszönetet mondani a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Bizottság elnökének, Jo Leinennek. Azt gondolom, hogy rettentő
nagy fontossággal bírt, hogy amikor a küldöttség tagjait az európai álláspontokról faggatták,
akkor ők mindannyian megpróbáltak a közös nevezőből kiindulni. Úgy vélem, ez nagyban
hozzájárult ahhoz az általános megfontoláshoz, hogy most Európa valóban egységes volt.
Nagyon köszönöm ezt!

(Taps)

Richard Seeber,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, szeretném támogatni
Hedegaard biztos asszony elismerő szavait. Sokat tanultunk az elmúlt évek eseményeiből,
s különösen az egységes álláspontot illetően. Amennyiben a mai helyzetet egybevetjük
Koppenhágával, azt mondhatjuk, hogy nagy várakozásokkal mentünk Koppenhágába és
igen kiábrándultan tértünk vissza. Cancúnba mérsékeltebb elvárásokkal utaztunk, és mégis
sikerült valamit elérnünk. Meggyőződésem, hogy jövőre Durbanben elérjük a mindenki
által remélt eredményeket.

A lényeges az, hogy az ENSZ-folyamat létezik és működik, és mi az Európai Unióban
tudatában vagyunk annak, hogy számos út vezet egyazon cél felé. Közös célunk a globális
felmelegedésnek a nevezetes 2ºC-ra korlátozása. Most, első alkalommal sikerült mindezt
az ENSZ-dokumentumba beillesztenünk. Azonban még magában Európában is arra kellett
ráébrednünk, hogy a híres, kötelező érvényű szerződés sem elegendő. Ugyancsak el kell
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ismernünk más országok erőfeszítéseit is, és ezek között is különösen az olyan nagy
kibocsátókét, mint amilyen az USA és Kína.

Számunkra, politikai szempontból, rendkívül fontos, hogy egységet mutassunk
erőfeszítéseink során. És Cancúnban ezt sikerrel teljesítettük. Fontos azonban az is, hogy
fejlett világként ne pusztán elismerjük történelmi felelősségünket, de tegyünk is valamit.
S mindenekelőtt ki kell alakítanunk a Kiotói Jegyzőkönyvet kiváltó szabályozást. Hasonló
jelentőséggel bír az, hogy a fejlődő világ is felismeri, hogy nekik is erőfeszítéseket kell
tenniük. Úgy hiszem, e téren jelentős sikereket értünk el, és a helyes úton járunk.

A részletekről már esett szó. Számomra azon tény tűnik különösen fontosnak, hogy
egyértelmű haladást értünk el, s különösen az erdőirtás elleni küzdelemben. Az egyes
országok megkapták a nemzeti stratégia kidolgozására vonatkozó felhívást, s majd kiderül,
hogy mit is érnek el. Ez az elem, beleértve a politikai megfontolásokat is, igen fontos
számunkra.

Felelősség terhel bennünket a technológiaátadást illetően. Ebben a vonatkozásban nekünk
markánsabb vezető szerepet kellene játszanunk, de ennek ellenére általános értékítéletem
mégis kedvező, és biztos asszony, még egyszer szeretném megköszönni erőfeszítéseit.

Jo Leinen,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, szeretnénk megköszönni a
Bizottságnak és a Tanácsnak, Hedegaard asszonynak és Schauvliege asszonynak azt, hogy
Cancúnban az Európai Parlament küldöttségének naponta adtak tájékoztatást. Igazat
mondunk, amikor azt állítjuk, hogy Cancúnban az EU nem a probléma, hanem nagyon
gyakran a megoldás részét képezte. Mindez elégedettséggel tölthet el bennünket. A kedvező
hangulatot ki kell használnunk annak érdekében, hogy új lendületet adhassunk az európai
éghajlat-politikának, de magának az Európai Uniónak is. Mindössze három pontra térnék
ki: abszolút helyes volt a Parlament számára, hogy határozatában ambiciózusabb tervek
kidolgozására szólított fel, és arra, hogy érjük el 2020-ra a CO2-kibocsátás 30%-os
mérséklődését. Remélem, hogy jövő tavasszal a Bizottság és a Tanács ezzel egybecsengő
határozatokat fogad majd el.

Másodszor, rendelkezésünkre áll a Zöld Klíma Alap. Javasoltuk egy pénzügyi tranzakciós
adó bevezetését, amelyből az Alapot fedezhetnénk. Azok, akik ezt elvetették, álljanak most
elő új alternatívákkal – ne kerülgessük tovább a forró kását!

Harmadszor, el kell végeznünk házi feladatunkat. Szűkítenünk kell az EU
szén-dioxid-lábnyomát. Utolsó észrevételem ez: az éghajlat-változási konferencia lezárult.
Fordítsuk tekintetünket a következő felé! A munkát fel kell gyorsítanunk!

Chris Davies,    az ALDE képviselőcsoport nevében  .  – Elnök úr, engem abszolút nem érdekel
a futball, de néha-néha már láttam képeket e játékból. És amikor a menedzser arcát mutatták,
a biztos asszonyra gondoltam. Kettő-egy a másik csapat javára, és legnagyobb erőfeszítései
ellenére is csapatának a kieséssel kell számolnia. Ekkor gólt ér el csapata. Nem tudom, ki
is lövi a gólt – talán a másik csapat kapusa egyszerűen besétál saját kapujába a labdával –,
de végeredményben ez döntetlen. Egy létfontosságú pontot sikerült szerezni, a csapat a
kiesést elkerülte. Ez nem győzelem, de nem is vereség. És a menedzser másnap folytatja a
küzdelmet.

Azt mondták nekem, hogy Cancúnban nagy taps fogadta egy tárgyalási határozat
megszületését. Megértem a küldöttek felszabadult sóhaját, hogy megúszták a vereséget.
De ez még aligha győzelem. Hol kerül említésre az, hogy 2015-re meg kell fékezni a
hőmérséklet emelkedését? Hol a nagy elán, hogy 2050-re 50%-kal mérséklődjék a
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CO2-kibocsátás? Hol vannak a Kiotót követően tett kötelezettségvállalások? Trükközünk,
cselezünk, majd a labdát felrúgjuk a lelátóra. Tudom, bírálni könnyű. Amivel most
próbálkozunk, még sohasem történt meg korábban. Törekvéseink azt kívánják, hogy a
világ kormányai együttes fellépésre szánják el magukat. És természetesen ez az, amiért a
nacionalista jobboldal ezt olyannyira gyűlöli.

A világ kormányainak mindegyike elfogadja a tudományt, elfogadja, hogy nem teszünk
eleget annak érdekében, hogy megállítsuk a hőmérséklet két foknál magasabb emelkedését.
Ezúttal még Kína is elismerte, hogy a nemzeti szuverenitásnak korlátai vannak. Elfogadta,
hogy nemzetközi ellenőrzés alá kell vonni kibocsátását, mert e téren egyek vagyunk:
egyetlen faj, az emberi faj, egyetlen bolygón.

Továbbhaladásunk folyamatában jelentkeznek nagyon nehezen megválaszolható kérdések.
Miként is mozdulunk el innen egy Kiotó-utáni, kötelező érvénnyel bíró megállapodás
irányában úgy, hogy ne csupán a fejlett, de a fejlődő országokkal szemben is elvárások
jelentkezzenek? Miként biztosíthatjuk a pénzügyi forrásokat? Valóban, honnan is szerezzük
meg azt a pénzt, amelyet az alkalmazkodásra és az erdők védelmére beígértünk? Miként
is győzzük meg saját kormányainkat annak érdekében, hogy a szén-dioxid-kibocsátásunkat
érintő, 2020-ra tervezett törekvéseinket 20%-ról 30%-ra emeljék? Ámbár, talán
rendelkezünk a válasszal. Miután Kína hozzáfogott szén-dioxid-kibocsátása intenzitásának
45%-os mérsékléséhez, saját gazdasági érdekeink is intézkedések meghozatalát követelik.
Ellenkező esetben gazdaságilag lemaradunk. Most talán, köszönhetően annak, hogy
Cancúnban nem szenvedtünk vereséget – kihasználva azon érzetet, hogy haladunk előre
–megragadhatjuk az alkalmat és végrehajthatjuk a szükséges változtatásokat.

Yannick Jadot,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, Leinen úrhoz
hasonlóan, magam is kiemelném azt a figyelemre méltó munkát, amelyet Hedegaard biztos
asszony és csapata Cancúnban végzett.

Ma, a cancúni siker bizonyos tekintetben azt jelenti, hogy fel kell hagynunk korábbi
stratégiánkkal, miszerint mi majd akkor cselekszünk, ha mások is cselekszenek. Cancún
pozitív kihatása, hogy most mindenkinek össze kell kapcsolódnia a nemzetközi tárgyalások
gépezetével, és mindenekelőtt meg kell erősítenie nemzeti és regionális célkitűzéseit. Az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásához kapcsolódó csökkentési célok tekintetében
Európának most 30%-ot kell elérnie. A 30% elérése részét képezi annak a célkitűzésnek,
hogy 2050-re elérjük a szén-dioxidmentes gazdaság állapotát. 20%-kal ez az átmenet nem
érhető el.

Végül, a 30% elérésével egyértelműen felzárkózunk a feltörekvő gazdaságokhoz, Brazíliához,
Kínához, és Dél-Afrikához. Tudjuk, hogy ezek az országok olyan célkitűzésekkel is
rendelkeznek, amelyek – bizonyos mértékig – felülmúlják az Európai Unió céljait. Véget
kell tehát vetnünk a cselekvés elmaradásának, a status quo-stratégiának. Cancún sikere azt
jelenti, hogy sokkalta konstruktívabb módon kell becsatlakoznunk a nemzetközi tárgyalási
folyamatba!

Julie Girling,    az ECR képviselőcsoport nevében. – Elnök úr, nem voltam oly szerencsés, hogy
tagja lehettem a Parlament cancúni küldöttségének, de szeretném ezt az alkalmat
megragadva is gratulálni mindenkinek, aki a folyamat részese lehetett. Talán némileg
cinikus voltam, amikor kételkedtem abban, hogy az ilyen jellegű találkozók bármit is
elérhetnének, de – miközben a sajtóban többen panaszkodtak a részletek ismeretének
hiánya, és különösen, mint Jo Leinen is jelezte, a Zöld Alap finanszírozásával, illetve több
más kérdéssel kapcsolatos részletek hiánya miatt – magam azt az optimista nézetet
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képviseltem, hogy nem e találkozóval jött el a legapróbb részletek kimunkálásának helye
és ideje, hanem Cancúnt a globális törekvések kinyilatkozásának, a stratégiáról való
beszélgetéseknek idejeként kell felfognunk. És úgy gondolom, ez is következett be.

Képviselőcsoportomban, az ECR-ben, a könnyed kormányzásban hiszünk. Hisszük, hogy
többet érhetünk el bátorítással, mint dagályos szónoklatokkal, és hiszem, hogy a cancúni
lépés az előbbihez áll közelebb. Nem tehetek jobbat, mint hogy zárásként miniszterelnököm,
David Cameron szavait idézem, aki tegnap azt mondta: „(A) cancúni megállapodás igen
jelentős előrelépés a nemzetek közössége azon eltökéltségének megerősítésében, hogy az
éghajlatváltozást multilaterális fellépéssel kezelje”. Elismerésemet fejezem ki mindazon
képviselőtársamnak, aki közreműködött ennek elérésében.

Bairbre de Brún,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (GA) A legfőbb elérendő cél egy
jogi érvénnyel bíró, ambiciózus, és a hőmérséklet emelkedésének 2, vagy akár 1,5°C alatt,
esetleg még a preindusztriális szint felett tartását megcélzó globális megállapodás.

A Cancúnban elért megállapodásban foglalt intézkedés ebbe az irányba mutató lépés.
Egyetértek azokkal, akik ma azt mondják, hogy még rengeteg teendőnk van. A
kormányoknak a most elértekre kell építeniük. A különbségeket csökkenteni kell! A
napirend bonyolult kérdéseit meg kell oldani, és markánsabb, világosabb és kötelező
érvényű célokat kell most kitűzni! A napjaink és a dél-afrikai COP 17 közötti határidőket
be kell tartanunk!

Köszönetem mindazért, amit elértünk, a Tanácsnak és Bizottságnak is szól, de kemény
munka áll még előttünk. Európában azonnal egyetértésre kell jutnunk a CO2-szivárgás
legalább 30%-os mérséklésében! Nemcsak a nemzetközi megállapodás miatt, hanem saját
érdekünkben is.

Anna Rosbach,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (DA) Elnök úr, hálás köszönetemet
fejezném ki Biztos asszonynak nagyszerű munkájáért, és azokért a kitűnő tájékoztatókért,
amelyeket Cancúnban számunkra rendezett. Az éghajlat-változási konferencia egésze
persze – természetes módon – a levegő felmelegedésével és a fejlődő országokat segítő
alap felállításával foglalkozott. Ez, megítélésem szerint helyes, de ki is ellenőrzi majd, hogy
a pénzeket szabályosan utalják-e ki, és azok nem a diktátorok magánbukszájába kerülnek-e?
Nagyon szerettem volna látni, hogy a konferencia megvitatja az, milyen összefüggések is
vannak az alapvető források felhasználásának korlátozása, valamint az éghajlattal és a
népességnövekedéssel kapcsolatos nemzeti szabályozásnak a biodiverzitás szükségességével
való kapcsolata között. Ez az a téma, amelyet illetően a világ valamennyi politikusa behunyja
szemét, miközben pár rövid éven belül bolygónknak körülbelül 10 milliárd embert kell
élelmeznie. Miként jutunk az élelmezésükhöz szükséges táplálékokhoz anélkül, hogy
növelnék a szén-dioxid-kibocsátást, és anélkül, hogy kibillentenénk helyéről a természet
egyensúlyát és károsítanánk a Föld éghajlatát?

A Cancúnnal szembeni elvárások rendkívül alacsonyak voltak, és emiatt is vált az sikeressé.
Most azonban nyitottak az ajtók a COP 17-et megelőző további együttműködés előtt.
Magam ennek szívből örülök.

Nick Griffin (NI).   – Elnök úr, amint a szén-dioxid-csalók és a világkormány összeesküvői
üdvözlik cancúni előrelépésüket, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Dave Cameron is
elégedettségét fejezte ki a konferencia eredményeit illetően.

Amióta, 1772-től rögzítik az adatokat, Közép-Anglia leghidegebb decemberi első fél
hónapját tapasztalta meg, és ugyanekkor Dave elégedett azzal, hogy a Zöld Klíma Alap
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2,9 milliárd fontjába kerül a brit adófizetőknek. Ezzel egészül ki az a 18,3 milliárd, amelyet
az Éghajlat-változási Törvény évente szippant ki a brit fogyasztók zsebéből a zöld ipari
komplexum vállalati csalói számára. Teljesen véletlenül, ez a 2,9 milliárd font pontosan
annyi, mint amennyit a Pénzügyminisztérium megspórol a brit diákok eladósodásának
növekedése révén, miáltal is élethossziglan tartóan odaláncolja őket a bankokhoz.

Ez az átverés már diáklázadásokat eredményezett. Az adófizetők lázadása a jóval nagyobb
csalások miatt – mint amilyen a korrupt és hozzá nem értő bankok kisegítése, a zombi-euró
megtámogatása, és a globális felmelegedéssel való átverés – még várat magára, de
bekövetkezik. És Károly hercegtől és Camillától eltérően, a célpontok azt kapják, amit
megérdemelnek.

Pilar del Castillo Vera (PPE).   – (ES) Elnök úr, Schauvliege asszony, Biztos asszony,
hölgyeim és uraim! Azzal kezdeném, hogy elismerésemet fejezem ki a Bizottságnak, a
képviselőtársunk, Leinen úr által vezetett parlamenti küldöttségnek a Cancúnban végzett
munkájukért, amely találkozón magam végül – sajnos – nem tudtam részt venni.

Úgy vélem, hogy Cancúnt és annak eredményeit – amint azt képviselőtársam, Seeber úr is
említette – a koppenhágai kilátások mentén kell megítélni. Azaz, Cancúnt Koppenhágából
kiindulva kell szemlélnünk. E tekintetben az első következtetés az, hogy jelentkezett egy
alapvető különbséget jelző tényező. Koppenhágában az elvárások nagyok voltak, míg
Cancúnban az elvárások jóval reálisabbnak mutatkoztak. Ebből következően Koppenhága
értékelése igen negatív, míg Cancúné – mind a résztvevők, mind általában a média részéről
– igen kedvező volt. Cancún tanult Koppenhágából, és szerintem ez az első igen érdekes
levonható következtetés.

Úgy látom, hogy intézkedések történtek és megállapodások születtek. Ezek ugyan nem
földrengetők, de nagyon érdekesek lehetnek a hatékonyság tekintetében. Egyebek között,
egy bizottság, továbbá a technológiai együttműködés elősegítését célzó technológiai hálózat
felállítása rendkívül fontos. Ezen ülésszak alatt fogadjuk majd el az energia-hatékonyságról
szóló jelentést, amely kérdés az éghajlatváltozás elleni küzdelem sikerének meghatározó
eleme. Szerintem a Világbank erőteljesebb szerepvállalása, a kibocsátás csökkentése
érdekében lépő országok intézkedéseinek elismerése, az ENSZ-eljárásokhoz és keretekhez
való visszatérés, ugyancsak nagyon pozitív elemek.

Végül, egy évünk van még Dél-Afrikáig. Nagyon jó elképzelés volna, ha – mint Cancún
tanult Koppenhágából – most Kiotóból tanulnánk, és az éghajlat-változással foglalkozó
megállapodás tekintetében egy rugalmasabb, átláthatóbb, hatékonyabb és integratívabb
nemzetközi hivatkozási keretet alakítanánk ki.

Linda McAvan (S&D).   – Elnök úr, nem gondolom, hogy az összeesküvés kategóriájába
tartozik az, ha azt mondom, hogy egyetlen világunk egyetlen bolygón létezik. És amit
Cancúnból megértettem az az volt, hogy ennek valóságát az ott együtt tevékenykedők
valamennyien érzékelték. Cancúni tartózkodásunk legszebb pillanatai közé tartoztak,
amikor a konferencia központba jövetmenet a buszon ülve a küldötteket hallgattuk. S ők
elmondták nekünk, mit is csinálnak: miként dolgoznak együtt a zambiaiak az oroszokkal,
a japánokkal, és a kínai tárgyalóval, hogy megegyezésre jussanak. Egyetlen bolygón
osztozunk, és nincs jövőnk, csak ha együttműködünk.

Szeretném megköszönni a Tanácsnak és a Bizottságnak az elvégzett munkát. Európa
egységes álláspontot képviselt, és a különböző küldöttségekkel lebonyolított
megbeszéléseinken teljesen világosan látszott, hogy Európa vezető szerepe elismerést nyert.
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Az emberek tudatában voltak annak, hogy miközben 20%-os volt a célkitűzésünk, mégis
a 30%-hoz közeledésre gondoltunk. Kíváncsi vagyok, hogy miként gondolkodik Biztos
asszony most a kilátásokról? Lehetnének-e azok ambiciózusabbak Durban előtt, mert a
hallottak alapján azt gondolom, hogy amit Európa Durbanben mond, annak súlya lesz
majd.

Satu Hassi (Verts/ALE).   – (FI) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Egyetértek
képviselőtársaimmal, hogy az a munka, amelyet Hedegaard biztos asszony a cancúni
Éghajlat-változási Konferencián végzett tapsot érdemel. Cancún egy lépést jelent előre,
noha – sajnálatos módon – jóval kisebb lépést, mint amire szükségünk van. Mindenesetre,
Cancún hivatalosan jóváhagyta a Koppenhágában elfogadott kibocsátási kötelmeket.
Ugyanakkor, a konferencia igazolta azt is, hogy nem volt elég erő az éghajlat-változást a
két fokos szint alá nyomni, és rávenni az iparosodott államokat, hogy szigorítsanak
kibocsátási céljaikon.

Most gyakorlatilag az éghajlatváltozás terén megmutatkozó európai vezetés tesztelése
zajlik: felkészültek vagyunk-e arra, hogy kibocsátási célkitűzéseinket megszigorítsuk, és a
20%-ról a 30%-os mérséklés felé mozduljunk el? Ennek igazolása lenne a legjobb eszköz
annak előmozdítására, hogy jövőre Durbanben elérjük azt, amire szükség van: egy átfogó
nemzetközi éghajlat-egyezményt. Cancún után az az állítás, hogy Európa valahogy magára
maradt éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseiben, egyértelműen már nem állja meg a helyét.

Marisa Matias (GUE/NGL).    – (PT) Elnök úr, szeretném megköszönni az elvégzett munkát.
Eljött a kiegyensúlyozott cselekvés ideje, de azt is tudjuk, hogy itt az ideje a
kötelezettségvállalásoknak, a markáns elkötelezettségeknek is. Komoly dolgokról esett itt
szó eddig, és az előttünk álló feladatok felsorolása is hosszú, igen hosszú lenne. Komoly
kötelezettségvállalások születtek Cancúnban, de az igazság az, hogy egyetlen egynek
hivatalos kidolgozására sem kerül sor a következő évi dél-afrikai konferencia előtt. Egy
évünk van, és rengeteg munkánk, amint erre utaltam.

Szeretném kiemelni azt, hogy a helyi lakosság és a legközvetlenebbül érintett emberek
jogait is be kell programjainkba illeszteni. Ezt a követelményt napirendre kell tűzni és
komolyan kell venni. Nem engedhetjük meg, hogy mindig a legszegényebbek fizessenek
többet, hiszen a környezeti és éghajlati válság mindannyiunk túlélésének válsága, azaz ez
mindnyájunkat érint.

Ami az ambiciózus célokat illeti, szeretném megismételni a korábban elhangzottakat.
Ambiciózusabbnak kell lennünk, amint erre korábban is mutattunk példát. A kibocsátás
visszafogása terén ismét el kell érnünk a 30%-ot, miután nincs semmilyen okunk arra,
hogy ne teljesítsük ezt a felajánlást. Ugyanez vonatkozik a hőmérsékletre és a globális
felmelegedésre vonatkozóan is. Ambiciózusabbak kell lennünk, és közép- és hosszú távú
intézkedéseket kell foganatosítanunk. Ennek eléréséhez nem elegendő pusztán beszélnünk
erről: szavainkat igazolnunk is kell! Véleményem szerint eljött az ideje, hogy ne apró
léptekkel haladjunk tovább az úton!

Paul Nuttall (EFD).   – Elnök úr, remélem mindenki jól érezte magát Cancúnban. Végtelenül
kellemes hely, bár kicsit szomorkodom, mert senkit sem látok lesülve.

Feltételezem azonban, hogy nem is várhattunk mást, hiszen miközben Önök közül sokan
onnan oktattak ki bennünket arról, hogy miként is változtassunk életmódunkon a globális
felmelegedés elleni küzdelemmel összhangban, valójában a mexikói város történelmének
évszázadok óta talán leghidegebb hetét élte meg.
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Nálunk otthon, az Egyesült Királyságban is az a fura eset állt elő, hogy tudósok igyekeztek
bizonygatni, hogy az emlékezet óta egyik leghidegebb november is tulajdonképpen a
globális felmelegedésnek volt betudható. Ezek az emberek valóban azt hiszik, hogy tegnap
jöttünk le a falvédőről? Ez a magyarázata annak, hogy ma még több brit gondolkodik úgy,
hogy ez a globális felmelegedés egy nagy átverés, és pusztán az adók emelésének és az
ellenőrzés fokozásának egyik módszere. De mit is értek el ténylegesen Cancúnban azon
túl, hogy az adófizető tömegek pénzét a Zöld Klíma Alappal álcázottan szétosztogatják,
és feltételezésem szerint ez a pénz az afrikai diktátorok szerencsezsákjában landol, hogy
még több Mercedest és magánrepülőt vásárolhassanak maguknak?

Magam úgy vélem, hogy a Zöld Klíma Alap nevét módosítani kellene. A Sárga Politikai
Irigység Alap elnevezés jobb, az igazsághoz közelebb álló volna.

(A felszólaló hozzájárul ahhoz, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdésében
meghatározott kék kártya eljárás értelmében kérdést intézzenek hozzá.)

Chris Davies (ALDE).   – A világ valamennyi kormánya elfogadta Cancúnban azt a
tudományos megállapítást, hogy az emberi tevékenység hozzájárul az éghajlat változásához.
A világ valamennyi kormánya elfogadta, hogy ha nem teszünk még többet, akkor képtelenek
leszünk megakadályozni, hogy a Föld hőmérséklete ne emelkedjen 2°C-nál magasabb
mértékben. Mi az, amit a tisztelt képviselő tud, s a világ fennmaradó része nem?

Paul Nuttall (EFD).   – Ön csúsztat itt, mivel Ön nem másokról beszél, mint kormányokról,
politikusokról. Mi pedig tudósokról beszélünk. A tudomány lassan halad előre. A tudomány
eredményeit tanulmányozni kell, dekódolni kell. A politika azonban gyorsabb játék, és a
politika a tudomány előtt rohan. És itt a probléma gyökere. Az igazság az, hogy a világon
nincs felmelegedés. Földünk 1998 óta nem melegszik. Ezzel a játéknak vége. Az emberek
felismerik, hogy Önöknek vannak gondjaik. Önök palira veszik az embereket. Mert ez
átverés, és az emberek kezdenek átlátni Önökön.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Némileg elkeserít, hogy
ilyen fordulatot vett mostani vitánk, mert Cancún egyik legkedvezőbb hozadéka éppen az
volt, hogy képesek voltunk vitatkozni és érvelni anélkül, hogy két táborra, a vészmadarak
és a tagadók táborára szakadtunk volna, amely pedig a koppenhágai csúcstalálkozó
legrosszabb eredménye volt.

Koppenhágában a világ meghatározó szereplőinek mindegyike ott volt. Civil szervezetek
ezrei jelentek meg és demonstráltak. És Koppenhága metsző hidegéből túlságosan felizgatva,
felhevülten érkeztünk haza, és mindezt kiegészítette a kudarc feletti elkeseredésünk.

Cancúnban pedig azt láttuk, hogy a multilaterális folyamat végül is életben van. És mindezt
Mexikó rendkívül szakszerű elnöklésének köszönhettük, amelyet – úgy vélem –
mindannyian érzékeltünk, és hálás köszönet jár azért a mexikóiaknak, hogy sikerült a
korábban patt-helyzetbe került, rendkívül nehéz tárgyalásokat a helyes mederbe terelni.

Mindazonáltal, úgy vélem, nem szabad elveszítenünk ezt az új, Cancún teremtette,
gyakorlatiasságra és tárgyalásokra szorító lehetőséget. Nem ereszkedhetünk le újra a
focimeccsek szurkolóinak szintjére, mert hiszen valami rendkívül komoly dologról
beszélünk: földgolyónk jövőjéről tárgyalunk!

Ezért is szeretném egy külföldön is igen ismert olasz éghajlatkutató szavait idézni. Ez a
kutató, Franco Prodi, a korábbi miniszterelnök, Romano Prodi testvére, nyugalomra, a
józan ész megőrzésére, a megosztottság elkerülésére szólít. Azzal a gondolattal érvel,
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amelyet mindnyájunknak el kellene fogadnunk. Nevezetesen, hogy még sok évnek kell
eltelnie addig, amíg annyi ismerettel rendelkezünk majd az éghajlat-változásról, mint
amennyit a meteorológiáról már tudunk. Ennél fogva segítenünk kell a tudományt, hogy
az felgyorsíthassa munkáját és amilyen gyorsan csak lehet, abba a helyzetbe kerülhessen,
hogy megbízható, politika-formálásra alkalmas előrejelzéseket adhasson.

Mindközben a bolygó környezetvédelmének minden környezetvédelmi politikában a
központi helyre kell kerülnie. Ezért is gondolom, hogy az e kérdést érintő munkánkat
gyakorlatias megközelítéssel kell folytatni, és köszönöm mindenkinek a Cancúnban végzett
munkát.

Dan Jørgensen (S&D).   – (DA) Elnök úr, az amerikai író, Mark Twain egyszer azt mondta,
„a halálomról szóló pletykák meglehetősen eltúlzottak”. Hasonló módon, szerencsére azt
mondhatjuk, hogy az ENSZ éghajlat-folyamataival kapcsolatos rémhírek is meglehetősen
eltúlzottak. Az éghajlattal kapcsolatos folyamat köszöni él, és jól van. A cancúni konferencia
azt igazolta, hogy az ENSZ valóban képes eredményeket produkálni. Persze, természetesen,
az is világos, hogy a kettős akadály – azaz a CO2-kibocsátás lehetséges csökkentésének
nagy kérdése, és annak végrehajtása annak érdekében, hogy a hőmérséklet emelkedése a
két fok alatt maradjon – a még megválaszolandó kérdések közé tartozik.

Van azonban remény, s különösen akkor, ha valaki felvállalja a vezető szerepét. Magunknak,
az EU-nak kell ezt a vezetői szerepet vállalnia! Ezt tettük Cancúnban, de ezt kell tennünk
a mérséklésre vonatkozó célkitűzéseket illetően is. Most azt ígértük, hogy 2020-ra 20%-ot
vállalunk. Itt a Parlamentben abban is egyetértettünk, hogy 30%-ig el kellene jutnunk.
Amikor Cancúnban más országok, az NGO-k küldöttségeivel, illetve az ENSZ-intézmények
vezetőivel találkoztunk, számtalan alkalommal kihangsúlyoztuk, hogy nekünk, parlamenti
képviselőknek mennyire fontos, hogy az utat mutathassuk, és mennyire reménykedünk
abban, hogy mi, Európai Közösségként, amilyen gyorsan csak lehet, döntünk a 30%-os
mérséklés melletti kötelezettségvállalásról.

Bas Eickhout (Verts/ALE).   – Elnök úr, elismeréssel adózom a Biztos asszonynak és a
belga elnökségnek cancúni sikerükért. Mert Cancúnban képesek voltunk a koppenhágai
traumát feledtetni. Magam is elfelejtettem e traumát, mert most végre előre is tekinthetünk.
Előre tekinthetünk a jövőbe és foglalkozhatunk azzal, hogy mit is kell elérnünk Durbanben.

Valljuk be őszintén, hogy a legérzékenyebb kérdések – a második kötelezettségvállalási
időszak, Kiotó, a finanszírozás, a csökkentési célkitűzések problémái – még nyitottak.
Durbant megelőzően igen kemény év áll előttünk. Lássunk világosan! Kínával és az USA-val
számolnunk kell, és e két ország nagyon gyorsan halad előre. És erre van szükségünk
Durbanben. Felvetődik bennem egy végtelenül egyszerű kérdés Biztos asszony számára.
Mit is tesz konkrétan az EU annak biztosítása érdekében, hogy a többi partnert, például
Brazíliát és Indiát, felsorakoztassuk az európaiak mellé annak érdekében, hogy nagyra törő
megállapodást érhessünk el Durbanben? Az egységes álláspont jó, de szükséges, hogy
pro-aktív diplomáciánkat is érvényesítsük!

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Elnök úr, szombat reggel nagy megnyugvással
ébredtem annak hallatán, hogy mindkét megállapodás elfogadásra került, és mindez –
természetesen – bizalommal tölt el azt illetően, hogy a globális felmelegedés a 2°C-szint
alatt tartható.

Hagyott mindez azonban némi keserű szájízt is, mivel a nemzetek közösségének tárgyalási
folyamata valójában igen lassú, hiszen egy ilyen megállapodást már egy évvel korábban el
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kellett volna fogadni. Most az idő szorításában vagyunk, mindenekelőtt azért, mert még
nincsenek adataink és nincsenek konkrét vállalásaink arra vonatkozóan, hogy az egyes
országok miként is mérséklik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását.

Kedvezően értékelendő azonban, hogy a dokumentum átfogó és lényegében lefedi az
Európai Unió által már a tárgyalások megkezdése előtt kijelölt összes prioritási területet.

Értékelésem szerint az Európai Unió sikerrel járt a tárgyalásokon, amint megfelelően
ambiciózusnak is mutatkozott, hiszen meglehetősen nagyra törően igyekezett visszaszerezni
vezető szerepét és előmozdítani a tárgyalásokat. Amennyiben viszont most túlságosan
nagyra törők volnánk, akkor a partvonalra szorulnánk, mint történt ez tavaly. Azt
gondolom, hogy sokat tanultunk a múlt évben történtekből. Szeretném, ha ezt a felismerést
kamatoztatnánk az előttünk álló tárgyalási fordulókban, és szeretném, ha elkerülnénk
stratégiánk módosítását.

Idén igen komoly feladattal kell megbirkóznunk, mindenekelőtt a harmadik országokkal
fenntartott kapcsolatainkban. Emiatt, úgy vélem, az Európai Uniónak minden lehetőséget
ki kell használnia, hogy segítse az Egyesült Államokat annak érdekében, hogy jövőre még
az ideinél is ambiciózusabb vállalásra késztessük az amerikaiakat.

Itt, az EU-ban, magunknak különösen az elmúlt években elfogadott jogszabályok
végrehajtására kell összpontosítanunk, mivel számos olyan új dolog van, amelynek
gyakorlati megvalósításához hozzá kell fognunk.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Elnök úr, már szóltam itt arról, hogy koppenhágai elvárásaink
kezdetben igen nagyok, a cancúniak kevésbé nagyra törőek voltak. Ennek eredményeként
Koppenhága kudarcnak, Cancún haladásnak mutatkozott. Van azonban még egy különbség,
ami szintén Cancún mellett szól. Ez pedig a konferencia sikeréért minden tőle telhetőt
megtevő mexikói elnökség nagyszerű munkája.

Az Európai Unió megbízatásával összhangban végezte munkáját és járult hozzá az elért
sikerekhez. Így nyert megerősítést a kétfokos korlát, a Zöld Alap felállítása a fejlődő
országok igazodásának, valamint az erdőirtás elleni küzdelemnek elősegítése érdekében.
Szeretnék kiemelni egy, általam már szintén említett dolgot, mégpedig annak a bizalomnak
ismételt helyreállítását, amelyet a multilateralizmusba, valamint az éghajlatváltozással
foglalkozó, jövőre Durbanben kidolgozandó, kötelező érvényű nemzetközi megállapodás
elérésének lehetőségébe vetettünk. Erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy ez
bekövetkezzék!

Mairead McGuinness (PPE).   – Elnök úr, oly sokakhoz hasonlóan mi is megnyugodtunk
a jó hírek hallatán. Noha ez inkább visszafogottságot, semmint túlértékelést jelent,
elmondható, hogy Önök nyugodt körülmények között, alacsonyabb elvárásainknak is
köszönhetően, haladást értek el.

Egy konkrét kérdéssel foglalkoznék itt, az úgynevezett REDD-programmal, az erdőirtásból
és erdő-pusztulásból eredő gáz-kibocsátás mérséklésével. Ez igen fontos téma, de aggódom
az ezzel kapcsolatos bizottsági politika következetességének hiánya miatt. Például, a
kereskedelemmel foglalkozó bizottsági tag most próbál megállapodásra jutni a
Mercosur-országokkal, amelynek következményeként az érintett országokban emelkedhet
a marhahústermelés. Ez kizárólag az erdőségektől megtisztított területeken állítható elő,
ami viszont az éghajlat-változási gondokat fokozza.
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Felszólítom Biztos asszonyt, egyértelműen továbbítsa ezt az üzenetet a Kollégium felé, és
vezesse elő a kérdést oly módon, hogy az jelezze vissza számunkra, magunk következetesen
járunk el az Európai Unióban.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Kedves Biztos asszony! Kollégák! Ha Cancún még
maga nem fordulat, de nélküle nem lenne esély a fordulatra egy év múlva Durbanben.
Mindenkinek gratulálok, akik ezt az eredményt összehozták. Én Brüsszelből és Budapestről
követtem ezt a folyamatot, és óriási eredmény az, hogy van egy esély egy átfogó, kötelező
vállalásokat tartalmazó nemzetközi megállapodásra kemény munkával egy év múlva
Durbanben. Fontos előrelépés, hogy a feltörekvő gazdaságok, Kína, Brazília, Dél-Afrika
először vállalják a 2ºC-os célt. S végezetül nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Unió
nemcsak egy hangon szólt, hanem az Európai Unió változtatott a koppenhágai
magatartásán, partnerként, empátiával kezelte a többieket, és ez nagyban hozzájárult
Cancún sikeréhez.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A cancúni, 16. éghajlat-változási
konferencia ezúttal is egy kötelező érvénnyel nem bíró kompromisszummal, a
„kiegyensúlyozott csomaggal” zárult.

Megszületett a Zöld Klíma Alap, amely 2020-tól kezdődően évi 100 milliárd dollárjába
kerül a legfejlettebb országoknak, és 30 milliárd dollár kerül azonnali megajánlásra
„gyors-indíttatású” alapként. Ebből 470 millió dollárt Olaszországnak kell előteremtenie.

Eközben semmiféle követelés nem fogalmazódott meg a legnagyobb környezetszennyező
államok felé. Ellenkezőleg, Kína maga jelentette be, hogy 2020-ra megduplázza
energiatermelését, miáltal – mivel határozottan tartja magát a 80%-os szén- és 20%-os
egyéb eredetű energiaforrás-állásponthoz – megkétszerezi gázkibocsátását.

Úgy hisszük, elfogadhatatlan az, hogy elvárjuk saját vállalkozásainktól áldozatok
meghozatalát harmadik országok cégeinek érdekében. Létfontosságú a jövő évi COP 17
tekintetében, hogy olyan átfogó, kötelező érvénnyel bíró megállapodás szülessen az
éghajlatváltozás elleni küzdelem terén, amely szankcionálja az együttműködést megtagadó
országokat.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Elnök úr, a Cancún előtt tapasztalt, érzékelhetően
mérsékeltebb várakozások nem igazolják a vita során tapasztalt hurrá-optimizmust az
eredményeket illetően. Cancúnt aligha tekinthetjük sikeresnek. Ha lenne bármiféle
következetesség az elemzési kritériumok terén, akkor el kellene ismernünk, hogy az
eredmények – a várakozásokkal összhangban – szerények.

Hol van a Kiotói Jegyzőkönyv felváltása, amelyet abszolút szükségszerűnek ítéltünk egy
évvel korábban? Hol vannak az éghajlat-változással foglalkozó kormányközi munkacsoport
(IPCC) által javasolt időkeretekhez rendelt csökkentési célkitűzések? Az Európai Unió maga
is kívül marad ezeken az időkereteken. Az Egyesült Államok célja 3–4%-os mérséklés az
1990-es szintekhez képest, amely messzire vezet Koppenhágától. Hol folyik komoly
tárgyalás az olyan piaci eszközök eredménytelenségéről és visszásságáról, mint a
szén-dioxid-piac, az olyan rugalmassági mechanizmusokról, mint amilyen a tiszta fejlődés
mechanizmusa, a forró levegő és más zsonglőrködési trükk, amelyek sokkalta inkább
segítik kevesek kiváló üzleti lehetőséghez juttatását, mint a mérséklési célok elérését?

Ezek azok a kérdések, amelyeket ma nem vetettünk fel, miközben a gyorsindításúként
meghatározott időszak egyharmada már eltelt.
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Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Elnök úr, szeretnék gratulálni az Európai
Parlament küldöttségének, a Bizottság tagjának, és az Európai Unió egészének azért, hogy
képesek voltak egyhangúan megszólalni Cancúnban. Múlt évben sajnálkoztunk a
koppenhágai eredmények, pontosabban eredménytelenség okán. Ma, örülünk Cancúnnak.
Örömömben azért van némi üröm is, miután magam még többet szeretnék. Világos, hogy
ez a tárgyalás hatalmas, komplex feladatot jelent. Valóságos kihívás akkor, amikor oly sok
eltérő álláspont ütközik. Ami azonban engem leginkább zavar, az mindennek társadalmi
megjelenése. A társadalmat ugyanis nem állítottuk magunk mellé. A nehézségek, amelyekkel
a megállapodás kidolgozása során szembekerülünk, és ezek alatt magam a jogilag érvényes
intézkedések elérését értem, fontosak mindannyiunk számára, de kezdenek igen fárasztóvá
válni. Egyetértek a Bizottság tagjával, hogy el kell végeznünk házi feladatunkat, és
magunknak, különböző eszközök felhasználásával, de el kell érnünk a 20%-os célkitűzést.
Természetesen mindig könnyebb rámutatni azokra, akik talán valóban nem tesznek semmit,
és azt mondani, hogy akkor nekünk sem kell ezt vagy azt teljesítenünk. Az elhangzottak
ellenére – mármint, hogy elértünk valamit – mégis szeretnék rákérdezni arra, hogy Önök
valóban nem vártak-e ennél több eredményt Cancúntól?

Vittorio Prodi (S&D).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, hálás vagyok a biztos
asszonynak és az egész EU-küldöttségnek, akik elősegítették a folyamat életben tartását.
A valódi problémákat azonban még nem oldottuk meg. Elsőként is, politikai tartalommal
kell feltöltenünk a Bali Nyilatkozatot – különösen a Parlamentünk által éghajlat-igazságként
elnevezett témát illetően – és általánosítanunk, illetve egyszerűsítenünk kell a
kibocsátás-kereskedelem rendszerét, mert elképzelhetetlen a piaci mechanizmusok
működése ott, ahol a kibocsátási kvóták felét ingyenesen osztják szét.

Másodszor, szeretném aláhúzni a követési, jelentéstételi és igazolási rendszer által
alkalmazott eszközök megerősítésének szükségességét, különös tekintettel a Globális
környezetvédelmi és biztonsági megfigyelési rendszer (GMES) szolgáltatási körébe
tartozókra, az érintett területen létfontosságú adatokat nyújtó műholdakra.

Connie Hedegaard,    a Bizottság tagja. – Elnök úr, kezdhetem-e azzal, hogy megköszönöm
a sok kedves megjegyzést, beleértve Chris Daviesét is. Miután magam még kevesebbet
tudok a futballról, mint ő, így nem igazán értettem az általa felvázolt helyzetet, de
feltételezem, hogy az kedvező volt.

Sokan kérdeztek rá a 30%-ra. Miként is gyorsítunk most? Hol is tart e folyamat, és – mint
Linda McAvan említette – milyenek is a kilátások? Úgy vélem, Önök közül mindenki tudja,
miként is állunk a folyamattal. Most elemezzük az egyes tagállamokat abban a tekintetben,
hogy melyek is a problémák, mik is a kihívások, milyen kapcsolódó nyereséggel lehet
számolni, mit is tehetünk? Majd következik még az általunk márciusban napirendre
tűzendő, a 2050-es év szén-dioxid-stratégiájával foglalkozó vita. Abban szerepel, amint
ezt említettem, a 2030-as év célkitűzése is, hiszen, ha tudjuk, hogy 2050-re hova is
szeretnénk elérni, akkor világossá válik, hogy elkerülhetetlenek bizonyos
kompromisszumok. Minél kevesebbet végzünk el 2020-ra, annál több teendő várat majd
azt követően, és annál valószínűbb, hogy mindez költséges lesz.

Ezt a fajta vitát próbáljuk meg tavasszal itt lefolytatni, és örömmel nyugtázom, hogy mind
több tagállam kezdett hozzá e vita egymás közötti lefolytatásához, és ad jelzéseket
nézeteiről.

Chris Davies felvetette 2050, az 50%, de néhány más, eddig nem érintett dolog kérdését
is. Mindezeket érdemben kezelte a közös jövőképpel foglalkozó, minisztereket magában
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foglaló speciális csoport. A svéd miniszter volt a csoportot vezető két miniszter egyike, és
határozottan állíthatom, hogy Európa keményen küzdött e témák tekintetében.
Mindannyian tudják, miért is oly nehéz e célokat elérni, és ezek azon témák közé tartoznak,
amelyek még napirenden szerepelnek Dél-Afrika felé haladtunkban. A napirenden kell
szerepelniük!

Del Castillo asszony említette, hogy Cancún tanult Koppenhágából. Magam azt mondom,
igen, de talán leginkább abban a tekintetben, hogy az emberek az utolsó 24 órában
felismerték, amennyiben nem mutatnak kompromisszum-készséget, akkor fennáll annak
valós kockázata, hogy semmit sem sikerül lerendezni, és a folyamat egészének kimúlását
kockáztatják. Ez az állítás korántsem volt puszta taktikai elem. Igen valóságos dolog volt
ez egy olyan teremben, ahol az emberek tudták, hogy sokuk számára talán ez az utolsó
lehetőség annak a folyamatnak megmentésére, amelyben kivételes módon mindenki
fellelhető volt az asztal körül. A koppenhágai tapasztalatok miatt igencsak jelentős nyomás
nehezedett a résztvevőkre, hogy Mexikóban a szükséges politikai akaratot tanúsítsák.

Felvethető a kérdés, hogy mit is csinál pontosan az EU annak érdekében, hogy Durbanben
megegyezés szülessen? Azt mondanám, hogy ugyanazt, mit tettük az idén, mikoris rengeteg
tájékoztatót szerveztünk, proaktív eszmecserében vettünk részt, és rengeteget
gondolkodtunk azon, hol is érhető el a megegyezés. Önök közül azok, akik ott voltak,
tudják, hogy a szövegezésben és az eredményekben jelentős szerepe volt az európai
szakértőknek, a számos európai hozzájárulásnak, és ugyanígy kell cselekednünk az
elkövetkező évben is. Ugyancsak építenünk kell arra, amit a cartagenai folyamatban elértünk,
amelyben 25 – fejlett és fejlődő – állam előre kíván haladni. Folytatjuk ezt a munkát. Nagyon
sokat tapasztalatot nyertünk a cancúni folyamatból, mert gyakran vállaltunk koordinációs
szerepet a különböző regionális csoportok között. Ez lesz az első dolgunk: megkíséreljük
a Cartagena-csoportban az embereket összehozni, majd ott velük együttműködni, valamint
összefogni a többiekkel is.

Ugyancsak jelentkezett a Kiotói Jegyzőkönyvet felváltani hivatott szerződés kérdése is.
Még nem rendelkezünk ezzel, mert a világ még nem jutott egyetértésre e témában. Mindez
egyértelműen nem az Európai Unió miatt van. Szeretném ismét kijelenteni, hogy
amennyiben az Európai Unió nem mutatott volna készséget a második kötelezettségvállalási
időszak elfogadására, ha ugyanazt mondtuk volna Cancúnban, mint más kiotói partnerek,
akkor egy jogi erővel bíró megegyezés elérésének esélye mára a nullával volna egyenlő.

Végül, Morkūnaitė asszony megkérdezte, nem vártunk-e valamivel többet Cancúntól? Azt
mondom, nem. Tényleg nem. Az utolsó órákban egy ellenőrzési listát tartottam magamnál.
Néha nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne ragadja magával az embert az a folyamat,
amelynek részese. Azt hiheti, hogy amennyiben sikerül valamit lerendezni, akkor talán
megnyílik egy másik, az otthonról való elindulást megelőzően lehetetlennek tűnő dolog
rendezésének esélye is. Amikor a listámmal ott ültem, azt kell mondanom, hogy azok a
témák, amelyeket a listán látni kívántunk, rajta is voltak. Természetesen mindig akadnak
dolgok, amiket nem kap meg az ember, de az igazság az, tudtuk például, hogy a második
kötelezettségvállalási időszak kérdése nem tisztázható Cancúnban. Ezért pusztán azt
akartuk, hogy maradjon meg annak elérése esélye, és építhessünk arra, amit már elértünk.

Egy adaptációs keretre, a technológiai keretre, az erdőkkel kapcsolatos keretre, a
Koppenhágai Egyezség összes elemére, annak lehetőségére, hogy még kidolgozható egy
jogilag kötelező érvénnyel bíró megállapodás és érdemi haladás érhető el az MRC/ICA
terén, és egy sor további témára, továbbá azon tényre is építhetünk, hogy mostanra
valamennyi fél elfogadja azt a nézetet, miszerint nem mindegyikünk teljesített együttesen
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eleget, és úgy gondolom, ha úgy vitattuk volna meg a kérdéseket, mint tettük ezt Cancúnt
megelőzően, Önök közül a legtöbben minden bizonnyal azzal értenének egyet, hogy jók
az eredmények.

Egy utolsó szó. Nagyon gondosan át kell gondolnunk az előttünk álló úton követett
stratégiát. Közülünk többeknek szüksége van egy kis karácsonyi és újévi szünetre, de jövő
év elején folytatnunk kell a Tanács, a Bizottság, és az Európai Parlament közötti nagyon
szoros párbeszédet. Miután átgondoltuk és megemésztettük Cancún eredményeit, ismét
találkoznunk kell. Amint azt az elején kifejtettem, nagyon nehéz év vár ránk, de építenünk
kellene a megszerzett tapasztalatokra. Amennyiben Európa világos stratégiával rukkol elő,
akkor lényegében sikerülhet a dolgokat a jó irányba mozdítani, és noha ez nem lesz
semmivel sem kevésbé kihívó, mint Durban, meggyőződésem, hogy képesek vagyunk ezt
elérni. Talán csak némi pihenőre van szükségünk, majd 2011 elején visszatérhetünk a
párbeszédhez.

Joke Schauvliege,    a Tanács soros elnöke. – (NL) Elnök úr, Biztos asszony, hölgyeim és
uraim, köszönöm, hogy oly sok kedvező megállapítást tettek a Cancúnban elért
megállapodással kapcsolatban.

Mindannyian tudják, hogy Cancún egy gyakorlatias, de igen fontos lépést jelentett az
éghajlat-politika és az éghajlatról folyó vita terén. Tudják, hogy az az elv, miszerint végül
is egy átfogó, jogilag kötelező érvényű megállapodást kell elérnünk, újra megerősítést nyert
a Tanács múlt októberében elfogadott következtetéseiben. Azonban mindannyian tudatában
voltunk annak is, hogy lehetetlenség lett volna Mexikóban egy átfogó megegyezést
biztosítani. Ezt már előre megállapíthattuk. Ezért mi a több, kiegyensúlyozott rész-eredmény
elérését céloztuk meg. S ezek az eredmények ma adottak is. S amint azt Biztos asszony
mondta, az Európai Unió részéről a jelzett egyensúly eléréséhez fontosnak tartott pontok
napirendre is kerültek a cancúni konferencián.

Dicséretet érdemel az Európai Unió, hogy nagyon világos és átlátható álláspontot képviselt.
Olyan álláspontot, amely megfogalmazást nyert a Tanács következtetéseiben, és amelyet
egységes hangon sikerült védelmezni. A Bizottság és az Európai Parlament valamennyi
résztvevője nagyon pozitívan járult hozzá ennek az álláspontnak érvényesítéséhez, amint
magunk, a Tanács részéről is minden tőlünk telhetőt megtettünk annak biztosítására, hogy
amennyire csak lehetséges elmagyarázzuk ezt az álláspontot. Esetenként valóban
szükségessé vált annak ismételt kihangsúlyozása, hogy mi is volt a tartalma e
következtetéseknek, illetve mi is volt az Európai Uniónak az álláspont mögött meghúzódó
célja.

Hidakat építünk. Mexikóban számos pozitív visszajelzést kaptunk azzal összefüggésben,
hogy az Európai Unió felvállalta a vezető szerepét, és hogy mi őszintén próbálkoztunk a
számos eltérő nézet egymáshoz való közelítésével. Ezt a szerepünket jól játszottuk el, és
úgy vélem, ez is egyértelmű volt az egész világ számára.

Biztos asszony, igaz, hogy most számba kell vennünk egy-két dolgot, de ez nem feledteti
azt a tényt, hogy meglehetős gyorsasággal kell haladnunk. Elmondhatom Önöknek, hogy
a Tanácsban már jövő hétfőn eszmecserét folytatunk Cancún eredményeiről. Magam is
jónak tartom, hogy itt, a Parlamentben már most eszmecserét folytatunk e témában. Ezzel
együtt, az is igaz, hogy feltétlenül szükség van, méghozzá a lehető leggyorsabban, egy
stratégia kimunkálására.
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A Tanács azt is elhatározta, hogy tavasszal napirendre tűzi a 30%-os csökkentésről folyó
vitát. Felkértük a Bizottságot, hogy végezze el a második átvilágítást annak érdekében,
tudjuk, hogy tagállami szinten milyen következményekkel jár a 30%-os csökkentés. A
Tanács pedig egyetértett azzal, hogy tavasszal újranyissuk a vitát.

Mintegy lezárásként, szeretném mindenkinek még egyszer megköszönni az
együttműködését, és külön is köszönöm Hedegaard biztos asszonynak azt a nagyon
kellemes és konstruktív stílust, mellyel velünk együtt dolgozott, valamint erőfeszítéseit,
amelyek számos kiváló cancúni eredményben öltöttek testet. Mindez nem valósulhatott
volna meg, ha nem mindenki építő szellemben áll az ügyhöz, és ha az Európai Unió nem
lett volna képes rányomni ilyen világosan bélyegét a Cancúnban elért megállapodásra.
Ezért is, fogadják meleg köszönetemet.

Elnök.   – A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

János Áder (PPE),    írásban. – (HU) Tisztelt Elnök Úr! Sokan sikerként, áttörésként, a
remény visszatérteként értékelik a múlt héten befejeződött cancúni klímakonferencia
eredményeit. Véleményem szerint azonban sikerről mindaddig nem beszélhetünk, amíg
a 2012-ben lejáró Kiotói Jegyzőkönyv folytatásáról egy jogilag kötelező erejű,
szankcionálható nemzetközi megállapodás nem jön létre. Márpedig Cancúnban erről nem
született döntés, sőt, egyes országok legszívesebben eltörölnék magát a Jegyzőkönyvet is.
A Magyarország szempontjából kulcsfontosságú, nemzeti vagyonnak minősülő kiotói
kvótatöbblet 2013 utáni felhasználhatóságának kérdése így a 2011-es dél-afrikai
klímacsúcsig továbbra is nyitott marad.

Továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy a kelet-európai országokat méltánytalanul
és igazságtalanul megfosztják majd azon jutalmuktól, amit a kiotói rendszerben elért, valós
kibocsátás-csökkentési vállalásaik teljesítéséért kapnának, mialatt a kötelezettségszegő
feleket semmilyen hátránnyal nem sújtják. Ráadásul a legnagyobb kibocsátók, az Egyesült
Államok és Kína továbbra sem részesei a Kiotói Jegyzőkönyvnek, így a globális
hőmérséklet-növekedés megállítása szempontjából csak csekély eredményeket lehet elérni.
Amíg tehát, Tisztelt Képviselőtársaim, nem születik meg egy olyan jogi kötőerővel bíró
nemzetközi megállapodás, amely egyaránt képes a rossz tanulókat büntetni és a jókat
megjutalmazni, addig semmiképpen sem beszélhetünk sikerről.

Luís Paulo Alves (S&D),    írásban. – (PT) Elnök úr, szeretnék gratulálni a cancúni
konferencia elnökének azokért az átlátható tárgyalásokért, amelyeket ilyen bonyolult
folyamatok közepette is sikerült megvalósítania. Noha lehetett volna több eredmény is,
jelenleg ez a megállapodás tűnik a lehető legjobbnak. A Kiotói Jegyzőkönyv még
kiterjeszthető, és ez pozitív: nagy lesz a nyomás jövőre Durbanben, miután az egyetlen
jogi erővel bíró éghajlat-változási megállapodás lejár. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a
Koppenhágában elért megállapodás hivatalos ENSZ-dokumentummá válik, miután minden
ország támogatja ezt, Bolívia kivételével. Örömömre szolgál, hogy az e Házban a szocialisták
által szorgalmazott álláspontok közül sok beépült a szövegbe. Mint amilyen például a
fejlődő országoknak az éghajlat-változáshoz való alkalmazkodását és a kedvezőtlen hatások
mérséklését segítő „Globális Zöld Alap” létrehozása. Elismeréssel adózom valamennyi
országnak, amelyek egyetértettek a következő csúcstalálkozó napirendjére tűzendő, igen
nagyra törő 1,5 Celsius-fokos javaslat fenntartásában. Ez nagyon fontos jelzés, és a
következő lépés az lesz, hogy biztosítani kell ennek tükröződését a CO2-mérséklési célok
között.
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Elena Oana Antonescu (PPE),    írásban. – (RO) Hosszú tárgyalásokat követően az ENSZ
éghajlat-változási konferenciája pozitív kompromisszumokkal zárult. A végeredmény
nem tekinthető csúcsteljesítménynek, de fontos lépést jelent az éghajlatváltozás elleni
küzdelemben. Minden területen haladás mutatkozott az ENSZ-dokumentumban elsőként
megjelenő területeken. Üdvözlöm a megszületett döntéseket, hiszen előmozdítják a
tárgyalások előrejutását az előttünk álló időszakban, és biztosítják azt, hogy tekintélyes
haladásra kerüljön sor különösen azon kérdésekben, amelyek a fejlődő országokhoz és az
éghajlatváltozás által leginkább érintett országokhoz kapcsolódnak. Támogatom azt is,
hogy pénzügyi és technikai segítség nyújtásával szűkítsük a fejlett országok és a fejletlen
térségek közti szakadékot. Úgy vélem, ez a csúcstalálkozó meghatározó állomást jelez,
amelyen tárgyalóink kijelölték a jövőre Dél-Afrikában, Durbanben aláírható
megállapodáshoz vezető utat. Szeretném elismerésemet kifejezni az Európai Parlament
küldöttségének az általa tett erőfeszítésekért és az elért sikerekért.

Ivo Belet (PPE),    írásban. – (NL) A cancúni éghajlat-csúcs kimenetele aligha írható le nagy
sikerként. Igaz, mégis több a semminél. Néhány konkrét lépés megtételére sor került,
például az erdőirtás elleni küzdelemben, továbbá zöld jelzést kapott a 100 milliárd dolláros
éghajlati alap. Az egész ügy azonban nagyon lassan és fárasztó ütemben halad. Leginkább
az echternachi körmenetre emlékeztet. S eközben a globális felmelegedés-óra csendesen
tiktakol tovább.

Hogy mi is volt Európa szerepe e történetben? Egyértelmű, hogy az EU tanult a múlt évi
koppenhágai konferencia hibáiból. Cancúnban Európa a tárgyalások középpontjában
pozícionálta magát és egységes frontként lépett fel. Most az egész világ szemét az uniós
modellre függeszti, és csodálattal adózik annak, mivel mi rendelkezünk a leghaladóbb és
kötelező érvényű megállapodással. Európa példaértékű modell, ha az éghajlatról beszélünk.

Az elkövetkező években ki kell tartanunk e vezető szerep mellett. Ez az, ami – pozitív
előjellel – megkülönböztet bennünket szinte az összes többi földrésztől. Ez hatalmas
adottságként jelentkezik megítélésünkben, de egyidejűleg, mindez komoly gazdasági és
szociális előnyökkel is jár.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    írásban. – (PT) Elnök úr, az elmúlt 15 év során
folyamatosan követtem a nemzetközi éghajlat-tárgyalásokat és különösen örömömre
szolgálnak a Cancúnban elért megállapodások. A meghozott döntések valóságos haladást
jelentenek a tárgyalásokban. A Koppenhágai Megállapodás legfőbb elemei most az ENSZ
égisze alá kerültek. Az Egyesült Nemzetek Szervezete visszaszerezte a belé vetett bizalmat
egy olyan fórumként, amelyen sor kerülhet multilaterális éghajlat-egyezmények
kimunkálására. Mexikó a résztvevőket befogadó, átlátható konferenciát szervezett. Az EU
vezető szerepet játszott. Szeretném kiemelni az Európai Bizottság és a belga elnökség
hatékony feladat-kezelését. Komoly haladást értünk el a technológia, az erdőkkel való
foglalkozás és az alkalmazkodás terén. Külön is üdvözlöm az Éghajlat Alap felállítását. A
cancúni eredmények alapján is, kemény munkára van még szükség, hogy a 2011-es durbani
konferenciát sikerre vigyük.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    írásban. – (FI) A cancúni konferenciát sikerként állítják be, és
ez a helyes szóhasználat, hiszen senki semmit sem várt attól. Mindazonáltal, fontos az EU
számára, hogy számba vegyük a tényeket: nem történt csoda a gázkibocsátás mérséklése
terén, és nem történtek felajánlások a kibocsátás csökkentését illetően. Nincs a látóhatáron
belül egy egyezmény megkötésének lehetősége, és semmi okunk nincs arra, hogy
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szigorítsunk az Unió saját, egyoldalúan kitűzött azon célján, hogy a kibocsátás csökkentését
20%-ról 30%-ra emelje.

Cancúnban a Parlament küldöttsége találkozott Achim Steinerrel, az ENSZ
Környezetvédelmi Programja főigazgatójával, aki a lehető legkomolyabban azt fejtette ki,
hogy Európának csak előnyére szolgált a 20%-os célkitűzés. Szerinte ez egyértelműen
ösztönzőleg hatott ránk és javított versenyképességünkön. Ez az oka annak, hogy ő
támogatta az elképzelést, hogy a célkitűzésen tovább szigorítsunk.

Felszólítom most az összes, a globális piacon tevékenykedő, saját megítélése szerint a
szén-dioxid-szivárgással kapcsolatban érintett vállalkozást, hogy számoljon be
Achim Steinernek és a többi, hasonlóan befolyásos szervezeti vezetőnek a cég számára
jelentkező pénzügyi adottságokról! Ha nem értenek egyet a rendszerrel, akkor tegyék közzé
számukra a kibocsátás-kereskedelemmel összefüggésben jelentkező közvetlen és közvetett
költség-emelkedési adatokat!

Az európai polgárokat és munkásokat illetően nem helyes az, ha központi döntéshozóink,
így a Bizottság is, amelytől feltehetően Steiner információkhoz jutott, olyan álomvilágban
élnek, amelyben elrugaszkodnak a valóság talajáról.

Cancún sikere abban a tényezőben fedezhető fel, hogy megőrizhettük a politikai
büszkeséget. Megállapodás született arról, hogy lesz majd egy megállapodás. Érzékeljük,
hogy az éghajlat-csinnadratta alábbhagy és az éghajlatváltozás megszokott, mindennapi
kérdéssé alakul át. Kikerül a rivaldafényből, és ez talán jó dolog. Térjünk vissza a józan,
átfogó környezetvédelmi politikához!

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

17. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

Elnök.   – A következő napirendi pont a kérdések órája (B7-0655/2010).

Az alábbi kérdéseket intézték a Bizottsághoz.

Első rész

15. kérdés, előterjesztette: Vilija Blinkeviciute (H-0585/10)

Tárgy: a nők egészségvédelme

A Bizottság új stratégiát fogadott el a 2010–2015-ös időszakra a nemek közötti
esélyegyenlőség területén. Az új stratégia utal a nők és férfiak közötti társadalmi
törésvonalra, és megállapítja, hogy a nők továbbra is fokozottabban ki vannak téve az
elszegényedés veszélyének, mint a férfiak. A nők esetében nagyobb a kockázata annak,
hogy a férfiaknál hamarabb veszítik el munkahelyüket. Napjainkban sok nő dolgozik
rosszul fizetett munkaerő-piaci szegmensekben, és csak keveseknek sikerül vezetői
beosztásba előlépni. A nők foglalkoztatottságának alacsony aránya az anyasággal függ
össze. Ezzel magyarázható az is, hogy nyugdíjuk alacsonyabb a férfiakénál. Sőt, az sem
számít kivételesnek, ha egy nő nem részesül szociális garanciákban.

A stratégiában semmilyen konkrét intézkedés vagy eszköz nem szerepel a nők
egészségvédelmének biztosítására. Szándékában áll-e a Bizottságnak iránymutatásokat
vagy javaslatokat előterjeszteni a nők egészségvédelmére vonatkozóan?
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John Dalli,    a Bizottság tagja. – A nők és a férfiak másként vannak kitéve egészségügyi
kockázatoknak, amelyek következésképpen eltérő egészségügyi következményekkel járnak.
A nők átlagosan hat évvel hosszabb ideig élnek, mint a férfiak, de ezeket az éveket rosszabb
egészségi állapotban töltik.

Bizonyos betegségeknek, például a csontritkulásnak, sokkal magasabb az előfordulása a
nők között. Ezért a Bizottság által nemrég elfogadott A nők és a férfiak közti egyenlőségre
vonatkozó stratégia (2010–2015) rámutat arra, hogy az orvosi kutatásnak és az
egészségügyi ellátásnak tükrözni kell ezeket a különbségeket. A stratégia hangsúlyozza,
hogy az egészségügyi szolgáltatásoknak folytatniuk kell az alkalmazkodást, hogy
megfelelően tükrözhessék a nők és a férfiak meghatározott igényeit. Az ezekre
tevékenységekre vonatkozó stratégia, amely különösen a nők egészségére irányul, a nők
egészségével kapcsolatos figyelemfelhívó előadásokat és a nemi különbségeket figyelembe
vevő egészségpolitikák legjobb gyakorlatainak cseréjét is tartalmazza.

Ennek a munkának voltak előzményei. Az EU három éve elfogadott egészségügyi stratégiája
már jelezte, hogy az egészségpolitikák kialakításakor a nemekkel kapcsolatos kérdéseket
is figyelembe kell venni. Ennek érdekében a közösségi egészségügyi program sok olyan, a
nők egészségével kapcsolatos projektet támogatott, amelynek az volt a célja, hogy
előmozdítsa a nők egészségügyi szükségleteinek jobb megértését és elfogadását.

A rákszűrés jó példa arra, hogy az EU hogyan tud segíteni a tagállamoknak a nők
egészségének javításában. A becslések szerint évente az Európai Unió területén 32 000
emlőrák okozta halálesetet lehetne elkerülni, ha hatékony nemzeti emlőrákszűrési
programokat vezetnének be. A Bizottság ezért dolgozta ki az emlőrákszűrés európai
iránymutatásait.

Végül, örömmel mondhatom, hogy idén a Bizottság közzétett egy jelentést a nők
egészségéről, amely hozzájárul annak tudatosításához, hogy a nemi vonatkozásokra
érzékenyebb politikákra van szükség.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Én is szeretnék ellenőrizni valamit. Elegendő adat áll
rendelkezésünkre arról, hogy a tagállamokban hogyan védik a nők egészségét? Tudjuk,
hogy a jelenlegi súlyos gazdasági és pénzügyi válság milyen hatást gyakorol különösen a
nők egészségére? Nem kellene-e megvizsgálnunk, hogy a szegénység milyen
következményekkel jár a nők, különösen az idősebb asszonyok egészségére? Rendelkezésre
állnak-e a magas színvonalú egészségügyi szolgáltatások a szegénységben élő nők számára
is?

John Dalli,    a Bizottság tagja. – A Bizottság megpróbálja a lehető legtöbb adatot és
visszajelzést beszerezni, és statisztikai adatbázist létrehozni minden egészségügyi kérdés
vonatkozásában. Adataink pontossága természetesen jelentős mértékben a különböző
tagállamoktól beérkezett válaszoktól és visszajelzésektől függ.

Egyetértek azzal, hogy tovább kell kutatnunk az információk után, és meg kell vizsgálnunk,
hogy a szegénység milyen hatással van az egészségre, különösen a nők egészségére. De az
egészség és a szegénység – a nemektől függetlenül – összefüggenek egymással. Azt
tapasztaljuk, hogy az egészség rendszerint veszélynek van kitéve a szegénység sújtotta
területeken.

Intézkedéseket teszünk az idősek vonatkozásában is. Mint tudják, a Bizottság most indított
el egy kezdeményezést innovációs partnerség néven. Az innovációs partnerség első kísérleti
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projektje az egészséges és aktív öregség lesz. Biztos vagyok abban, hogy ez mindkét nem,
a nők és a férfiak egészségére is hatással lesz.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Pillanatnyilag az Európai Unió 120 millió
állampolgára van kitéve a szegénység veszélyének. A gazdasági válság nyilvánvalóan nagyon
keményen sújtotta a nőket, akik sokkal inkább ki vannak téve szegénység kockázatának,
különösen, ha egyszülős családokról beszélünk.

Az egészségügyi ellátórendszerek sokat szenvednek a gazdasági válság következtében.
Költségvetésüket csökkentették, sőt nagy intézményeket be is zártak ebben az ágazatban.
Meg szeretném kérdezni, hogy milyen intézkedéseket tervez annak biztosítása érdekében,
hogy a nyaki vagy emlőrák korai szűrése minden nő számára hozzáférhető legyen társadalmi
és anyagi helyzetétől függetlenül, és különösen annak biztosítása érdekében, hogy olyan
igazságos egészségügyi ellátórendszerrel rendelkezzünk, amely jó minőségű szolgáltatásokat
nyújt az egész Európai Unióban.

John Dalli,    a Bizottság tagja. – Megismételjük, hogy az egészségügyi ellátás és egészségügyi
szolgáltatások nyújtása a tagállamok kompetenciájába tartozik. A Bizottság kiadta
iránymutatásait az emlőszűrésekkel kapcsolatban, és szorgalmazzuk, hogy a tagállamok
tartsák be ezeket az iránymutatásokat, és amilyen gyorsan csak lehet, vezessenek be
emlőszűrési programokat saját országukban. Elmondhatom, hogy a legtöbb országban
megfelelő – és nagyon jó – emlőszűrési programokkal rendelkezünk, amelyek eredményeket
is hoznak; más országok sajnos egy kicsit lassabbak. Biztosíthatom Önöket, hogy a
tagállamokkal folytatott tárgyalásaink során, ez az egyik legfontosabb terület, amelyet
megvitatunk.

Elnök.     – 16. kérdés, előterjesztette: Tiziano Motti (H-0587/10)

Tárgy: A pedofilok és a szexuális zaklatók elleni európai gyorsriasztási rendszer
létrehozásáról szóló, 2010. június 23-i európai parlamenti nyilatkozat

2010. június 23-án az Európai Parlament nyilatkozatot fogadott el a pedofilok és a szexuális
zaklatók elleni európai gyorsriasztási rendszer létrehozásáról. Az Európai Bizottság már
2007. május 22-én közleményt adott ki „A számítógépes bűnözés elleni küzdelemre
vonatkozó általános politika felé” címmel. A Parlament felkérte a Tanácsot és a Bizottságot,
hogy valósítsa meg a 2007. májusi bizottsági közleményben foglaltakat, és hajtsa végre a
nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános
hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről
szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK irányelvet, valamint egészítse azt ki az internetes
tartalmat feltöltő személyek adatainak védelmére vonatkozó előírások meghatározásával,
amely adatok ismeretében a rendfenntartó és igazságszolgáltatási szervek gyorsan és
hatékonyan tudnának fellépni az interneten a pedofil pornográfia és a szexuális zaklatás
ellen. Tájékoztatást tudna-e a Bizottság nyújtani arról, hogy milyen lépéseket tett a
nyilatkozatot követően?

László Andor,    a Bizottság tagja. – Minden erőmmel támogatom a gyermekek zaklatása,
különösen a gyermekek szexuális zaklatása elleni harcot. 2010. március 29-én a Bizottság
elfogadott egy irányelvre vonatkozó javaslatot a gyermekek szexuális zaklatásával,
kizsákmányolásával és a gyermekpornográfiával kapcsolatban. Ez a nagyszabású javaslat
kitér a tettesek perbefogására, az áldozatok védelmére és a bűnesetek megelőzésére.

A technikai fejlődés eredményeként előálló kockázatok számbavétele érdekében a javaslat
olyan új büntetőjogi tételeket vezet be, mint a szexuális visszaélés előkészülete,
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gyermekpornográfia megtekintése fájlok letöltése nélkül, interneten keresztül történő
szexuális zaklatás vagy a gyermekek zaklatása lehetőségének hirdetése, például internetes
fórumokon keresztül. Olyan különleges nyomozati eszközöket kellene elérhetővé tenni,
mint a fedett rendőrségi műveletek a szexuális bűnelkövetői körökbe való beépülés
érdekében, és különleges nyomozó egységeknek kellene elemezniük a gyermekpornográfiát
tartalmazó anyagokat a gyermekáldozatok azonosítása érdekében.

A tagállamoknak is létre kell hozniuk olyan nemzeti rendszereket, amelyek
megakadályozzák a gyermekpornográfiát tartalmazó internetes oldalak elérését, és
intézkedniük kell, hogy a forráshelyen távolítsák el a tartalmat. Gondosan tanulmányoztuk
az Európai Parlament 2010. június 23-ai nyilatkozatát, és szívesen megismerném a tisztelt
képviselő gyorsriasztási rendszerre vonatkozó javaslatát. Feljegyeztem azt a javaslatot is,
hogy bővítsük ki az Adatmegőrzési irányelv hatókörét, hogy adatok őrizhessünk meg az
internetre feltöltött gyermekpornográfiára vagy a gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló
tartalmakra irányuló keresésekről, illetve gyermekek elleni internetes szexuális visszaélés
előkészületét tartalmazó üzenetekről.

Az Adatmegőrzési irányelv kötelezi a kommunikációs és hálózati szolgáltatókat, hogy
megőrizzék a forgalmi és a helyre vonatkozó adatokat, illetve az előfizetők adatait. Az
irányelv nem terjed ki a tartalomra vonatkozó információkra. Tartalom – büntetőjogi
nyomozás keretében – a törvényes lehallgatásként ismert eszközök alkalmazásával
szerezhető be és tárolható. A törvényes lehallgatást egyedül a nemzeti jog szabályozza a
tagállamokban eltérő módon, de általában akkor alkalmazható, ha valamely bűnüldöző
hatóság arra utaló jelzésekkel rendelkezik, hogy egy meghatározott bűncselekményt
követnek el, és további adatgyűjtésre van szükség. Ez a nyomozati eszköz kívül esik az
Adatmegőrzési irányelv hatókörén.

A törvényes lehallgatás büntetőjogi nyomozás keretében történik, amely gyanúsított
létezését tételezi fel. Az Adatmegőrzési irányelv viszont arra kötelezi a szolgáltatókat, hogy
megőrizzenek bizonyos típusú adatokat függetlenül attól, hogy az adatok birtokosai
gyanúsítottak-e vagy sem. Az adatmegőrzési irányelv kiterjesztésének olyan óriási
mennyiségű személyes és tartalommal összefüggő adatra, mint amilyen a különböző
kulcsszavak internetes keresése különböző nyelveken, feltöltött tartalmak, üzenetváltások
és a felhasználók azonosításához szükséges elemek, ki kellene állnia egy szükségességre
és arányosságra hivatkozó még el nem indított per próbáját. Ennek a bővítésnek ki kellene
terjednie minden felhasználó minden platformon keresztül bármely meghatározott
pillanatban minden témában feltöltött tartalmára.

A tisztelt képviselő által előterjesztett javaslat súlyos aggodalmakat vet fel az arányosság
elvének való megfelelés tekintetében, még ha a célja helyénvaló is, és megérdemli, hogy
nagy figyelmet szenteljünk is neki. A Bizottság úgy véli, hogy az irányelvre vonatkozó
legutóbbi javaslata megfelelőbb eszköz lenne a közös cél, a gyermekek szexuális
bűnelkövetőktől való megvédésének elérése érdekében.

Tiziano Motti (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, csak néhány másodpercre kérnék
szót, mert elégedett vagyok a válasszal, és hálás vagyok érte a Biztos úrnak. Örülök, hogy
a problémát a gyökerénél is megpróbáljuk megragadni.

A 2010. június 23-án elfogadott nyilatkozattal kapcsolatban csak rá szeretnék mutatni,
hogy a feltöltött adatokra és nem pedig a webhelyekről letöltött anyagokra történt utalás.
Ennek az az oka, hogy hiszünk abban, hogy a keresőmotorok felhasználói magánélethez
való jogát is kellőképpen figyelembe kell venni.
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Mindazonáltal úgy vélem, hogy többet lehetne tenni – még mindig sokkal többet lehetne
tenni –, mert ha, az arányosság elvéről szólva, a polgároknak nincsenek aggályaik azzal
kapcsolatban, hogy motozásnak kell alávetniük magukat, mielőtt repülőre szállnak, hiszen
tudatában vannak annak, hogy az utasok a magánélet magas szintű védelmében részesülnek
a motozás során, akkor minden esélyünk megvan arra, hogy megfelelő kompromisszumot
érjünk el a kiskorúaknak e területén történő védelmében is.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – Szeretnék visszatérni a Parlament 2010. június
23-án elfogadott nyilatkozatához. Emlékeznek rá, hogy a nyilatkozat elsősorban egy gyors
és hatékony pedofilok elleni riasztási rendszerrel foglalkozott. Ezzel kapcsolatos kérdésem
egy másik ügyre vonatkozik: nem kellene-e az egyes rendőri erőknek adatbázisokat
létrehozni az elítélt pedofilokról az Európai Unió égisze alatt, hiszen más tagállamok
rendőri erői fel tudnák használni az egyes tagállamokban készített adatbázisokat?

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Elnök úr, Biztos úr, Lengyelországban az utóbbi
időben vezették be, hogy gyógyszeresen kasztrálják a pedofilokat és az erőszaktevőket egy
olyan hormonkezelés alkalmazásával, amely elnyomja szexuális vágyukat. Ez azt követően
történt, hogy letartóztattak egy negyvenöt éves férfit, akinek két gyermeke született kiskorú
lányától. Képzelhetik, hogy Lengyelországban ez az intézkedés milyen heves vitát és
reakciókat váltott ki azzal kapcsolatban, hogy kinek a jogai élveznek elsőbbséget: az
erőszaktevőktől védelmet váró társadalomé vagy a szexuális bűncselekmények miatt elítélt
embereké, akiknek lehet, hogy sokak által embertelennek tartott büntetést kell
elszenvedniük. A Bizottság állás foglalt ezekben a kérdésekben és a szexuális bűnökért járó
kémiai kasztráció legalizálásában?

László Andor,    a Bizottság tagja. – Amint a beszédem elején elmondtam, a
gyermekpornográfia és a gyermekek szexuális zaklatása elleni harc egyik legjobb eszköze
a Bizottság 2010. márciusi, a gyermekek szexuális zaklatása ellen megfogalmazott
javaslatának gyors elfogadása.

A Bizottság érdeklődéssel várja az Európai Parlament jelentésének tervezetét és a
háromoldalú tárgyalások megkezdését. Számítok a tagállamokra és az Európai Bizottságra
is, hogy elkészítik a végleges szöveget, amely feltétlenül szükséges az ezek elleni
bűncselekmények elleni harcban, és ismét fel szeretném hívni a figyelmüket az arányosság
elvére, amely úgy vélem, hogy a témában elhangzott legutóbbi kérdéshez kapcsolódik.

Elnök.   – A 17-es számú kérdéshez érkeztünk, amelyet a 666-os helyen ülő Matera asszony
tett fel. Nem felel meg Önnek!
17. kérdés, előterjesztette: Barbara Matera (H-0609/10)

Tárgy: Fiatalok és a munkaerőpiac

Az Eurostat becslései szerint Európában a munkaképes korú lakosság 9,6%-a munkanélküli.
Európában évente mintegy 3 millió fiatal szerez egyetemi diplomát. A szegénység
veszélyének kitett emberek számaránya 2004 és 2008 között 1,5 százalékponttal, 15%-ról
16,5%-ra nőtt.

A Bizottság nemrég közzétett egy dokumentumot, melynek címe „Új lendület az európai
szakképzési együttműködésnek az Európa 2020 stratégia támogatására”, ugyanakkor
2010 a szegénység elleni küzdelem európai éve.

Fel fog-e lépni a Bizottság annak érdekében, hogy a fiatalok valóban hozzáférjenek a
munkaerőpiachoz még abban az életkorban, amikor nem szenvedik meg a
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munkanélküliséget, hiszen 30 éves kor után az már patologikus hatásokkal járhat? A
fellépés magában foglalhatja a tagállamok arra történő ösztönzését, hogy közép- és hosszú
távon érdemeik alapján és megfelelő díjazás mellett 19 és 35 év közötti embereket
foglalkoztassanak.

László Andor,    a Bizottság tagja. – Az utóbbi két évben a munkanélküli fiatalok száma
az Európai Unióban egymillióval nőtt. Jelenleg öt millió olyan 25 év alatti fiatal van, aki
nem talál munkát.

A Bizottság mélyen tudatában van azoknak a nehézségeknek, amelyekkel a fiatalok ma a
munkaerőpiacon küzdenek. Túl sokan rövid időre szóló szerződéssel rendelkeznek, amely
csekély lehetőséget jelent a fejlődésre, bármilyen jól képzettek legyenek is a munkavállalók.
Még lényegesebb, hogy bizonyos csoportoknak különösen nehéz munkához jutni és a
munkaerőpiacon maradni. Közéjük tartoznak azok a fiatalok, akik bevándorló családból
származnak, és azok, akik a romákhoz hasonló nemzeti kisebbségekhez tartoznak.

Ugyanakkor a magasan képzett emberek iránti kereslet a becslések szerint csaknem 16
millióval, a középszintű végzettséggel rendelkező emberek iránti kereslet több mint 3,5
millióval nő. Ez nagy foglalkoztatási lehetőséget jelent a fiatalok számára, nekünk pedig
gondoskodnunk kell arról, hogy a fiatalok teljes egészében ki tudják használni ezt a
lehetőséget.

Az Európa 2020 stratégia, amely részletes terveket tartalmaz az EU-ban a következő
évtizedben várható növekedésre és foglalkoztatásra, nagy hangsúlyt fektet a fiatalokra, és
világos célokat szab meg az oktatásban elsajátítandó tudásra. Szeptemberben a Bizottság
egy sor, a fiatalok érdekében született politikakezdeményezést mutatott be Mozgásban az
ifjúság címmel. Ezek a kezdeményezések meghatározzák a következő évtizedben
végrehajtandó cselekvési programot a fiatalok oktatásának és foglalkoztatottságának
javítása érdekében. A Bizottság nemrég bemutatott egy másik kiemelt kezdeményezést is
Új készségek és munkahelyek menetrendje címmel. A Bizottság ösztönzi egy ifjúsági
garancia bevezetését, hogy biztosítani lehessen minden fiatal állásba kerülését,
továbbképzésekre vagy a végzés után négy hónapon belüli aktivációra vonatkozó
intézkedéseket.

Egy másik kérdés, hogy csökkenteni kell a munkaerőpiac szegmentáltságát a közös
rugalmas-biztonsági politikákkal összhangban. Azt javasoljuk, hogy a szegmentált
munkaerőpiaccal rendelkező tagállamok fontolják meg határozatlan idejű szerződések
bevezetését, amelyekben kellően hosszú próbaidőt kötnek ki, és fokozatosan növelik a
védelmi jogokat. Támogatnunk kell a munkaerő nagyobb mobilitását, és ösztönöznünk
kell az innovációt. Két eszköz nyújt segítséget ezen a területen: az EU foglakoztatási
mobilitási terve, mely az Ön első külföldi állása címet viseli, és a betöltetlen európai állásokat
elemző European Vacancy Monitor elnevezésű kiadvány. Az Ön első külföldi állása projekt
a fiatalok munkaerő-piaci mobilitását segíti elő, míg a European Vacancy Monitor
segítségével a fiatalok és a munkaközvetítők láthatják, hogy hol vannak betöltetlen állások
az Unióban, és milyen készségekre van szükség. Ezzel párhuzamosan az európai Progress
mikrofinanszírozási eszköz támogatást nyújt azoknak a fiatal vállalkozóknak, akik más
forrásból nem tudják finanszírozni cégük elindítását.

Természetesen nincsen egyetlen megoldás az előttünk fekvő problémákra, de tapasztalatokat
cserélve sokat tanulhatunk egymástól. Az általunk javasolt Fiatalok foglalkoztatási
keretrendszere iránymutatást ad arra nézve, hogy a politikaformálók, az érdekeltek és a
résztvevők hogyan segíthetik elő a dolgok kedvező alakulását. A közfoglalkoztatásban
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résztvevő szolgáltatóknak, a szociális partnereknek, a munkaadóknak és a fiatalokat
támogató szervezeteknek helyi szinten mind kulcsszerepet kell játszaniuk. Mi ösztönözni
fogjuk, hogy gyakrabban cseréljék ki tapasztalataikat és osszák meg bevált módszereiket
európai szinten. Erősen hiszek abban, hogy ha az EU szintjén egyesítjük az erőforrásokat,
segíthetünk fiatalokat támogató politikákat kialakítani és előmozdítani.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, elégedett vagyok a Biztos úr
válaszával. Tekintetbe véve a globális gazdasági helyzetet és válságot, amely tovább rontotta
a feltételeket a munkaerőpiacon, és hátrányosan érintette a legsérülékenyebb csoportot,
nevezetesen a fiatalokat, kérném a Biztos urat, hogy ítélj meg, hogy nagyobb hangsúlyt
kell-e fektetni az olyan európai eszközökre, mint a Európai Globalizációs Alkalmazkodási
Alap, amelyekre azért van szükségünk, hogy újraképezzük a gazdasági válsággal
összefüggésben és ilyen módon a globalizáció következtében feleslegessé vált munkásokat?

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Elnök úr, Biztos úr, figyelemmel kísértem tisztelt
barátom kérdésére adott válaszát, de szeretném felhívni a figyelmét az alábbiakra, arra,
hogy mi történik a valóságban.

Görögországban 2009-ben a munkanélküliek 20%-át tették ki a fiatal férfiak és 34%-át a
fiatal nők. A helyzet rosszabbodott a Nemzetközi Valutaalap fellépése után. Ugyanakkor
két az Európai Unió által a Nemzeti Stratégiai Referenciakereten keresztül finanszírozott
program mindössze 1,9, illetve 3,2 százalékos felvételi aránnyal rendelkezett

A kérdés tehát az, hogy miért ilyen alacsony felvétel aránya Görögországban? A görög
kormányt kell hibáztatni? Másodszor pedig, a Bizottság fontolgat-e további intézkedéseket
ennek a foglalkoztatási problémának a kezelésére?

Seán Kelly (PPE).   – Röviden, ez egy nagyon fontos, ugyanakkor szomorú téma. Tudom,
hogy a hazámban a fiatalok 20%-a munkanélküli, és korábban befejeződött kivándorlás
újrakezdődik az úgynevezett agyelszívással, amely mások mellett az én családtagjaimat is
érinti.

A legutóbbi kérdéshez csatlakozva, vannak országok, amelyek fogékonyabbak az Európai
Unió által javasolt intézkedésekre, és milyen akadályokat kell leküzdeni?

László Andor,    a Bizottság tagja. – Szeretném megköszönni a megjegyzéseiket, és hogy
az általam említetteken kívül más alapokra is felhívták a figyelmet: a Mikrofinanszirozási
Eszközre, az Európai Szociális Alapra és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapra.
Ezek az alapok is szerepet játszhatnak a legutóbbi elsősorban váratlan, tömeges elbocsátások
esetében, amelyek különösen a feldolgozóiparban érintik az embereket, de más iparágakban
is előfordulnak.

Természetesen hiszünk abban, hogy ezek az alapok hasznosak, és úgy véljük, hogy
biztonságos finanszírozásra van szükségük a következő pénzügyi időszakban vagy
programidőszakban, mert sajnos, még ha közeleg is fellendülés, jelentős elbocsátásokra
kell számítanunk bizonyos esetekben a strukturális változások és vállalatok más országokba
települése következtében. Figyelnünk kell az egyes, meghatározott esetekre.

Megosztottság kezd kialakulni az Európai Unión belül, egyfajta kettősség, ahol a központi
térségben már nő a GDP és a foglalkoztatottság, ugyanakkor a Görögországhoz és
Írországhoz hasonló országok továbbra is küzdenek a pénzügyi piac nyomása alatt.
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Nemrég személyesen tárgyaltam Katseli miniszter úrral, és megvitattuk, hogy az Európai
Szociális Alapot hogyan lehetne hatékonyabban alkalmazni Görögországban. A múltban
különböző okok, többek közt a pénzügyi válság maga, a társfinanszírozás nehézségei és
bizonyos adminisztratív problémák megnehezítették, hogy a Szociális Alapból jelentős
mértékben pénzhez lehessen jutni, de biztosíthatom, hogy az általam irányított szolgálatok,
a görög hatóságokkal szorosan együttműködve, nagyon keményen dolgoznak, hogy
megfelelő finanszírozási lehetőségeket találjanak az Európai Szociális Alapban ebben az
időszakban. Úgy vélem, hogy tényleg segít, ha sikerül megfelelően megoldanunk a
finanszírozást.

Igaz, hogy vészhelyzetekben ugyan nehezebb, de szükség és lehetőség van az Európai
Szociális Alapban rendelkezésre álló pénzek átstrukturálására. Úgy vélem, hogy hosszabb
távon úgy kell átalakítanunk a Szociális Alapot, hogy meghatározott helyzetekben
hatékonyabban működhessen, és ellensúlyozhassa az Unión belüli egyenetlen gazdasági
fejlődés hatásait, amely már megmutatkozott a demográfia szempontjából is, olyan
migrációs hullámokat elindítva, amelyeket nem értékeltek megfelelően a korábbi
időszakban. Figyelni fogunk erre, és összekapcsoljuk a munkaerő-piaci trendekkel.

Elnök.   – Képviselőtársak, 40 percünk van az ülés 20.30-as felfüggesztéséig, és azt javaslom,
hogy a rendelkezésre álló időt osszuk meg Reding alelnök és Füle úr között. Az első kérdés
Reding asszonyé.

Képviselőtársak, kérem, számolják ki, hogy marad-e idő a kérdésükre. Elnézést kérek, hogy
a legutóbbi vita elhúzódása miatt ma este kevesebb időnk van, de 20.30-kor fel akarom
függeszteni az ülést, hogy a tolmácsok elfogyaszthassák a vacsorájukat. Én magam éjfélig
itt leszek.

Második rész

18. kérdés, előterjesztette: Marc Tarabella (H-0570/10)

Tárgy: A férfiak és nők közötti egyenlőség a döntéshozásban

Abból a megállapításból kiindulva, hogy négy nemzeti parlamenti és kormányzati helyből
csak egyet foglal el nő, hogy az EU tőzsdéin jegyzett társaságok igazgatótanácsaiban a nők
csak 10%-ot képviselnek és ezen igazgatótanácsok vezetőinek csupán 3%-a nő, a Bizottság
a férfiak és nők közötti egyenlőségre vonatkozó 2010–2015-ös stratégiájában kinyilvánítja,
hogy „gondolkodni kíván a kezdeményezéseken”, „követni kívánja az előrehaladást” és
„támogatni az előléptetést”. Márpedig ezen üvegplafon elleni harchoz most célzott fellépésre
van szükség.

A Bizottság kíván-e kvótát bevezetni a nőknek a döntéshozatalban való nagyobb részvétele
végett? Kívánja-e határozottabban ösztönözni a tagállamokat gyermekfelügyeleti rendszerek
kialakítására, ami lehetővé tenné az anyák számára, hogy jobban összehangolják szakmai
és magánéletüket? Mely más intézkedéseket kíván hozni e területen, például a sztereotípiák
ellen?

Viviane Reding,    a Bizottság alelnöke. – Ez az egyik kedvenc témám, és éppen ezért meg
fogom fontolni minden törvényhozási és nem törvényhozási eszköz alkalmazását, hogy
legyőzzük a döntéshozásban makacsul fennálló egyenlőtlenségeket. A legutóbbi adatok
nem túl pozitívak, és így tényleg tennünk kell valamit, elsősorban azért, mert az adatok
kitartóan ugyanazon a nem pozitív szinten maradnak.
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Ez a kérdés az öt legfontosabb célkitűzés közé tartozik, amelyre a Bizottság stratégiája
2010 és 2015 között a nők és férfiak egyenlősége tekintetében épül. Ezt a stratégiát már
bemutattam ebben a Házban, és azt is bejelentettem már, hogy jó volna, ha több nő lenne
a vállalati tulajdonosi és felső vezetői testületekben. Ezért beszélnünk kell azokkal az
emberekkel, akik dönthetnek ebben a kérdésben. Meghívom a legnagyobb tőzsdén jegyzett
vállalatok vezetőit, hogy márciusban üljünk asztalhoz, és kezdeményezzünk párbeszédet
az üzleti szektorban érdekeltekkel az ügyek előmozdítása érdekében. Ha nem lesz előrelépés,
célzott kezdeményezésekre teszek javaslatot a helyzet javítása érdekében.

Az adatgyűjtéssel és az összehasonlítható adatok terjesztésével kapcsolatban nagyon jól
tudjuk, hogy ezen a területen is hiányosságok vannak. Már felállt Vilniusban a nemek
egyenlőségével foglalkozó ügynökségünk, tehát mostantól kezdve komolyabb,
összehasonlítható adatokra támaszkodhatunk, és ami különösen fontos, egy adatbázisra,
ami a nők és a férfiak részvételét mutatja a döntéshozatalban, továbbá rendszeres
jelentéseket kapunk.

Igaz, hogy a magas színvonalú gyermekfelügyeleti rendszer hiánya az egyik, de nem az
egyetlen oka annak, hogy miért van olyan kevés nő döntéshozói helyzetben, tehát meg
fogjuk vizsgálni a tagállamok teljesítményét ezen a területen. A 2007 és 2013 közötti
időszakban fél milliárd euró áll rendelkezésre a Strukturális Alapokban a gyermekfelügyeleti
infrastruktúra fejlesztésére, és másik 2,4 milliárd euró pedig azoknak az intézkedéseknek
a finanszírozására, amelyek elősegítik a nők foglalkoztatását, a munka és a család
összehangolását, beleértve a gyermekfelügyelet elérhetőségét.

Amikor ezt hallja tőlem, világos lehet az Ön számára, hogy nem nagyon vagyok elragadtatva
attól, amit sok tagállam a gyermekfelügyelet tekintetében tesz, tehát ez a kérdés is előkelő
helyen szerepel a politikai tennivalók listáján. A kollégám, Andor úr megvizsgálja ezeket
a számokat és intézkedéseket az Európa 2020 stratégiában, és meg vagyok győződve arról,
hogy a tagállamoknak fokozniuk kell az erőfeszítéseiket ezen a területen.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Elnök úr, Biztos asszony, szeretném megköszönni a
válaszát, és mindenekelőtt az elkötelezettségét. Tudtam, hogy ez az Ön egyik kedvenc
témája. Különösen azt szeretném hangsúlyozni, hogy ösztönözni kell az egyensúly
kialakítását a munka és a magánélet között mind a férfiak mind a nők számára; csak így
érhetjük el a teljes egyenlőséget. A tagállamok több mint fele nem teljesítette azt a
célkitűzést, hogy a 3 év és az iskolakötelezettség kor közötti gyerekek legalább 90%-ának,
és a három évnél fiatalabb gyerekek 33%-ának gyermekfelügyeleti intézményeket kell
létrehozni. Ezért meg akartam kérdezni, hogy tervezik-e megtorló intézkedések bevezetését,
sőt azoknak a tagállamoknak a megbüntetését, amelyek nem teljesítik ezt a célt.

Mairead McGuinness (PPE).   – A kvóta szó szerepel a kérdésben, de a válasz nem tért ki
a kvótákra. Másodszor, sajnálnám, ha a gyerekeket problémának tekintenénk a nők
munkában való részvételében. A gyerekek csak nagyon rövid ideig gyerekek, a nők pedig
minden életkorban hozzájárulhatnak a munkaerőhöz. Tehát kérem, hogy a gyerekekre ne
problémaként tekintsenek. A problémát nem a gyerekek jelentik, ellenkezőleg pont az a
gond, hogy több gyermekre volna szükség az Európai Unióban. A valódi probléma a
következő: hogyan törik át a nők azt az üvegplafont, amelyet a kérdező felismert?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Noha az egyetemek végzőseinek több mint 55%-a
nő, továbbra sem töltenek be vezetői pozíciót a közintézményekben és gyakran a
vállalatoknál sem. Emellett ott van a nemek közötti 17%-os bérszakadék problémája is.
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Arra kérném, hogy fontolja meg néhány komplex program bevezetését, sőt a tagállamok
szorosabb ellenőrzését a gyermekfelügyeleti intézmények vonatkozásában. Ha nem sikerül
egyensúlyba hoznunk a munkát és a magánéletet, nem fogjuk tudni arra ösztönözni a fiatal
anyákat, hogy szakmai karriert fussanak be és így vezetői pozíciókat érjenek el.

Viviane Reding,    a Bizottság alelnöke. – Teljesen egyetértek azzal a megállapítással, hogy
sok tagállam nem teljesíti a barcelonai célkitűzéseket. Csak nyolc tagállam éri el a 0 és 3
év közötti gyerekekre előírt célokat, és csak hét tagállam teljesíti a 3 és az iskolakötelezettségi
kor közti gyerekekre előírt célokat.

Egyenlőségért felelős biztosként a szociális ügyek nem hozzám tartoznak, de tudom, hogy
ezek a kérdések mind szerepelnek az Európa 2020 stratégia napirendjén. Feltétlenül
megvizsgáljuk mindezeket a kérdéseket, mert az idősödő társadalomban a problémák
súlyosabbak lesznek. Ki fog gondoskodni az idősekről is? A nőknek nemcsak a gyerekekre,
de az idősekre is vigyázniuk kell. Tehát tényleg meg kell vizsgálnunk ezt, és elemeznünk
kell, hogy a tagállamok miért nem veszik fel a több gyermekfelügyeleti intézmény
létrehozására rendelkezésre álló pénzeket.

A kvótákkal kapcsolatban: azt hiszem, hogy a válaszomban nem használtam a kvóta szót,
de világosan megmondtam, hogy ha nincs haladás, akkor tenni fogok valamit, és világosan
megfogalmaztam, hogy mit értek haladás alatt. Haladásnak azt tekintem, ha 2015-re a
nyilvánosan jegyzett társaságok igazgatótanácsainak 30%-át, 2020-ra pedig 40%-át nők
alkossák. Remélem, hogy ezeket a célokat anélkül érhetjük el, hogy erősen be kellene
avatkoznunk európai szinten. Ha ez nem sikerül, akkor napirendre kerülnek a kvóták, és,
ugyan vannak emberek, akik nem hiszik, hogy megteszem, amit mondok, engem általában
úgy ismernek, hogy megcsinálom azt, amit bejelentek. Ezért a vállalatoknak most nagy
esélyük van arra, hogy feleslegessé tegyék a beavatkozásomat, mert ha rendesen végzik a
dolgukat, nem kell beavatkoznunk.

Az idézett számokkal teljesen egyetértek. Mi nők a diplomások 60%-át tesszük ki, ami azt
jelenti, hogy vezetői állások 60%-át is nekünk kellene betölteni, de ennek a szintnek az
elérésétől messze vagyunk. Ezért segítenünk kell a nőknek, hogy vezetői állásokat töltsenek
be. Sok oka van annak, hogy ez miért nem sikerül nekik: az egyik a kultúra, amelyet a
legnehezebb megváltoztatni. Ez is az oka annak, hogy a Nemek közti egyenlőség stratégia
egyik prioritása a nők döntéshozói szerepe, akárcsak a nemek közti fizetéskülönbség, ami
európai szinten átlagosan 17%, és néhány országban nagyon magas, néhány országban
nagyon alacsony.

Jövőre kampányt indítunk, hogy tudatosítsuk ezeket a tényeket. Például van egy nagy szép
projekt Németországban, amelyet más országokra is kiterjeszthetnénk. Ott köztereken
kifüggesztettek egy mérőeszközt, amely megmutatja, hogy egy nőnek mennyivel hosszabb
ideig kell dolgoznia, hogy ugyanazt a közepes mértékű fizetést megkapja, mint egy férfi.
Természetesen ebbe a tárgyalásba a szociális partnereket is be kell vonnunk, és átláthatósági
intézkedéseket is végre kell hajtanunk.

Mindez szerepel a nőkről alkotott cselekvési tervben, amelyet lépésről megvalósítunk, nem
azért, hogy beszéljünk róla, hanem hogy megváltoztassuk a dolgokat.
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Elnök.     – 19. kérdés, előterjesztette Georgios Papanikolaous (H-0572/10)

Tárgy: A tagállamok büntetőeljárásokhoz kapcsolódó tolmácsolási, fordítási és tájékoztatási
költségei

A tolmácsoláshoz és a fordításhoz való jogokról szóló, a Tanács által nemrégiben elfogadott
rendelet, valamint a vádlottak tájékoztatáshoz való jogáról szóló, jelenleg vizsgált rendelet
a Bizottság által a vádlottak védelemhez való jogának megerősítése céljából javasolt útiterv
két alapvető intézkedése.

Meg tudná-e válaszolni a Bizottság a következő kérdéseket:

Annak fényében, hogy a fordítás, a tolmácsolás és a tájékoztatás összes költségét a
tagállamoknak kell majd viselniük, várhatóan milyen pénzügyi következményekkel jár és
milyen terheket ró a tagállamokra e szolgáltatások nyújtása? Egyes tagállamokba, köztük
Görögországba és Máltára jelentős számú illegális bevándorló érkezik, ami miatt ezeknek
az országoknak különösen magas költségeket kell állniuk a vádemelésekkel kapcsolatos
fordítási, tolmácsolási, illetve tájékoztatási szolgáltatások nyújtása és a rendőrök és ügyészek
képzése terén.

Hozzá kíván-e járulni a Bizottság ezen országok támogatásához, és nyújtana-e pénzügyi
segítséget annak érdekében, hogy ne nekik kelljen teljes egészében viselniük a
büntetőeljárásokban érintett illegális bevándorlók tekintetében felmerülő az összes
költséget? Amennyiben igen, milyen kritériumok alapján állapítják meg a támogatás
összegét, illetve azt, hogy adott esetben mely országok részesülhetnek benne?

Viviane Reding,    a Bizottság alelnöke. – Amikor biztos lettem, láttam, hogy a múltban
sokat tettek a biztonsági kérdések, és nagyon keveset a jogokkal kapcsolatos kérdések
megoldása érdekében. Ezért, a Lisszaboni Szerződés által nyújtott eszközök és a Stockholmi
Stratégia birtokában, amelyben a követendő iránnyal kapcsolatban sok pontot
meghatároztak, elhatároztuk, hogy cselekedni fogunk, és nagyon gyorsan cselekedtünk
is.

Mindenekelőtt hadd köszönjem meg a Parlamentnek azt a kiváló munkát, amelyet az
eljárási jogokkal kapcsolatban végzett. Már megegyeztünk arról, hogy a bíróság előtt álló
személynek joga van a tolmácsoláshoz és a fordításhoz büntetőjogi eljárásokban. Jó
ütemben haladunk annak az irányelvnek az előkészítésén, amely a büntetőeljárásokban
az információhoz való jogról rendelkezik: a híres jogokról szóló írásbeli tájékoztatás. Ha
a jogok Európájává akarunk válni, lépésről lépésre be kell vezettetnünk az eljárási jogokat.
Ezeknek megvan az áruk, de feltétlenül szükség van rájuk az európai polgárok védelemhez
fűződő jogai érdekében, és a kölcsönös elismerés megfelelő működésének biztosításához.

Mielőtt bármely javaslatot teszünk, mindig alaposan elemezzük, hogy az európai jogszabály
milyen pénzügyi következményekkel jár a tagállamok számára. Csak ezután nyújtjuk be
a törvényjavaslatainkat. Ezt az elemzést természetesen a tagállamok közigazgatásától
kapott adatok alapján végeztük el. A számítások azt igazolják, hogy a tagállamok által
viselt extra költségek nem lesznek túl magasak.

Ami a tolmácsoláshoz és a fordításhoz fűződő jogokat illeti, az irányelv egyszerűen
megismétli a tagállamok fennálló, az emberi jogok európai egyezményébe foglalt
kötelezettségét, tehát semmi rendkívülit, csak egy nagyon alapvető dolgot kér. Nem
valószínű, hogy a tagállamoknak – amelyek közül sokan már most is megfelelnek a
Strasbourgi Bíróság követelményeinek – további költségei merülnek fel.
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Az információhoz való jog vonatkozásában a legnagyobb kiadás a jogokról szóló írásbeli
tájékoztató megfogalmazásának egyszeri, kezdeti költsége. Az irányelv mellékleteként a
Bizottság már benyújtotta ennek az írásbeli tájékoztatásnak egy mintáját az EU minden
nyelvén. A tagállamoknak csak fogniuk kell ezt a mintát, le kell másolniuk, tehát a rájuk
eső költség nem lesz nagyon magas. A Bizottság költségvetésében nincs olyan tétel, ami
lehetővé tenné, hogy az intézmény pénzügyi segítséget nyújtson a tagállamoknak ezeknek
a költségeknek a fedezésére. Ha a tagállamok számításokat végeznek figyelembe véve egy
justizmord, a jogorvoslatok, az újratárgyalások, a teljes igazságszolgáltatási rendszer hitele
elvesztésének, a Strasbourgi Bíróság vagy a nemzeti bíróságok által megítélt kártérítések
kockázatát, akkor megállapíthatják, hogy sokkal többe kerül, ha a felelős állam nem
finanszírozza ezeket az alapvető jogokat.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Elnök úr, biztos asszony, köszönöm a válaszát.
Teljesen igaza van abban, amit mond, és csak egyetérteni tudok Önnel.

Szeretném azonban tisztázni, és még egyszer megkérdezni: az olyan országok tekintetében
mint például Görögország és Málta, amelyek, mint tudják, nagy nyomás alatt állnak mind
az illegális bevándorlók mind pedig büntetőeljárásokban segítségre szoruló emberek
következtében, ha a szokásos írásos tájékoztatás és rendelkezésükre álló különböző
szabványdokumentumokon kívül a vádlottak számára le kell fordítani bármely egyéb
dokumentumot az aktájukból, ami mint tudják, specialisták által végezhető munka, amely
ügyenként más és más, van becslésünk arra nézve, hogy ennek mennyi a költsége, különösen
néhány kis ország számára, amelyek ilyen nagy nyomás alatt állnak, és ilyen komoly
problémákkal kell megküzdeniük?

Brian Crowley (ALDE).   – Szeretném én is megköszönni a biztos asszony válaszát. Az
előttem szóló képviselőtársamhoz hasonlóan úgy vélem, hogy az egyik legnagyobb
nehézség, amelyet fel kell ismernünk az, hogy – noha mindannyian megértjük, hogy milyen
fontos az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés abban a formában, amely érthető az
igazságot kereső személy számára – ezeket az új szabályokat jogi mechanizmusként nem
lehet fontos ügyek tárgyalásának elhalasztására használni, legyen szó a bevándorlási
törvények alapján történő kitoloncolásról vagy a bűnügyi nyilvántartás valamely adatának
megtámadásáról stb.

Van olyan kitétel a törvényben vagy a javaslatban, ami a bíróság számára lehetővé teszi,
hogy eltekintsen attól, hogy minden egyes dokumentumot lefordíttasson az adott nyelvre?

Viviane Reding,    a Bizottság alelnöke. – Csak ismételni tudom, hogy az igazságszolgáltatás
nem megfelelő működésének költsége vagy annak a költsége, hogy emberi lényeket nem
úgy kezelnek, ahogy emberi lényeket kezelni kellene a jogok Európájában, sokkal magasabb,
mint ezekbe az alapjogokba való beruházás költsége.

A minimális küszöb elérése természetesen sokkal nehezebb azoknak az országoknak,
amelyek jóval e küszöb alatt vannak, és sokkal könnyebb azoknak az országoknak, amelyek
már rendelkeznek a jogok bizonyos szintjével. Ok ez arra, hogy ne cselekedjünk?
Ellenkezőleg. A különböző tagállamokra eső lehetséges költségeket elemeztük annak a
nyomásnak az alapján is, amelynek a tagállamok ki vannak téve. Ez nem csak menekültügyi,
hanem büntetőeljárási kérdés is, ami például akkor merül fel, ha egy büntetőüggyel
megvádolt illegális bevándorlót bíróság elé állítanak. Nem tettük kötelezővé minden
dokumentum lefordítását, csak azokét, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a megvádolt
személy megértse, hogy mi is történik vele.
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Az érintett emberek nagy többségét azonban nem az illegális bevándorlók fogják alkotni.
A legnagyobb csoportot azok az emberek teszik ki, aki egy másik tagállamba utaznak, a
turisták például, vagy olyan emberek, akik egy másik tagállamban élnek, de nem beszélik
az adott ország nyelvét. Tehát a törvény alapvető segítséget nyújt európai polgárok
millióinak.

Képzelje el, hogy Strasbourgból egy szomszédos országba utazik. Közlekedési baleset
részesévé válik. Valakinek sérülést okoz. Beviszik a rendőrségre, bíróság elé állítják, de
fogalma sincs arról, hogy mivel vádolják. Ilyen körülmények között nagyon örülne legalább
annak, ha megtudná, hogy mivel vádolják, és így legalább megpróbálhatja megvédeni
magát. Úgy vélem, hogy ez alapvető emberi jog, és azt kell végiggondolnunk, hogy
mennyibe kerülne a társadalomnak, ha ezt az alapvető jogot nem ültetnék át a gyakorlatba.

Elnök.   – Sajnálom, de Harkin asszony, Cashman úr, Mirsky úr és Crowley úr kérdéseire
ma este már nem lesz idő. Ők írásban kapnak választ. Mint korábban mondtam, késésben
vagyunk az előző vita elhúzódása miatt.

Most a Füle úrhoz intézett kérdésekre térünk rá.

25. kérdés, előterjesztette: Jim Higgins (H-0579/10)

Tárgy: Az EU Törökországgal való bővítése

Vázolná-e a Bizottság a jelenlegi helyzetet Törökország EU-hoz történő csatlakozásának
kérelmével kapcsolatban?

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Az 1999 decemberében Helsinkiben az Európai Tanács
megadta Törökországnak a tagjelölti státuszt, és 2005 októberében megkezdődtek
Törökországgal a csatlakozási tárgyalások. A Bizottság rendszeresen jelentett a Tanácsnak
és a Parlamentnek arról, hogy Törökország hogyan halad a koppenhágai kritériumok
teljesítésével.

November 9-én a Bizottság nyilvánosságra hozta a 2010-es előrehaladásról szóló jelentést.
A jelentés a 2009. október elejétől a 2010 októberéig terjedő időszakot vizsgálja, és az
előrehaladást a meghozott döntések, az elfogadott törvények és a végrehajtott intézkedések
alapján méri.

Törökország folytatta politikai reformfolyamatát, különösen alkotmányának
megreformálásán keresztül, és folytatja a politikai kritériumok megfelelő teljesítését. A
szeptember 12-ei népszavazáson elfogadott alkotmánymódosítások megteremtették az
előrelépés feltételeit több területen, így a bírói testületekben, az alapjogokban és a
közigazgatásban.

Az alkotmányos változások átlátható és teljes végrehajtása létfontosságú Törökország
előrehaladása szempontjából. A demokratikus nyitás, amely különösen a kurd kérdés
kezelését célozza, még nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A Demokratikus
Társadalom Pártját betiltó alkotmánybírósági döntés és a PKK terrortámadásainak
feltámadása is aláásta ezt a politikát.

Továbbra is jelentős reformokra van szükség az alapjogokban, különösen a
véleménynyilvánítás szabadsága tekintetében. Az újságírók ellen folyó perek nagy száma
és a nem kívánatos nyomás a gyakorlatban aláássa a sajtó szabadságát.

A regionális kérdések és a nemzetközi kötelezettségek tekintetében sürgető, hogy
Törökország teljesítse kötelezettségét, hogy teljes mértékben és különbségtétel nélkül
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végrehajtja a társulási szerződés kiegészítő jegyzőkönyveibe foglalt rendelkezéseket. A
Bizottság azt javasolta, hogy ha ebben a kérdésben nincsen előrehaladás, az Európai Unió
által 2006-ban hozott intézkedéseket fenn kell tartani. Ez ki fog hatni a tárgyalások általános
menetére.

Törökország továbbra is nyilvánosan támogatja az Egyesült Nemzetek védnöksége alatt
zajló tárgyalásokat a görög és török ciprióta közösségek vezetői között a ciprusi probléma
átfogó rendezése érdekében. Ugyanakkor nem történt haladás a Ciprusi Köztársasággal
fennálló bilaterális kapcsolatok normalizálásában.

Ami az Európai Unióhoz történő csatlakozás gazdasági feltételeit illeti, Törökország
továbbra is egy működő piacgazdaság, amely képes megbirkózni az Unióban fennálló
verseny nyomásával és a piaci erőkkel. 2010-ben Törökország erős gazdasági fejlődést élt
meg pótolva a pénzügyi válságban elszenvedett veszteségeit, de a privatizáció és a
strukturális reformok folyamatának tovább kell folytatódnia.

Törökország folytatta annak a képességének a javítását, hogy törvényeit és rendeleteit az
Európai Unió jogával harmonizálva a tagsággal járó kötelezettségeket vállaljon. A jelentés
által tárgyalt időszakban két tárgyalási fejezetet nyitottak meg, a környezetvédelemről és
az élelmiszer-biztonságról szólókat, a már megnyitott 13 fejezeten kívül. Fontos előrelépés
történt az energiabiztonság területén a Nabuccóról kötött kormányközi megállapodás
ratifikálásával, a légi közlekedési ágazatban való együttműködés területén és az EU és
Törökország közötti horizontális légiközlekedési megállapodás aláírásával. Sok
összehangolásra van még szükség, különösen a halászat, a társadalompolitikák, az
igazságügy és belügyek területén és a vámunióban, ahol hosszú ideje fennálló kereskedelmi
kérdéseket kellene megoldani.

Létfontosságú, hogy Törökország fejlessze adminisztratív képességeit az EU-val kapcsolatos
törvényhozás végrehajtásával és érvényesítésével kapcsolatban.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Elnök úr, elnézést szeretnék kérni. Frakcióülésünk volt. A
Reding asszonyhoz intézett kérdések órája 20.00-kor kezdődött. Láttam ezt a monitoron,
és amint a második kérdést feltették, idejöttem – hat kérdése volt végül is. Úgy gondoltam,
hogy a terveknek megfelelően ez félóráig fog tartani. Ezért éppen lekéstem a kérdésemet.
Azt szeretném kérni, hogy engedje meg, hogy mégis feltegyem a kérdésemet Higgins úr
kérdése után. Tényleg az ülésterembe érkeztem arra az időre, amikor beszélnem kellett
volna.

Elnök.   – Az a gond, hogy 116. cikk szerint ha egy képviselő nincs a helyén, amikor a
kérdésre válaszolni kell, a kérdés érvényét veszti. A kollégáim megpróbálták hívni az
irodáját, bár nem lett volna kötelességük, de nem jártak eredménnyel. Tudom, hogy vannak
problémák, de a kérdések órája 20 perccel később kezdődött. Minden biztosnak 20 percet
adtam a kérdésekre. Reding asszonynak 20 perce volt, és két kérdést válaszolt meg, azután
megállapodtunk, hogy Füle úrral folytatjuk. Posselt úr, nagyon sajnálom.

Két kiegészítésre adok engedélyt, azután meglátjuk, hogy meddig jutunk.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Elnök úr, el kell ismernünk, hogy Törökország, noha egy
muszlim állam, nagyon hasznos a Nyugat számára, különösen Kuvait, Irak és a NATO
tekintetében. Bár vannak nehézségek a nagyon nagy, 74 milliós népesség, a gazdasági
ügyek és Ciprus vonatkozásában, ugyanakkor elismeri a Biztos úr, hogy a helyzet javul?
Tud nekünk valamilyen hosszú vagy rövid távú menetrendet mondani, amelyen belül
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képesek leszünk megadni Törökországnak a jogot, hogy az Európai Unió teljes jogú tagja
legyen?

Seán Kelly (PPE).   – Csak röviden, jóllehet Törökország bizonyos területeken előrelépett,
a Biztos úr rámutatott, hogy jelentős haladásra van szükség a véleménynyilvánítás és a
sajtó szabadsága tekintetében. Ha egy nap ez is teljesül, és csatlakoznak az Európai Unióhoz,
nem áll fenn annak a veszélye, hogy megfordulnak, és visszalépnek számos dologban,
amelyekre várunk, és amelyeket még nem értek el?

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Ami az első kérdést illeti, én kifejezetten azok közé
tartozom, akik nem elégedettek a csatlakozási tárgyalások ütemével. Úgy vélem, hogy nem
tükrözi az ország fontosságát és mindkét oldal elkötelezettségét, hogy elnökségenként
csak egy-egy fejezetet nyitunk meg, sőt ez alatt az elnökség alatt egyetlen új fejezetet sem
tudtunk megnyitni, noha jelentős haladást értünk el különösen a 8-as, versenypolitikai
fejezetben.

Több oka van ennek. A megosztott Ciprussal kapcsolatos megoldatlan ügyek képezik az
egyik okot. Azoknak a fejezeteknek a száma, amelyeket a csatlakozási tárgyalások során
megnyithatunk, valóban korlátozott. A fennmaradó időben csak három fejezetet nyithatunk
meg, a versenypolitikáról, a közbeszerzésről és társadalompolitikáról szólókat, és ezek
nem könnyű fejezetek. Nyolc fejezet a Bizottság javaslatára be van fagyasztva, mert
Törökország nem hajtja végre a kiegészítő jegyzőkönyvekbe foglalt rendelkezéseket, de
vannak olyan fejezetek is, amelyeket egyes tagállamok állítottak le.

Ilyen körülmények között a Bizottságnak nehéz bármely ésszerű menetrendet
meghatároznia. Elmondhatom, hogy ma Brüsszelben a miniszteri szintű Általános Ügyek
Tanácsa keretében jó tárgyalásokat folytattunk az EU és Törökország közti kapcsolatokról
és a csatlakozási tárgyalásokról, sikerült megegyeznünk a nyilatkozatok szövegében. A
folyamatot több különféle módon próbálom felgyorsítani. Biztos vagyok benne, hogy a
küszöbönálló törökországi parlamenti választások után mindkét oldal valóban kész lesz
ugyanezt tenni.

A sajtószabadság aggodalomra okot adó ügy, amelyet a Bizottság nagy figyelemmel követ.
Ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy végigmenjünk mind a 35 fejezeten, minden tárgyalási
nyitó- és zárókritériumon, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy Törökország nem pusztán
összhangba hozza jogrendszerét az Európai Unió jogával, de rendelkezésünkre bocsátja
e közösségi jog végrehajtásának nyomon követhető eredményeit is. Ez jelentős mértékben
azoknak a koppenhágai kritériumoknak a politikai részét érinti, amelyek a média és
véleménynyilvánítás szabadságára vonatkoznak.

A tagállamokkal és az Európai Parlamenttel együtt azt szeretnénk, ha a bővítési folyamat
ne csak pontok kipipálásából állna, ami később problémákat okozhatna a törvények
végrehajtásában vagy az intézmények működésében. Ez egy komoly folyamat, amelyben
az eredmények nyomon követése egyre fontosabb szerepet játszik. Törökországnak
pontosan ezen a folyamaton kell végigmennie, mielőtt egyáltalán felmerül az a kérdés,
hogy sikerül-e az Európai Unió tagjává válnia. A legjobb biztosíték az lenne, ha minden
szabadságot, beleértve a tisztelt képviselő által említettet is, garantálnának.
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Elnök.     – Bernd Posselt 24. számú kérdése (H-0569/10)

Tárgy: A Vajdaság és Kelet-Horvátország közötti együttműködés

Mi a véleménye a Bizottságnak egy határokon átívelő megerősített együttműködés
lehetőségéről a szerbiai Vajdasági Autonóm Tartomány és Kelet-Horvátország
(Eszék/Kelet-Szlavónia) között, különös tekintettel egy határokon átívelő, Zombort és
Eszéket összekötő gyorsforgalmi út tervét is magába foglaló infrastruktúra kiépítéséről?

26. kérdés, előterjesztette: Georgios Koumoutsakos (H-0581/10)

Tárgy: Az albán nacionalizmus mennyiségi és minőségi megerősödésének következményei
és Albánia uniós kilátásai

Albánia politikai életének már hosszú ideje fő jellemzője a rendkívül bizonytalan kormány.
E helyzet negatív hatással van az ország EU-hoz való csatlakozása szempontjából
elengedhetetlen mélyreható intézményi reformok végrehajtására. A politikai
bizonytalanságnak ebben a hosszú ideje tartó légkörében rendkívüli aggodalomra okot
adó jelenség a fanatikus nacionalizmus mennyiségi és minőségi megerősödése mind a
médiában, mind a társadalomban, elsősorban a fiatalok körében. Íme néhány konkrét
példa: görög eredetű albán állampolgár meggyilkolása Himarában múlt augusztusban, a
Boboshticë temetőben megemlékezésül elhelyezett koszorúk vandál tönkretétele, a
nagyközönségnek szánt sajtótermékek által megfogalmazott súlyos és ismételt támadások
az albán ortodox egyház vezetője ellen. E háttér ismeretében tudna-e a Bizottság az alábbi
kérdésekre válaszolni:

Tudja-e a fenti tényeket? Aggódik-e az újfajta fanatikus nacionalizmus megerősödése miatt?
Szándékában áll-e közbenjárni az albán kormánynál a jelenség megszüntetése érdekében?
Végül, gondolja-e, hogy ez a jelenség kihatással van az Albánia uniós csatlakozására irányuló
tárgyalások menetrendjére?

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Röviden válaszolok mindkét kérdésre.

A határokon átívelő együttműködési programok fő célja a közös társadalmi-gazdasági
környezet fejlesztése az emberek, a közösségek és gazdaságok érdekében, a technikai
segítségnyújtást is beleértve. Ennek fel kell készítenie az országokat arra, hogy a jövőben
határokon átívelő programokat hajtsanak végre az Európai Unió Strukturális Alapjának
európai területi együttműködési céljai elérése érdekében.

A nyugat-balkáni országok közti határokon átívelő együttműködési programok a múltban
gyökerező konfliktusok örökségének meghaladását is célozzák. A Nyugat-Balkánon a
határokon átívelő programok az előcsatlakozási támogató eszköz keretében 2007-ben
kezdődtek. Az eredmények eddig nagyon pozitívak. Határokon átnyúló programjaik
keretében mind Horvátország mind Szerbia készséget mutatott a Duna mindkét partján
fekvő területeken való együttműködésben. A Horvátország és Szerbia közti határokon
átívelő programok éves költségvetése 1,8 millió eurót tesz ki. Ezekből a pénzekből kis
közös projekteket támogatnak, amelyeket helyi érdekeltek javasolnak olyan különféle
területeken, mint a gazdaság, a kultúra, a turizmus, a környezetvédelem vagy a szociális
ügyek.

A projektek kedvezményezettjei az önkormányzatok, nem kormányzati szervezetek,
kereskedelmi kamarák és kulturális intézmények. Az olyan nagy, határokon átívelő
infrastrukturális beruházások, mint a kérdésben említett projekt, nem tartoznak az
előcsatlakozási támogató eszköz határokon átívelő együttműködési komponensének sem
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a hatókörébe sem a céljai közé. A Bizottság megfontolhatja az ilyen projektek
finanszírozását Szerbia esetében az egyes komponens (intézményépítés) és Horvátország
esetében a hármas komponens (regionális fejlesztés) hatálya alatt, ha a megfelelő
horvátországi és szerbiai hatóságok ezt kérik.

Ami a második kérdést illeti, ha folytathatom. Amint a tisztelt képviselő korábbi,
E-6800/2010 kérdésére adott írásbeli válaszomban említettem, az Európai Bizottság tud
a Himarában történt sajnálatos incidensről, és nagy figyelemmel követi a fejleményeket.
A feltételezett elkövető feladta magát a rendőrségén, és tárgyalásra vár. Az albán hatóságok
teljes felelősséggel tartoznak a tények eredményes kivizsgálásáért és a felelősök igazságos
bírósági tárgyalásért.

A Bizottság az emberi jogok és a jogállamiság elveivel összhangban vizsgálja az ebben az
ügyben folyó eljárást. Ebben a kérdésben a tisztelt képviselő más incidensek részleteit is
feltárja. A történelem ezernyi szállal kapcsolja össze Albániát és Görögországot. Mindkét
országnak komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy folytassák együttműködésüket, és
meghaladjanak minden nacionalista és szélsőséges eszmét, amely a térség által elszenvedett
sok szerencsétlenség egyik fő oka volt.

A Bizottság többször hangsúlyozta a jogállamiság és az emberi jogok, nevezetesen a
kisebbségekhez tartozó személyek jogai szigorú betartásának szükségességét. Minden
tagjelölt ország tudatában van annak, hogy mennyire fontos ezeknek a kritériumoknak a
teljesítése az Európai Unió felé való haladásuk folyamatában.

Legutóbbi véleményében a Bizottság pozitív megjegyzéseket fűzött az Albániában jellemző
etnikumközi kapcsolatokhoz. További erőfeszítéseket kell azonban tenni a kisebbségek
iránti tisztelet és a kisebbségek védelme érdekében.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Elnök úr, köszönöm a nagylelkűségét. Nagyon rövid leszek,
Biztos úr. Tudna esetleg egy pillantást vetni a szerbiai Zombor és a horvátországi Eszék
közti összeköttetésre? Van ott egy nagy híd a Dunán, és van egy repülőtér Horvátországban,
de nincs hozzá megfelelő út. Ez az út tényleg rettenetesen fontos lenne az egész térség
számára.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Elnök úr, biztos úr, nagyon figyelmesen hallgattam
a válaszát, és köszönet érte, ami a meghatározott eseményeket illeti. Ugyanakkor azonban
ma elsősorban azért tettem fel a kérdésemet, mert objektív megfogalmazásban nacionalista
előretörés történt Albániában. Ez érdekel és aggodalommal tölt el minket Görögországban,
mert efféle dolognak nem szabadna megtörténnie egy csatlakozás felé tartó országban.
Bízunk benne, hogy ezeket a problémákat kezelni fogják.

Elnök.   – Paleckis úr, szeretne Fehéroroszországgal kapcsolatban megjegyzést tenni?

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – Igen, van egy kérdésem Fehéroroszországgal
kapcsolatban. Köszönöm a karácsony esti ajándékait.

Nemrég Lukasenko elnök Moszkvába látogatott, és nagyon fontos megállapodásokat írt
alá Medvegyev elnökkel. Hogyan értékelné az új helyzetet a választások előtt és e
szerződések aláírása után?

Elnök.   – Biztos úr, ez három kérdés. Kérem, hogy maximum három percben válaszoljon.

Štefan Füle,    a Bizottság tagja. – Az első kérdésre a válasz igen, mindkét ország kérése
alapján. Kész vagyok megtekinteni, és megvizsgálni, hogy a Bizottság hogyan tud segíteni.
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Másodszor, a Bizottság szerint minden nacionalista versengés aggodalomra ad okot, amit
nagyon komolyan kell vennünk az adott országgal ápolt kapcsolatainkban. Mint tudja,
október elején bemutattunk egy véleményt Albániáról. Számos úgynevezett kulcsfontosságú
célkitűzést, szám szerint tizenkettőt határoztunk meg, olyan előfeltételeket, amelyeket
Albániának teljesítenie kell, mielőtt javasolni tudnánk a csatlakozási tárgyalások
megnyitását. Ezen 12 kulcsfontosságú célkitűzésen belül a kollégáim és én gondoskodunk
arról, hogy az Ön által említett kérdés kielégítően megoldjuk, és hogy a Bizottság ne tegyen
javaslatot a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, amíg az Ön által felvetett kérdéseket
nem rendezték kielégítően.

A harmadik kérdéssel kapcsolatban, nem tudom, hogy hogyan válaszolhatnék röviden.
Úgy vélem, hogy némi korlátozott haladást figyelhettünk meg a választások előtti
folyamatban. Nagyon várjuk az EBESZ-ODIHR megfigyelő missziójának jelentését. Ez
alapján készen állunk arra, hogy további lépéseket tegyünk Fehéroroszország
elkötelezettségének megteremtésére, de ez egy általános elkötelezettség lesz, erősen szem
előtt tartva, hogy a fehérorosz hatóságoknak milyen lépéseket kell tenniük a demokrácia,
a jogállamiság és az alapjogok központi kérdéseiben.

Itt befejezem, és írásban válaszolok arra, hogy Bizottság és a tagállamok jelenleg milyen
munkát végeznek azon a közös ideiglenes terven, amelyről holnap fogok Önnel és a
képviselőtársaival beszélni az Euronest Parlamenti Közgyűlésén, illetve az újrafelvételi
egyezménnyel, vízumkönnyítési megállapodással kapcsolatos mandátumról, és további
információkról, amelyek válaszolnak a kérdéseire. A válaszhoz csatolom előre elkészített
beszédemet is.

Elnök.   – Paleckis úr, fontosnak éreztem, hogy jegyzőkönyvbe vegyük megjegyzéseit
Fehéroroszországról a most folyó választásokra tekintettel.

Elnézést kérek Madlener úrtól, Theocharous asszonytól és Hadjigeorgiou úrtól, akik szintén
jelen vannak. A kérdéseikre nem maradt idő. Írásban kapnak választ.

Madlener úr, tényleg nincs idő.

Barry Madlener (NI).   – (NL) (mikrofon nélkül) ... hogy feltegyem azt a kérdést, de most
egyszerűen levettek minket a napirendből. Ez normális eljárás? Nem tudott volna előbb
értesíteni minket vagy közbelépni, hogy mindnyájan szót kaphassunk?

Elnök.   – Madlener úr, amikor én vezetem az ülést, mindig megpróbáljuk, és felfüggesztjük
az ülést 20.30-kor. Már hét perccel túlléptük az időt a válaszok hosszúsága miatt, és mert
az előző ülés 20 perccel elhúzódott. Ez nem az én hibám, de fontosnak tartom, hogy a
személyzet megkaphassa a vacsoráját, mielőtt 21.00 órakor visszajönne.

Az időhiány miatt megválaszolatlan kérdésekre írásban adnak választ (lásd: Melléklet).

A kérdések órája ezzel véget ér.

(Az ülést 20.40-kor felfüggesztik, és 21-kor újra megnyitják)
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Elnökváltás: UR LÁSZLÓ TŐKÉS
Alelnök

18. Energiahatékonysági cselekvési terv (vita)

Elnök.   – A következő pont a Bendt Bendtsen által az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
nevében készített jelentés az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálatáról
(2010/2107(INI)) (A7-0331/2010).

Bendt Bendtsen,    előadó. – (DA) Elnök úr! Azt az uniós célkitűzést, hogy 2020-ra 20%-os
megtakarítást érjünk el az energiahatékonysággal, az a veszély fenyegeti, hogy egy újabb
lisszaboni próféciává válik. A jelenlegi kezdeményezésekkel 10–11% megtakarítás érhető
el. Ez nem elegendő. Gazdasági, kereskedelmi, környezetvédelmi és társadalmi okok miatt
egyaránt szükség van energiahatékonysági beruházásokra. Az energiahatékonyságra
történő erősebb összpontosítás először és elsősorban azt jelenti, hogy kevesebb energiát
használunk. Ez megtakarításokat fog eredményezni, és a Bizottság számadatai szerint a
20%-os megtakarítás elérésének pénzügyi előnyei évi 1000 euró körül mozognak
háztartásonként.

Miközben Kína és az Egyesült Államok jelenleg jelentős beruházásokat hajt végre ezen a
területen, Európában lassabban haladnak ezek a folyamatok. Kezdünk lemaradni. Kínában
az állam támogatja ezeket az iparágakat. Az Egyesült Államok fantasztikus keretfeltételeket
teremtett a vállalkozások számára, míg az európai polgárok csak arra gondolnak, hogy
micsoda luxust fognak elérni a havi fizetésükből. Nem gondolunk eleget az innovációra
és az ezáltal elérhető eredményekre. Politikai szempontból néhány olyan területre kell
összpontosítanunk, amely lehetővé teszi a számunkra azt, hogy jobbá tegyük ezt a világot
ahhoz képest, amilyen akkor volt, amikor átvettük – olyan területekre, amelyek hatalmas
gazdasági hozamokat is eredményeznek, új munkahelyeket teremtenek és még
versenyképességünket is javítják.

Az energiahatékonyságnak van egy további előnye is, mégpedig az, hogy munkát biztosít
az európai kis- és középvállalkozások számára. Az EU energiahatékonysági politikájának
három legfontosabb támaszát az én látásom szerint a nemzeti cselekvési tervek, a termelési
politika és az épületek alkotják. Ez három, egymástól rendkívüli mértékben eltérő típusú
politika, és ha a nemzeti cselekvési tervekkel kezdjük, ezek nem bizonyultak túlságosan
hatékonynak, ennek ellenére roppant lehetőségeket rejtenek magukban. Ezért
ésszerűsítenünk kell azokat és meg kell adnunk a Bizottságnak a lehetőséget arra, hogy
tevékenyen felhasználják ezeket eszközként. Lehetővé kell tennünk, hogy a Bizottság
elutasítsa ezeket a cselekvési terveket, ha nem kellően ambiciózusak. Ez biztosítja majd a
polgárok számára az átláthatóságot. Ám kiemelkedően fontos, hogy megőrizzük a
tagállamok önállóságát és lehetővé tegyük a számukra azt, hogy ők maguk döntsék el, hol
akarják kifejteni erőfeszítéseiket. Ilyen módon egyes országokban az épületekkel kapcsolatos
energiamegtakarítási lehetőségek nagyobbak, mint más országokban, mint ahogyan ettől
alapvetően eltérő feltételekkel rendelkező országok feltehetőleg a termelés kapcsán kívánnak
fokozott energiamegtakarítást elérni.

A második pillér a termelési politika, amely egyrészt az előírásokra, másrészt a címkézésekre
vonatkozik. A kettő közül az előírások jóval fontosabbak, és nagyon könnyű szemléltetni
az előírások eredményeként elérhető megtakarítások mértékét, és ez is fokozni fogja az
innovációt.
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Az épületekkel kapcsolatos politika szintén nagyon fontos. Meg kell határozni a 2050. évi
menetrenddel kapcsolatos célkitűzéseket. Az épületek rendkívül fontos szerepet játszanak
az energia- és az éghajlat-politikában. Az épületek teszik ki a teljes energiafelhasználás
negyven százalékát. Ezen a területen olyan mértékű megtakarításokat lehet elérni, amelyek
nyilvánvalóak lesznek a végső elszámolás során. Meggyőződésem, hogy ez a három terület
fontos alapot biztosít majd a versenyképesség és az innováció számára az elkövetkező
időszak sok éve alatt. Ezért a jelentés javasol egy pénzügyi eszközt az energiahatékonysággal
kapcsolatos projektek beruházásainak tőkeáttétellel történő előmozdítására. Egyes európai
országokban léteznek olyan modellek, amelyekben a beruházásokat többszörös
tőkeáttétellel támogatják, és az a kérdés, hogy az EU-nak nem kellene-e ugyanilyen pénzügyi
intézkedéseket bevezetnie. Remélem, hogy a Parlament nagy politikai többséggel elfogadja
ezt a jelentést, mert nagyon fontos – ez a terület nagyon fontos Európa és vállalkozásaink
számára.

Günther Oettinger,    a Bizottság tagja. – (DE) Elnök úr, tisztelt képviselők! Először is
nagyon hálás vagyok a Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Bizottságának, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságnak, valamint
a Regionális Fejlesztési Bizottságnak az intenzív vitáért és a ma megvitatott jelentésért.
Különösen vonatkozik ez Bendtsen úrra, de a többi képviselőre is, aki már hosszú ideje
részt vesz ebben az ügyben és magas szintű hozzáértésről tett tanúságot.

Ha számba vesszük az általunk meghatározott három 20%-os célkitűzéssel kapcsolatos
közbenső helyzetet – CO2, megújuló energiák az energiaforrás-összetételben és fokozott
energiahatékonyság: ami a CO2 és a megújuló energiák kérdését illeti, elég jól állunk, de az
energiahatékonyság tekintetében még csak a kezdeteknél tartunk. Ha nem lépünk, akkor
nem fogjuk tudni teljesíteni célkitűzéseinket. Ez azt jelenti, hogy jóllehet megállapítottunk
célkitűzéseket – a Parlament, a Tanács, az összes európai intézmény – előrehaladásunk, és
különösen a válság után, valószínűleg nem fog további 20%-os energiahatékonysághoz
vezetni; a helyzet jelenlegi állása szerint sokkal valószínűbb az, hogy legfeljebb 8, 9 vagy
10%-os eredményt fogunk elérni tíz év alatt.

A második szempontom az, hogy nem igazán vagyok kibékülve az energiahatékonyság
kifejezéssel, mert rajtunk kívül senki sincs tisztában annak jelentésével. Ha megkérdezik
szomszédaikat vagy barátaikat, látni fogják, hogy az energiamegtakarítás fogalmát értik,
de az energiahatékonyságot egyfajta technikai kifejezésnek tekintik. Ezzel a célkitűzéssel
kapcsolatban valójában azzal a kérdéssel kell szembenéznünk, hogy nincs is egyértelműen
meghatározva, mi is az, amit ténylegesen el kell érnünk. Van egy általános felmérésünk a
2005. évi energiafogyasztásról, kiegészítve a 2007. évi adatokkal, Románia és Bulgária
csatlakozása miatt, és ez az év adja a kiindulási pontot. Az itt hivatkozott fogyasztási szint
jól ismert. Abban az időben – ez még az én időszakom előtt volt – minden döntés egy
normál előrejelzést tükrözött vissza, más szavakkal növekvő energiaigényt, amelyből
viszont levontak 20%-ot. Ha az energiamegtakarítást figyelmen kívül hagyjuk, akkor az
energiaszükségletünk valójában növekszik, kérdezem magamtól? Az én hazámban –
Németországban – valószínűleg nem. Az új tagállamokban azonban – elég megemlítenem
a gépjárműveket, a lakosság lélekszámára kivetített gépjárművek számát, a házak méretét
és az ipari fejlődést – minden bizonnyal növekedni fog. Mind ez ideig azonban egyetlen
tárgyilagos jelentés sem mérte fel az előrejelzéseket. Húsz százalék – de azt nem tudjuk,
hogy minek a húsz százaléka. Rendelkezésünkre áll a PRIMES és néhány más modell – a
számadatok sok előrejelzésével kapcsolatban kételyeim vannak. Például vannak az Európai
Unió alapítói között olyan tagállamok, amelyek azt állítják, hogy energiamegtakarítás
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nélkül energiaszükségletük élesen növekedni fog 2020-ig. A 20%-os csökkentés a 2005.
évi adatokkal pontosan megegyező adatokat eredményez. Ez nyilvánvalóan nem lehetséges.
Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy tekintélyt parancsoló számadatokra, tervekre és
előrejelzésekre van szükség. Februárig vagy márciusig létre akarjuk hozni ezeket.

Számítok arra, hogy az állam-, illetve kormányfők februárban ugyanolyan komolyan veszik
ezt a kérdést, mint ahogyan a válság előtt is tették, mivel a jelenlegi helyzet alapján nekem
úgy tűnik, hogy a tagállamok nem fognak megszavazni kötelező célkitűzéseket. Elérhetnek
többséget a Parlamentben, de a tagállamok önkéntes alapon akarnak tevékenykedni, és
még nagyon távol állnak attól, hogy elfogadják azokat a kötelező célkitűzéseket, amelyekről
két vagy három évvel ezelőtt határoztunk. Így tehát tisztáznunk kell, milyen előrejelzés
vonatkozik 2020-ra energiahatékonyság nélkül – tisztán elméleti szempontból –, aztán
ezt egyszerűen csökkentenünk kell 20%-kal.

Ezután fel kell tennünk a kérdést: honnan kell elindulnunk? Először is az épületállomány
területén. A lakóházak, a munkahelyek és az ipar területén a meglévő épületekkel
kapcsolatban van a legtöbb tennivalónk. Ebben a tekintetben szerintem a közösségi
tulajdonosoknak – önkormányzatoknak és államoknak – példát kell mutatniuk. Más
szavakkal: a hatékonyságra először is ott kell törekedni, ahol az állam az ingatlan
tulajdonosa. Másodszor: vannak európai szintű strukturális programjaink és különféle
felújítási programjaink az egyes országokban. Össze kell ezeket kapcsolnunk. Talán
kevesebb pénzt kellene adnunk a piacok kikövezésére és a terelőutak megépítésére, és
inkább az energiahatékonyság társfinanszírozására kellene többet költenünk. Ezt kritikus
célkitűzésnek tekintem a következő költségvetési periódusra nézve európai szinten.

Aztán ott van még a közlekedés tárgyköre. Mondanom sem kell, hogy itt is el kell érnünk
megtakarításokat, hiszen tudjuk, hogy vannak tagállamok, ahol 550 gépjármű jut 1000
lakosra – benzin- és dízelmotoros –, míg máshol ez az arány legfeljebb 100 vagy 120. Ezt
össze kell hangolnunk, de nem úgy, hogy 1000 lakosra 100 gépkocsi jusson
Németországban, hanem úgy, hogy 1000 lakosra 400–500 gépkocsi jusson egész
Európában. Ezért fokozott energiahatékonyságra van szükségünk a közlekedés területén.
Mellesleg éppen a közlekedés leghatékonyabb formáját hanyagoljuk el. Harmadik az ipar,
a negyedik pedig az energiaágazat.

Az Európai Parlament hosszasan tárgyalt az ilyen jellegű intézkedések kötelező erejének
kérdéséről. Néhány héttel ezelőtt felvetettük ezt a kérdést egy informális ebéd során az
Energiatanácsban. Elmondhatom önöknek, hogy a tagállamok és az energiaügyi miniszterek
számára nagyon érzékeny kérdést jelent az energiahatékonyság tárgyköre, de még nem
állnak készen arra, hogy döntést hozzanak kötelező célkitűzésekről. Mellesleg gondoljanak
egy feltörekvő országra, például Lengyelországra: vajon képes lesz 20%-os csökkentést
elérni? Kétlem. Vagy gondoljanak egy olyan telített országra, mint amilyen például
Németország, Ausztria vagy Olaszország: hogyan fogadhatnánk el 30%-os csökkentést
azért, hogy Lengyelország kiigazíthassa gazdasági fejlettségét, az egy főre eső gépkocsik
számát és bármi mást a célkitűzésekben? Ebben a tekintetben még vár ránk néhány kemény
vita arról, hogyan lehet ezt részleteiben végrehajtani az egyes ágazatokban – az iparban,
az energetikai ágazatban, a közlekedésben és a lakhatásban – és a tagállamokban.

Figyelembe fogom venni a jelentést, és köszönetet mondok önöknek annak tartalmáért.
Meg akarom vitatni ezt az ügyet az Európai Tanács február 4-i ülésén, hogy újból világosan
láthassuk, mennyire veszik ezt komolyan a kormányok, majd visszajövök önökhöz egy
új energiahatékonysági tervre vonatkozó konkrét javaslattal. Meggyőződésem szerint
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akkor még elegendő lehetőségünk lesz tavasszal és nyáron arra, hogy mindent megvitassunk,
a kötelező célkitűzések kérdését is ideszámítva.

A szubszidiaritás elvének szem előtt tartásával talán egy kétfázisú terv lenne a helyes
megközelítési mód. Az első fázis önkéntes lenne. Elvárnánk, hogy évente nyújtsanak be
nemzeti energiahatékonysági cselekvési terveket, és meghatároznánk, mit várunk el az
egyes években a célkitűzések elérése szempontjából, de nem várunk 2020-ig. Ehelyett, ha
ez helyénvaló, két év elteltével átállnánk kötelező célkitűzésekre, ha az első két évben azt
látjuk, hogy az önkéntes fázis nem fog elvezetni a 20%-os célkitűzés eléréséhez a
tagállamokban. Nagyon köszönöm önöknek ezt a mai napot.

Peter Liese,    a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményének
előadója. – (DE) Elnök úr, Oettinger úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék valamit
korrigálni: a német fordításban az szerepel, hogy és vagyok a Környezetvédelmi,
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság elnöke, de ez nem igaz. Én az előadó
vagyok. Ebben a szerepkörömben azonban szeretnék őszinte köszönetet mondani
Bendtsen úrnak ragyogó munkájáért és kiváló együttműködéséért. Ambiciózus stratégiát
tárt elénk az Európai Unió energiahatékonyságának tárgykörében. Az energiahatékonyság
a károsanyag-kibocsátás és az energiaimporttól való függőségünk csökkentésének leginkább
költséghatékony módja. Ez munkahelyeket teremt Európában, és a befektetett pénz a
továbbiakban nem fog elfolyni Oroszország, a Közel-Kelet vagy más régiók felé, hanem
itt marad a mi gazdaságunkban.

A Környezetvédelmi Bizottság átfogó véleményt fogadott el. Nem szükséges mindent
megismételnem, amit tartalmaz, de emellett igen nagyra törő is. Nem is azonos fontosságú
minden, ami abban szerepel. Szeretnék azonban újból kihangsúlyozni két szempontot.
Először is – beszéltünk erről, biztos úr – azt javasoljuk, hogy az Európai Unió határozzon
meg magának egy hosszú távú célkitűzést az energiahatékonyság területén, mert ha egészen
2050-ig tervezünk, akkor azt is tudnunk kell, hogy durván mennyit fogyasztunk.
Másodszor: a meghatározással kapcsolatos problémákra is rámutattunk. Meggyőződésem,
hogy az elhasznált energia mennyiségét kell alapul vennünk, mivel ez mérhető és
rendelkezünk ezzel kapcsolatos adatokkal. Semmi másról nincsenek adataink, például ami
az egységek szerinti mérést illeti. Ezért véleményem szerint ez a helyes megközelítési mód,
és remélem, hogy az elkövetkező hónapok során ennek megfelelően be tudjuk ezt építeni
a stratégiába.

Lena Kolarska-Bobińska,    a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményének előadója. – (PL)
Elnök úr, biztos úr! Az energiahatékonyság az egyik legsúlyosabb kihívás, amellyel az
Európai Uniónak a következő tíz év során szembe kell néznie. Ez ugyanakkor
energiastratégiánk egyik kulcsfontosságú eleme is. Jelenleg a jelentés konstruktív
javaslatainak és a Bizottság energiastratégiájának a tagállamok által történő végrehajtása
a legfontosabb kérdés. Ennek érdekében több problémát is meg kell oldanunk. Az EU
szintjén továbbra is megoldatlan az energiahatékonyság mérésének problémája.
Pillanatnyilag a 2020-as előrejelzéseket használjuk erre a célra; ám nem lenne ésszerű
jogilag kötelező célokat elfogadni ezeknek az előrejelzéseknek az alapján. Ami a jövőt
illeti, nem vagyunk látnokok. Ezért új és jobb technológiát kell kidolgoznunk, és ez már
elhangzott a mai vita során. Ez a technológia teszi majd lehetővé célunk elérését.

Emellett a regionális eltéréseket is feltétlenül figyelembe kell vennünk. Az
energiafelhasználás módja nem azonos Koppenhágában és Lengyelország keleti részében.
Nem létezik olyan egységes cselekvési terv, amely minden helyzetre alkalmazható, és
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gondoskodnunk kell arról, hogy ezek a tervek összhangban álljanak a realitással. A regionális
és a helyi hatóságok viseljék a felelősséget az energiahatékonysági politikák végrehajtásáért,
és ezért az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak össze kell hangolniuk tevékenységeiket
a helyi hatóságokkal. Ellenkező esetben csak bürokratikus akadályoknak, valamint a régiók
és a polgárok számára felmerülő roppant költségek forrásának fogják ezeket tekinteni. A
kérdéses cél finanszírozásának többszintű kezelése és elkülönítése nélkül a teljes projekt
kudarcra van ítélve.

Herbert Reul,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és
uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik dolgoztak ezen a
jelentésen, és különösen Bendtsen úrnak. Szeretnék megemlíteni két szempontot és esetleg
szünetet adni önöknek, hogy elgondolkodhassanak. Valamennyien egyetértettünk abban
a kérdésben, hogy az energiahatékonyság, az energia gazdaságos felhasználása a
legegyszerűbb és a legjózanabb megoldás. A kérdés ez: hogyan tudjuk elérni ezt a célt?
Szeretném továbbá feltenni a következő kérdést: valójában mit sikerült elérnünk a
Parlamentben azáltal, hogy mindig újabb és egyre magasabb százalékokkal ostromoljuk
az embereket? Valóban sikerült-e mindig valami többet elérnünk ennek eredményeként?
Miért és milyen területeken használjuk hatékonyabban az energiát? Azt mondták nekem,
hogy az ipar, amely nagyon sok energiát használ, hatékonyabban használja fel az energiát,
mert ezáltal pénzt takaríthat meg, és mivel ez előnyös a számára. Azt is mondták nekem,
hogy ha az emberek tudják, hogy egy adott készülék több vagy kevesebb energiát fogyaszt,
más szavakkal, ha ezt látják, és ha látják, hogy ez előnyös a számukra, akkor az
energiahatékonyság mellett fognak dönteni. Lehetséges, hogy a százalékokkal való
dobálózás teljesen rossz módszer ezen a területen, és inkább az ösztönzés módszerét
kellene választanunk.

Második kérdésem ez: a biztos úr tett néhány rendkívül ékesszóló és egyértelmű megjegyzést
arról, hogy mennyire nehéz megmagyarázni az energiahatékonyság fogalmát. Mi is az
valójában? Mennyire különbözik ennek végrehajtása az egyes tagállamokban?
Képviselőtársaim az előbbiekben rámutattak arra, hogy a tagállamok helyzete is rendkívül
eltérő gazdasági és földrajzi szempontból – teljesen más. Valóban az a helyes megoldás,
hogy egységes kötelező számadattal dolgozunk, és semmi mást nem kell figyelembe
vennünk? Úgy gondolom, hogy ami az energiapolitikát illeti, bizonyos mértékben el kell
távolodnunk a múlt vitáitól, amelyek egyszerű számadatokkal, kötelező célkitűzésekkel
és csodás megoldásokkal akartak valamilyen eredményt elérni, mert egyértelmű, hogy az
elért eredmények nem elegendőek. Talán végre meg kellene próbálnunk a differenciált,
változatos megoldások alternatív módszerét, amely figyelembe veszi a különféle helyzeteket,
de aztán eredményekre is vezet. Az elért eredmények számítanak, nem a saját egyéni
körülményeink.

(A felszólaló hozzájárul ahhoz, hogy az eljárási szabályzat 149. cikkének (8) bekezdésében
meghatározott eljárással összhangban válaszoljon egy kék kártyás kérdésre)

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Elnök úr! Nekem csak egyetlen kérdésem van Reul
úrhoz. Nem lehetséges-e kötelező célkitűzéseket meghatározni a fejlődés folyamán úgy,
hogy közben differenciáltan kezeljük ezeket? Ön szembeállította egymással a „kötelező”
és a „differenciált” célkitűzéseket, nekem viszont meggyőződésem, hogy ez a két fogalom
egyesíthető. Teljes mértékben támogatom a biztos úr által javasolt lépések némelyikét, de
talán módot találhatnánk arra, hogy a földrajzi és az egyéb körülmények szerint
differenciáltan, mégis végeredményben kötelező célkitűzéseket betartva haladhassunk
előre.
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Herbert Reul (PPE).   – (DE) Elnök úr! Én is a differenciált megoldásokat támogatom, és
önhöz hasonlóan, Swoboda úr, én is azt mérlegelem, hogyan lehet megvalósítani ilyen
megoldásokat. Semmit sem szabad kizárnunk abban a tekintetben, hogy hol és mi a teendő.
Mától kezdve ez lesz az én kiindulási pontom. Pillanatnyilag az a meggyőződésem, hogy
helytelen az a megközelítési mód, amelynek az a lényege, hogy vásárolunk magunknak
egy kis mozgásteret a kötelező célkitűzésekkel és százalékokkal. Most arra kérek mindenkit,
hogy egy kicsit alaposabban gondolja át, mit és hogyan érhetünk el, ha lépésről lépésre
haladunk. Engem nagyon elszomorít az, hogy nem sikerült többet elérnünk. Ezért talán
másfajta megközelítési módot kell választanunk.

Britta Thomsen,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (DA) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim
és uraim! Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok Bendtsen úrnak és a többi
előadónak a jelentés kapcsán tanúsított termékeny együttműködésükért.

Sok területen sikerült megállapodásra jutnunk – nem utolsósorban azzal a törekvéssel
kapcsolatban, hogy a legkönnyebben elérhető eredményekre törekszünk az
energiahatékonyság fellendítésével. Más területeken azonban nézeteltérések merültek fel.
Nincs egyetértés az energiahatékonysággal kapcsolatos ambiciózus és kötelező célkitűzések
megállapításával kapcsolatban.

Véleményem szerint kritikus jelentősége van annak, hogy szilárdan kitartsunk a 20%-kal
megnövelt energiahatékonyság minimális célkitűzése mellett. Ez a továbbvezető út a zöld
és fenntartható gazdaság felé, amely képes milliónyi új munkahelyet létrehozni Európában.
Elengedhetetlen azonban, hogy ezek az energiahatékonysági célkitűzések kötelezőek
legyenek a tagállamokra nézve, mert mindenkinek a számára nyilvánvaló, hogy az EU-nak
nagyon sok területen vannak olyan ajánlásai és célkitűzései, amelyek soha nem valósulnak
meg a gyakorlatban, mert nem kötelezőek.

Ugyanakkor azt is láttuk, hogy a kötelező célkitűzések működnek. Ezért nyilvánvaló, hogy
ugyanígy kell eljárnunk az energiahatékonysági intézkedések területén is. Tudjuk, hogy
ez a legolcsóbb módja a CO2-kibocsátások csökkentésének, az ellátási biztonság
garantálásának és ugyanakkor így lehet a legolcsóbban biztosítani azt, hogy a fogyasztók
fűtési számlája csökkenjen – és az alacsonyabb fűtési számlák fejlődést jelentenek, különösen
annak a sok európainak a számára, akiket az energiaszegénységnek nevezett jelenség sújt.

Az emberek energiaszegénységtől szenvednek, ha bevételük viszonylag nagy részét
otthonuk fűtésére kell fordítaniuk. Jelenleg nem létezik általánosan elfogadott meghatározás
az energiaszegénységre, és megfelelő politikai kezdeményezések sem léteznek ennek
csökkentésére. Az energiaszegénység következményei katasztrofálisak. Ennek
eredményeként romlik az alacsony jövedelmű csoportok egészségi állapota és általános
életfeltételei. Ezért gondoskodnunk kell olcsó hitelekről a magánházak energiahatékonysági
célú beruházásaihoz, és a strukturális alapokat is fel kell használnunk erre a célra.

Nagyon várom a holnapi szavazást és remélem, hogy nagy többséggel támogatni fogjuk
a jelentést és az energiaszegénység elleni küzdelem erőteljesebb intézkedéseit.

Fiona Hall,    az ALDE képviselőcsoport nevében  .  – Elnök úr! Szeretnék elismeréssel adózni
Bendtsen úr előtt, aki rendkívül kemény munkát végzett ezen a jelentésen és szorosan
együttműködött a többi párt árnyékelőadóival. Sikerült összehoznia a parlamenti
képviselőket ebben a kérdésben és kiérdemelte meleg gratulációnkat.

Az energiatakarékosság nagyon sok szempontból rendkívül fontos. Ott van mindenekelőtt
az éghajlatváltozás. Cancún emlékeztetett minket arra, hogy milyen sok a tennivalónk, és
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az energiatakarékosság az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 30%-os csökkentésének
legolcsóbb és legegyszerűbb módja. A második az energiabiztonság. A múlt héten
Zágrábban jártam és Horvátország csatlakozásáról tárgyaltam a liberális kollégákkal, akik
elmondták nekem, hogy Horvátország energiaszükségletének 50%-át importálja, és azt is
elmondták, hogy kétszer annyi energiát használ fel, mint amennyit felhasználna, ha
érvényben lennének megfelelő energiahatékonysági intézkedések.

Most, amikor az energia a Lisszaboni Szerződés alapján közös európai illetékességi területté
vált, az energiahatékonyságért is közösen kell felelősséget vállalnunk.

Ha többet teszünk az energiatakarékosság érdekében, akkor ezzel megoldunk néhány
nagyon gyakorlatias problémát is, amelyekkel az embereknek szembe kell nézniük
hétköznapi életük során. Túl sok ember él energiaszegénységben, és küszködik azért, hogy
melegen tartsa nem megfelelően szigetelt házát. A lakások energiahatékonyságának
növelésével pénzt teszünk az emberek zsebébe, amelyet a jelenlegi pénzügyi és gazdasági
nehézségek között elkölthetnek a helyi gazdaságon belül. Emellett ezáltal sok ezer
munkahelyet is teremtünk a helyi gazdaságban.

Mindezeknek a pozitív hatásoknak a figyelembevételével tehát hatalmas megrázkódtatásként
éltem át azt, amikor megértettem, hogy a 20%-os energiahatékonysági célkitűzés a 2020.
évi csomagnak olyan része, amely jelenleg kudarcra van ítélve, ahogyan a biztos úr
fogalmazott. Valójában a legutolsó számadatok azt mutatják, hogy alig 9%-ot fogunk
teljesíteni a 2020-ra kitűzött 20%-os célból.

És szerintem eljött az ideje annak, hogy felemelt kézzel beismerjük, hogy tévedtünk
2008-ban. Akkor kellett volna kötelezővé tenni a célkitűzést, és most valóban előre kell
lépnünk és meg kell találnunk a módját annak, hogyan lehet ezt kötelezővé tenni.

Köszönetet mondok a biztos úrnak, amiért betekintést engedett nekünk abba, hogy mire
készül a következő évben. Szerintem eljött az ideje annak, hogy meghozzuk itt azt a politikai
döntést, hogy kötelező energiatakarékossági célkitűzésekkel kell rendelkeznünk, mert
anélkül valójában csak aláásunk minden mást, amit a gazdaság, az energiabiztonság és az
éghajlatváltozás területén teszünk.

Yannick Jadot,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (FR) Elnök úr, biztos úr! Először is
szeretnék gratulálni az előadónak munkájának színvonaláért, és elvben egyértelműen
szeretném támogatni az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság által elfogadott jelentés
holnapi elfogadását.

Vessünk most egy pillantást az energiamegtakarításban rejlő hihetetlen lehetőségekre, ez
a szempont már elhangzott itt. Magának az Európai Bizottságnak a jelentései is kimondják,
hogy ha véget vetünk túlzott energiafogyasztásunknak, ha 20%-kal csökkentenénk az
energiapazarlást, akkor ezzel egymillió munkahelyet hozhatnánk létre, csaknem 1000 eurót
megtakaríthatnánk háztartásonként Európában, és egyértelműen csökkenthetnénk külső
energiaszámlánkat.

Egy 20%-os európai energiamegtakarítás vagy csökkentés 15 Nabuccóval egyenértékű az
energia szempontjából, és jelenleg nincs előttünk kitűzve ez a cél. Hall asszony ezt már
említette, és én úgy látom, hogy gondjaink vannak a számolással. Ha a jelentések ma azt
mutatják, hogy messze vagyunk a 20% elérésétől, akkor kiértékelhetjük azokat a
megtakarításokat, amelyeket évről évre megvalósítunk vagy nem valósítunk meg. Azt is
tudjuk, hogy a gépkocsiknak ez a környezetbarát megtervezése vagy ökológiai címkézése
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stb. nem vezet általános koherenciához és nem teszi lehetővé a számunkra a kívánt
eredmények elérését.

Kicsit meglepett engem az itt folytatott vita. Bocsásson meg nekem, biztos úr, de amikor
ön azt mondja, hogy gondjaink vannak az energiahatékonyság meghatározásával, ez elvi
szempontból talán igaz, de az éghajlat-változási és energiacsomag nagyon egyértelműen
meghatározza a célkitűzést. Azt mondja, hogy az energiafogyasztást 20%-kal az alapvonal
alá kell csökkenteni. Ennek a problémának nincs semmi köze az energiahatékonyság
meghatározásához. Vannak energiafelhasználási szintek, amelyekhez vissza kell térnünk
– ezt mondja az éghajlat-változási és energiacsomag.

Azt mondták nekünk, hogy nincs szükség kötelező célkitűzésre. Így hát készítünk
magunknak egyet a megújuló energiákról. Néhány nappal ezelőtt, Cancúnban, az Európai
Bizottság egy kötelező jellegű megállapodásról tárgyalt az éghajlat-változással kapcsolatban
és megpróbálta megvédelmezni a Kiotói Jegyzőkönyvet, mi pedig ebben a Parlamentben
az Egyesült Államok és Kína érvelését idézzük, amikor ezt mondjuk: „Önkéntes
célkitűzésekre törekszünk, aztán majd ha egy szép napon felismerjük, hogy ez nem
működik, akkor megfogalmazunk kötelező célkitűzéseket”.

Ami a vizsgált jelentést illeti, számos tagállam javasolta az épületekkel kapcsolatos rész
megerősítését. Tág terünk van egy átfogó európai kezdeményezés megtételére az épületekkel
kapcsolatosan, amelyek mindazonáltal energiafogyasztásunk 40%-át teszik ki; sokkal
tovább léphetünk a felújítások területén.

És végül: a polgároknak ma szembe kell nézniük a hideggel. Nagyon magas árakat fizetnek
az energiáért. Ha Európának sikerül kiemelkednie a válságból, az energia sokkal drágább
lesz a nemzetközi piacon. A polgárok az energiaárak kettős emelkedésével fognak majd
találkozni. Sokkal gyorsabban kell cselekednünk, és arra is megkérem önt, biztos úr, hogy
hangsúlyozza ki Van Rompuy úr előtt azt, hogy a február 4-i ülésen az energiafogyasztás
kérdéseivel is kell foglalkozni. Ebből a szempontból az általa ma javasolt útiterv felháborító.

Konrad Szymański,    az ECR képviselőcsoport nevében. – (PL) Elnök úr! Mindenekelőtt
szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jelentés elkészítése során tanúsított rendkívül
konstruktív és nyitott együttműködéséért. Felszólalásomban egyetlen kérdésre szeretnék
összpontosítani. Politikai csoportunk nem fogja tudni elfogadni kötelező
energiahatékonysági célok bevezetését az európai rendszerben. Először és elsősorban nem
rendelkezünk közös módszerekkel a hatékonyság mérésére; túlságosan sok indikátor nem
összehasonlítható. A célokat minden országban külön-külön kell meghatározni, hogy
figyelembe lehessen venni a különböző megtakarítási lehetőségeket, valamint az ezen a
területen elért jelenlegi eredményeket. Saját hazámat hozom fel példaként – Lengyelország
1990 óra 50%-kal javította saját energiahatékonyságát. Ennek ellenére Lengyelország
alacsony hatékonyságú ország marad az európai átlaggal összehasonlítva. Egy egységes,
kötelező cél bevezetése politikailag káros lenne, és azt jelentené, hogy a változtatások
végrehajtásának költségei egyenlőtlenül oszlanának meg a tagállamok között.

Marisa Matias,    a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (PT) Elnök úr! Én is azzal szeretném
kezdeni, hogy elmondom: szerintem a jelenlegi időpont alkalmas az energiahatékonysági
cselekvési terv felülvizsgálatára irányuló indítvány beterjesztésére, és ha esetleg felmerülne
bármi kétely, szerintem a mai vita tisztáz minden kérdést. Az energiahatékonysági politika
teljes mértékben alapvető jellegű számos ágazat számára: épületek, energia-infrastruktúra,
információs és kommunikációs technológia, közlekedés, pénzügyek, mindezek a kérdések
és még sok más kérdés és az összes többi ágazat. Feltétlenül szükségünk van összehangolt
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és összekapcsolt politikákra, ellenkező esetben nem fogjuk tudni elérni célkitűzéseinket.
Az energiahatékonysági politika abból a szempontból is nélkülözhetetlen, hogy ez tesz
képessé bennünket az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, amint már említettem, a
károsanyag-kibocsátás csökkentésével kapcsolatban, amelyre reagálnunk kell.

Nem folytathatunk vitát az egyik oldalon a károsanyag-kibocsátás csökkentésének
támogatásáról, a másik oldalon pedig az energiahatékonyságról, és nem mondhatjuk azt,
hogy ez lehetetlen. Ezért szeretnék rámutatni néhány olyan szempontra, amely szerintem
alapvető jelentőségű ennek a vitának a kapcsán. Először is nagyon fontos, hogy
meghatározzunk kötelező célkitűzéseket. Amint korábban már említettem, az a helyzet,
amelyben továbbra is önkéntesen elfogadott kritériumok szerint cselekszünk, olyan
helyzetbe sodort minket, ahol nem tudunk kötelező célkitűzéseket meghatározni, mert
nem lehet 20%-os energiahatékonyságot elérni 2020-ig, és azt mondjuk az európai
lakosságnak, hogy ez végeredményben egy üres ígéret volt, és semmi ilyesmi nem fog
megtörténni a valóságban, mert csak 9%-ot sikerült elérnünk. Meggyőződésem, hogy ez
az érv elfogadhatatlan és ellentmond önmagának, ugyanis ezek szerint azért nem
határozunk meg kötelező célkitűzéseket a 20%-os energiahatékonysági célkitűzés
eléréséhez, mert nem fogjuk azt elérni. Ha a célkitűzéseknek ilyen hatásaik vannak, akkor
motivációt is képesek biztosítani a politikákhoz és a projektekhez. Ha ezt nem akarjuk
megtenni, akkor gyávák vagyunk, és nem támaszkodhatunk a jó szándékra. Ebben az
esetben sajnálatos módon a politikai akaratra kell támaszkodnunk.

Remélem, hogy holnap a politikai akarat arra hajlik majd, hogy tűzzük ki magunk elé
ennek a 20%-os energiahatékonysági célnak a 2020-ig történő elérését, és nemcsak azért,
mert ennek az elérése lehetővé teszi egymillió munkahely létrehozását: új munkahelyek
létrehozását, és nem vagyunk olyan helyzetben, hogy elszalaszthassuk a munkahelyteremtés
lehetőségét. Ami itt ma történik a közös elkötelezettség hiányának feltételezésével, az
pontosan olyan, mint ami az európai szintű gazdaságpolitikával történik.

Az Európai Unió olyan képet mutat magáról, mint amely képtelen munkahelyteremtésre
alkalmas gazdaságpolitikát kialakítani. Olyan képet mutat magáról, mint amely képtelen
közös energiahatékonysági politikát kialakítani. Remélem, hogy ez a helyzet nem marad
így, remélem, hogy sikeresek leszünk, és nemcsak ebben az ágazatban, hanem az
építőiparban is, és őszintén remélem, hogy holnap képesek leszünk olyan választ adni,
amely nemcsak egyeztetett és érthető, hanem a jelenleg átélt válságra is választ ad.

Jaroslav Paška,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (SK) Elnök úr! Az energiahatékonysági
cselekvési terv megtárgyalt átdolgozása leír sok módot arra, ahogyan az Európai Unió
hozzájárulhat az üvegházhatást előidéző gázok kibocsátási mennyiségének 2020-ig tartó
csökkentésére irányuló törekvéseihez.

A benyújtott munka filozófiája arra a logikai elképzelésre épül, amely szerint drasztikus
mértékben csökkenthetjük a termelési költségeket és a környezet szennyezését, ha
racionálisan kezeljük az energiafelhasználást, és ha megtesszük a szükséges és megfizethető
intézkedéseket az energiapazarlás korlátozására az energiafogyasztás összes ágazatában.
A javasolt intézkedések nemcsak az energetikai infrastruktúra területére, más szavakkal
az energia megtermelésére és továbbítására vonatkoznak, hanem az építőiparra, az ipari
kibocsátásra és a közlekedésre is. Az intézkedések általánosságban vannak leírva alapvető
követelményként, mint ahol nincs szükség az elvárható előnyeik leírására. Kétségtelenül
nagyon jó az, hogy az EU rendelkezni fog egy ilyen jellegű összegző felsorolással azokról
az intézkedésekről, amelyek lehetővé teszik az energiahatékonyság fokozatos növelését.

14-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU270



Ami azonban az arra irányuló uniós kötelezettségvállalás kitűzött határidejét illeti, amely
szerint 2020-ig 20%-kal csökkenteni kell az Európában keletkező üvegházhatást okozó
gázok kibocsátási mennyiségét, talán hasznos lenne végiggondolni azokat az intézkedéseket,
azok hatókörét, költségeit és végeredményeit, amelyeket szeretnénk végrehajtani a
következő 10 év során a jelenlegi lehetőségek és képességek keretein belül.

Nem azt akarom mondani, hogy le kell mondanunk a változtatások előmozdításáról vagy
az energiahatékonyságról az energia megtermelése és továbbítása során, de az
előkészületekhez, a tervezéshez és a végrehajtáshoz szükséges költségek és idő
figyelembevételével szerintem 2020-ig nem lesz sok változás ezen a területen vagy akár
számos más javasolt intézkedés területén. Ezért szilárd meggyőződésem, hogy hasznos
lenne, ha a Bizottság most az előbbiekben említett terjedelmes dokumentumból kiválasztaná
azokat az intézkedéseket, amelyek megvalósíthatóak szervezeti, pénzügyi és időtávbeli
szempontokból, és ezekre kellene összpontosítanunk annak érdekében, hogy erőteljes
kezdeti lendületet adhassunk egy energiagazdálkodási filozófia elfogadásához, először egy
szakértői közösség, majd később a nyilvánosság gondolkodásmódjának részeként. Elvégre,
biztos úr, mi már törekszünk arra, hogy támogatást nyújtsunk az épületek fűtéséhez, és
arra bátorítjuk az embereket, hogy cseréljék le fogyasztási cikkeiket és gépkocsijaikat
hatékonyabb és jobb termékekre. Folytassuk ezt hangsúlyosabban és talán kifinomultabb
módon, és adjunk további bátorítást új és ésszerű intézkedések bevezetéséhez. Véleményem
szerint így lehet előmozdítani az energiahatékonyság ügyét.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Van egy
kérdésem. Ki tudja megmondani, mennyi olajat és gázt importálunk Európába? Ki tudja
megmondani, mennyi olajat és gázt termelünk ki Európában? A válasz az, hogy jóllehet
kitermelünk bizonyos mennyiséget magában Európában, szükségleteinkhez képest roppant
mennyiségű olajat és gázt importálunk a Közel-Keletről és Oroszországból. Ez az
importfüggőség, amely felfelé irányuló tendenciát mutat, azt is jelenti, hogy egyre
nehezebben tudjuk objektív alapokon kialakítani kapcsolatainkat ezekkel a harmadik
országokkal. De hölgyeim és uraim, vizsgáljuk meg röviden, mi is ez az olaj- és gázimport.
Mit jelent ez a lakosságunkra nézve? Ez valójában az európai pénz exportálása ezekbe a
harmadik országokba. Az olaj és a gáz importjával valójában pénzt exportálunk.

Mit tudunk a jövőről? Tudjuk, hogy a jövőben az olajért és a gázért fizetendő ár emelkedni
fog, mert ezek az erőforrások egyre nehezebben hozzáférhetővé és egyre drágábban
kitermelhetővé válnak. Ez azt jelenti, hogy ha nem változtatunk a magatartásunkon, akkor
a jövőben egyre nagyobb összegeket fogunk exportálni az Európai Unió saját pénzéből
harmadik országokba.

Hölgyeim és uraim! Van egy egyszerű mód arra, hogy megállítsuk ezt az Európai Unióból
kiáramló masszív pénzexportot és ez a mód rendkívül egyszerű: ezt takarékoskodással
érhetjük el. Az energiával történő takarékoskodással. Az energiával történő
takarékoskodással valójában pénzt nyerünk, amelyet befektethetünk, nem harmadik
országokban, hanem a saját gazdaságainkban. Ezért felszólítom összes képviselőtársamat
arra, hogy támogassák Bendtsen úr energiahatékonyságról készített jelentését, amely módot
kínál saját gazdaságunk tényleges megsegítésére. Köszönöm figyelmüket.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Elnök úr! Én is azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet
mondok Bendtsen úrnak. A jelentés konklúziója teljesen egyértelmű. A lehető leghamarabb
szükségünk van kötelező energiahatékonysági célkitűzésekre, és ez nagyon sok ok miatt
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fontos: gazdasági okok, valamint a versennyel, munkahelyekkel, a környezettel és az
éghajlattal kapcsolatos okok miatt.

Oettinger biztos úr említette a nyelv kérdését. Ez az energiatakarékosságra vagy az
energiahatékonyságra vonatkozik, és a kérdés a következő: valójában miről is beszélünk?
Az én hazámban általában azt mondjuk, hogy ostobaság a tüzet kiengedni a kéményen.
Más szavakkal: nem szabad energiaforrásainkat olyan módon felhasználni, hogy kevés
hasznot nyerjünk ki belőlük. Ez meglehetősen magáról értetődő tény, és többen is
megemlítették az energiatermelés, valamint a termeléssel kapcsolatos költségek egyensúlyát,
a kockázatok és az energiafogyasztás figyelembevételével. Természetesen a lehető
legokosabb módon kell eljárnunk.

Hogyan fogjuk mérni a biztos úr által említett célkitűzéseket? Minden olyan egyéb
összefüggéshez hasonlóan, ahol globális vagy európai szintű közös törekvéseink vannak,
meg kell állapodnunk egy közös mérési módszerről, majd meg kell állapítanunk kötelező
célkitűzéseket. Pillanatnyilag a kötelező célkitűzések meghatározásának eredménytelenségét
mérlegeljük, és a lépésről lépésre történő haladás módszerének alkalmazásával lemondunk
arról, hogy esélyt teremtsünk magunknak a jövőben. Szerintem abba kell ezt hagynunk
és támogatnunk kell Bendtsen urat.

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).   – (DE) Elnök úr, biztos úr! Az energiahatékonyság
mindig a rendelkezésünkre álló legnagyobb erőforrás volt. Ez egy alvó óriás, amely rejtett,
de roppant nagy lehetőségekkel rendelkezik az európai energiagazdaság szempontjából.
Ez mind igaz, és ebben az a legszebb, hogy mentes mindenféle ideológiától. És ami a
legfontosabb, a kérdés megközelítési módja technológiasemleges lehet.

Minket azonban egy olyan szempont érdekel ebben az ügyben, amely nyilvánvaló módon
kicsit megosztó jellegű is, ez pedig az a kérdés, hogy a célkitűzések kötelezőek legyenek-e
vagy sem. Ezzel kapcsolatban azt kell mondanom, biztos úr, hogy nekem tetszik az ön
kétfázisú megközelítési módja, amelyen keresztül ön először is megbízik a tagállamokban
és létrehoz önkéntes megállapodásokat, majd ha azt látjuk, hogy 2020-ig nem fogjuk elérni
a célkitűzéseket, akkor esetleg feltesszük a hüvelykszorítót. Ez a helyes megközelítési mód.

Ez a jelentés nagyjából-egészéből a helyes irányba halad – kevés kritizálható pontot
tartalmaz. Szeretnék azonban felvetni egy kérdést, mégpedig a regionális alapok szerepét.
Ön megemlítette ezt a kérdést, biztos úr. A regionális alapokban, a kohéziós alapokkal
együtt, roppant nagy eszköz van az Európai Unió kezében, amelyet hagyunk parlagon
heverni. Az energiahatékonyság területén végre létrehozhatnánk egy olyan európai
hozzáadott értéket, amelyet innovatív módon felhasználhatnánk az energiahatékonyság
kérdésének olyan módon történő megragadására, amelyre a múltban még nem volt példa.
A Bizottság jelenlegi költségvetési mentesítési előadójaként látom, mennyi pénzt
elpocsékoltunk a kohézió területén. Vessünk véget ennek a pazarlásnak! Támogatom, hogy
ön a középpontba helyezi ezt a kérdést, Oettinger biztos úr, és azt a tényt, hogy ezeknek
az alapoknak a jobb kihasználására törekszik, ezt az energiahatékonysági eszközt is ide
számítva. Csak ezen az egyetlen módon tudjuk biztosítani azt, hogy valódi kohézió létezzen,
legalább az energetikai ágazatban.

Úgy érzem, hogy figyelmeztetnem kell rágalmazó kampányokra, amelyeket a villanykörték
és a zuhanyfejek kapcsán tapasztalunk. Az ilyen kampányok elidegenítik a polgárokat.
Gondoskodnunk kell arról, hogy az energiahatékonyság célkitűzésének elérését
általánosságban célozzuk meg, és hogy a szemünk előtt tartsuk ezt a célkitűzést ideológiai
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rágalmazási kampányok lefolytatása nélkül, amelyek végeredményben azt eredményezik,
hogy a polgárok elveszítik pozitív benyomásaikat az Unióról.

Bas Eickhout (Verts/ALE).   – (NL) Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak,
Bendtsen úrnak, az általa elkészített jelentésért, amely megfogalmazza annak lényegét,
aminek ezzel kapcsolatban meg kell történnie.

De nézzünk mindent a megfelelő látószögből. Mindenki tudja, hogy Európának 2050-re
vagy 80%-kal kell csökkentenie az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, vagy pedig,
amit mi is támogatunk, 95%-kal. Ez elmondhatatlanul nagy kihívás. Hol érhetjük el a
legnagyobb megtakarításokat? A legnagyobb megtakarításokat azzal érhetjük el, ha kevesebb
energiát használunk fel. Akkor kevesebb energiát kell importálnunk, kevesebb energiát
kell kiváltanunk, vagyis kevesebb alternatívát kell kidolgoznunk, és ez egyszerűen a
legolcsóbb továbbvezető út. Ezért abszurd az a helyzet, hogy miközben már tisztában
vagyunk azzal, hogy Európa kudarcra van ítélve ennek az energiatakarékossági célkitűzésnek
a teljesítése szempontjából, valamennyien, és különösen a Bizottság tagjai, továbbra is a
csökkentés és a megújuló energiával kapcsolatos célkitűzések elérésére összpontosítunk.
Ez azt jelenti, hogy az energiatakarékosság, vagyis a kevesebb energia felhasználása olyan
célkitűzés, amelyet nem fogunk tudni teljesíteni.

Ám nagyon sok energiát meg lehetne takarítani mindenhol, ami csak körülvesz bennünket.
Például az épített környezetben. Az épített környezet használja fel energiáink
hozzávetőlegesen 40%-át, amelynek 99%-a a már meglévő épületeknek tulajdonítható.
Át kell ezeket alakítani úgy, hogy energiahatékonyabbak legyenek. Az átalakítás jelenlegi
aránya Európában évi 1,4%, más szavakkal: több mint 60 évbe fog telni a jelenlegi épített
környezetünk teljes kicserélése. Ez azt jelenti, hogy 2070-re leszünk készen, de közben
olyan célokat tűztünk ki magunk elé, amelyeket 2050-re kell elérnünk!

Pontosan ez kell, hogy legyen a lényeg: gondoskodnunk kell például arról, hogy sokkal
rövidebb időn belül energiamegtakarításokat érjünk el az épített környezetben, ebből a
célból módosítást nyújtottunk be egy európai építésügyi kezdeményezés létrehozása
érdekében. Ez mindenkinek pénzt fog megtakarítani, ez egy olcsóbb lehetőség, felkészülünk
a jövőre és – ami a legfontosabb –, pénzt fog megtakarítani az embereknek. Nem kell majd
olyan sokat költeniük energiára Ezt az érvet szinte soha nem lehet hallani. Végeredményben
azonban a hétköznapi embereknek kevesebbet kell majd költeniük energiára. Ezt kell a
középpontba állítanunk!

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Elnök úr! 2009 szeptembere óta az európaiak elkezdték
lecserélni hagyományos villanykörtéiket, amelyekhez hozzászoktak, az új, energiatakarékos
technológiával készült izzókra. A csere szükségességét energiatakarékossági szlogenekkel
indokolták, és a cserére annak ellenére is sor került, hogy a jelek egyértelműen mutatták,
hogy az uniós polgároknak túlságosan magas pénzügyi költségeket kell viselniük, méghozzá
rendkívül rövid időn belül. Nyílt titok, hogy az Európai Bizottság által a csere hatásairól
ekkor beterjesztett adatok az új technológiával készült izzók gyártóinak reklámanyagaiból
származtak, és nagyon sok bizonyíték utal arra, hogy ez így történt.

A megvitatott jelentésben is túlzottan optimista feltételezéseket találunk. Nem hivatkozik
kellő megalapozottsággal az EU tagállamai között tapasztalható fejlődési különbözőségekre,
és ennek eredményeként azokra a költségekre, amelyeket viselniük kell az ajánlások
végrehajtása esetén. Ha az ipari üzemeknek évi 2% energiamegtakarítást kell elérniük,
amint ezt a jelentés állítja, és közben csökkenteniük kell az üvegházhatást okozó gázok
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kibocsátását, akkor ennek eredményeként növekedni fognak a termelési költségek és át
fogják helyezni a termelést Európán kívüli országokba.

Jacky Hénin (GUE/NGL).   – (FR) Elnök úr! A megtakarításokra való törekvés valódi
kihívást jelent – olyan kihívást, amely lehetővé teszi a számunkra Európa függőségének
csökkentését, olyan kihívást, amely lehetővé teszi a számunkra jelentős pénzügyi
erőforrások felszabadítását, amelyekből finanszírozhatjuk az energiatermelés új formáinak
kutatását, és egy olyan kihívást, amely lehetővé teszi a számunkra régióink újraélesztését.

Jóllehet az épületek energiahatékonyságát kell a figyelmünk középpontjában tartanunk,
nagyon fontos, hogy az Unió célkitűzései és cselekvései, a tagállamokéhoz hasonlóan a
szociális lakásügyre összpontosuljanak, mert a legszegényebbeknek kell a legtöbbet
nyerniük energiahatékonysági erőfeszítéseinkből. Véget kell vetnünk annak a botránynak,
hogy a legszegényebbeknek kell a legmagasabb energiaszámlákat fizetniük, miközben az
energiahatékonyság nevében fiskális kiskapukat hozunk létre, amelyek lehetővé teszik,
hogy a leggazdagabbak csökkentsék számláikat, miközben kevesebb adót fizetnek.

A valódi energiahatékonysági politikának emellett arra is lehetőséget kell biztosítania,
hogy alacsonyabb áron adják el a villamos energiát a vasutaknak, a metróknak és a
villamosoknak, amint ez Franciaországban történt, mielőtt az egységes energiapiacot
szabályozó európai irányelvek ezt meg nem tiltották.

Így az első intézkedések között meg kell szüntetni az egységes villamosenergia-piacot az
Unión belül, mert a verseny egy olyan termék esetében, mint amilyen a villamos energia,
amelyet nem lehet tárolni és nehéz szállítani, aberrációnak számít az energiahatékonyság
szempontjából.

Végül: az energiahatékonyság csak akkor hoz létre magas színvonalú munkahelyeket, ha
egy valódi uniós stratégiai ipari kezdeményezésre épül, amely mentes a szabad piac
korlátozásaitól.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE).   – (PL) Elnök úr! Egyetértek az előadóval abban
a kérdésben, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni az olyan rendszerek innovációjára mint
az intelligens hálózatok, intelligens mérési rendszerek, a megújuló energiaforrások
egyszerűbb integrációja, valamint egy átfogó stratégia kidolgozása a hőtermelés területén
a termelők és az elosztók számára. Meggyőződésem azonban, hogy a legnagyobb
megtakarításokat és a legnagyobb hatékonyságot azáltal érhetjük el, ha előmozdítjuk az
Európai Unió összes polgárának személyes felelősségét. Ahogyan megtanultuk, hogy
takarékoskodnunk kell a vízzel, azt is meg kell tanulnunk, hogy tiszteletben kell tartanunk
az energiát és hatékonyan kell vele bánnunk. Le kell egyszerűsítenünk és fel kell
gyorsítanunk az új infrastruktúrával kapcsolatos engedélyek megadását a potenciális
megtakarítások maximalizálása érdekében.

Az energiahatékonyság és az energiabiztonság kérdését az Európai Unió következő magyar
elnöksége kiemelt fontosságú feladatként fogja majd kezelni. Lengyelország, amely
Magyarországtól fogja átvenni az elnökséget, és amely beillesztette napirendi pontjai közé
az energiabiztonság kérdését, a modern jogalkotási és nem jogalkotási megoldásokról
szóló vitákat is intenzívebbé fogja tenni, amelyek lehetővé teszik az európai energiaágazat
számára, hogy versenyképes maradjon, és ezzel egyidőben javítsa energiahatékonyságát.

Ennél a pontnál rá kell mutatnom arra, hogy számomra egyre inkább kritikus jelentőségűvé
válik az előrejelzések hihetősége, valamint az Európai Unió által alkalmazott PRIMES-modell
színvonala, különös tekintettel arra, hogy Cancúnban nem sikerült konszenzusra jutnunk.

14-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU274



Ez egy külön vita tárgya, de szeretnék most önökhöz fordulni és azt kérni, hogy mérlegeljék
a fogyasztás és az energiaszükséglet új, válság utáni megközelítési módját az Európai
Unióban. A közlekedés tűnik a legmegfelelőbb módnak a modern, energiahatékony
megoldások végrehajtására. Az energiahatékonyságot az Európai Unióban hozzá kell
igazítani a kereslet irányához, amely közvetlenül kapcsolódik a ráfordításokhoz és a
polgárok szokásaiban bekövetkezett változásokhoz. Véleményem szerint a változásokat
úgy kell előidézni, hogy mérhető előnyöket biztosítunk a fogyasztók számára, és megfelelő
ösztönzőkről és a finanszírozás hosszú távú formáiról gondoskodunk a gyártók számára.

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Bendtsen úr jelentése
legalább négy okból nagyon pozitív:

– megerősíti azt, hogy az energiahatékonyság a legeredményesebb és leggyorsabb mód az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, és hogy ha szilárd
elkötelezettséget vállalunk amellett, hogy erőforrásokról és beruházásokról gondoskodunk
ezen a területen, annak eredményeként megindul a gazdasági növekedés és munkahelyek
jönnek létre a kis- és középvállalkozásoknál;

– megalapozott javaslatokat tesz működőképes pénzügyi eszközök tekintetében és
felszólítja a Bizottságot arra, hogy szilárdan összpontosítson a szakmai képzésre, az
információk elérhetőségére a kis- és középvállalkozások számára, valamint a meglévő
épületek felújítására;

– konkrét célkitűzéseket határoz meg és megerősíti az energiateljesítményre szóló
szerződéskötést a garantált energiamegtakarítások megszerzésének eszközeként és
indítóállásként új munkahelyek létrehozásához és az európai polgárok számláinak
csökkentéséhez;

– végül a jelentés rendkívül hasznos lesz, ha a kötelező kibocsátási célkitűzéseket meg lehet
határozni minden „ha” és „de” nélkül.

Elérhetővé kell tennünk a 20%-os célkitűzést; nem szalaszthatjuk el ezt a lehetőséget, mert
ez bátorító jelzést küld majd Európa számára.

Vladko Todorov Panayotov (ALDE).   – (BG) Elnök úr! A magas szintű
energiahatékonyság elérése az Európai Unió alapvető politikai célkitűzése, mivel ez a
versenyképes, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felépítése általános stratégiájának
egyik szerves alkotóeleme, amely ösztönözni fogja az üzleti tevékenységeket és fokozni
fogja a foglalkoztatást nagyon sok új munkahely létrehozásával. Az energiahatékonysági
tervről szóló holnapi szavazással az Európai Parlament erős jelzést küld a Bizottságnak és
a Tanácsnak arról, hogy sürgős és célzott intézkedésekre van szükség ezen a területen.

Először is felszólítom az Európai Bizottságot arra, hogy folytasson le egy alapos elemzést
a meglévő épületállomány felújítását szabályozó érvényben lévő jogszabályok
hatékonyságáról és az új építkezések magasabb energetikai előírásairól. További fontos
prioritás a hatékony energetikai infrastruktúra létrehozása és modern gépjármű-technológia
kifejlesztése, amely reményeim szerint része lesz a Bizottság által javasolt új, 2011. évi
energiahatékonysági tervnek.

Befejezésül azt mondanám, hogy az energiahatékonyságban ott van a lehetőség arra, hogy
nyereséges üzletté váljon, és ennek meg is kell történnie. Erre önmagában is képes, és magas
társadalmi hozamot fog majd előállítani.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Elnök úr! A valóság azt mutatja, hogy az
energiahatékonysági cselekvési terv elfogadása nem elegendő. Felmérést kell készíteni a
2006. évi terv eredményeiről, és életbe kell léptetni megfelelő politikákat a célkitűzések
végrehajtásának támogatására, az energiahatékonyság növelési módszereinek
diverzifikálásával. A válságot nem lehet érvként felhasználni mentségül arra, hogy miért
nem teljesítjük a 20%-os célkitűzést 2020-ig, vagy hogy miért mondunk le az
energiaszegénység súlyos problémájára irányuló megoldásokról.

Nagyon fontos, hogy beszámoljunk más országok pozitív tapasztalatairól, nem
megfeledkezve Kínáról és az Egyesült Államokról, és hogy beruházzunk azoknak az
intézkedéseknek a finanszírozásába, amelyek fokozzák az energiahatékonyságot az épületek,
a szociális lakásügy, valamint a közlekedés és az ipar területén. A szükséges erőforrásokat
be kell illeszteni az EU költségvetésébe a nagyobb nehézségekkel küszködő tagállamok és
családok támogatására. Az energiahatékonyság emellett növeli a foglalkoztatást, csökkenti
a szegénységet, és a haladás és a fejlődés fontos tényezője. Ebbe mindenképpen be kell
fektetnünk.

Richard Seeber (PPE).   – (DE) Elnök úr! Biztos úr, ön beterjesztett egy nagyon
megalapozott tervet, és Bendtsen úr azt még jobbá tette. Mindenképpen át kell törnünk „a
nagyobb gazdasági növekedés egyben több energiafogyasztást jelent” egyenlet falán. Ez
hatalmas kihívás elé állít minket, politikusokat, mivel a normális technológiai haladást
természetesen az a tény jellemzi, hogy egyre több energiahatékony termékünk és gazdasági
működési módunk van. Ám az erőteljesebb gazdasági növekedés ellenére is mindenképpen
csökkentenünk kell energiaszámláinkat. Ennek kapcsán valóban innovatív megoldásokkal
kell előállnunk, és valós ösztönzésekről kell gondoskodnunk politikánkon keresztül. A
gazdaság története is azt mutatja, hogy azok a társadalmak voltak hosszú távon a
legsikeresebbek, amelyek ezt a hatékonyságot – akár a nyersanyagok, akár az energia
kapcsán – tűzték jelmondatként a zászlajukra és annak megfelelően éltek. Magas
életszínvonalunk figyelembevételével ez rendkívüli kihívás elé állít minket, európaiakat.

Elő kell mozdítanunk az energiahatékonyság ügyét ahhoz, hogy reálisan reménykedhessünk
éghajlatvédelmi célkitűzéseink elérésében. Arra is veszem magamnak a bátorságot, hogy
emlékeztessem önöket arra, hogy a fosszilis tüzelőanyagok importjától való függés
csökkentése továbbra is fontos politikai cél marad. Emellett az alacsonyabb energiaszámlák
eredményeként felszabaduló tőke hatalmas lehetőségeket szabadít fel a fogyasztás számára,
ami viszont hosszú távon hozzájárulhat gazdasági növekedésünkhöz.

Meggyőződésem, hogy az ön által választott megközelítési mód, vagyis az, hogy nem teszi
kötelezővé ezeket a célkitűzéseket, helyes. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy
elvesszünk a meghatározásokról és a mérési problémákról folytatott vitákban. Feltétlenül
ki kell tűznünk a továbbvezető utat. A Bizottság és az előadó ebben a tekintetben a helyes
megközelítési módot választotta. Valóban meg kell őriznünk ennek a célkitűzésnek a nem
kötelező jellegét, de ez nem azt jelenti, hogy engednünk kell törekvéseinkből. A
megállapított okok miatt ezeket a törekvéseket továbbra is magas szinten kell meghatározni,
de nem lenne helyénvaló kiválasztani egyetlen és kizárólagos célravezető utat egy kötelező
cél formájában, ezért politikai csoportunk elutasítja ezt a megközelítési módot.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Elnök úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok
Bendtsen úrnak ezért a nagyon jó jelentésért. Alapvetően csak egyetlen megjegyzést
szeretnék tenni, biztos úr. Ön a regionális politikából érkezett közénk, Németország egyik
nagy szövetségi államából, én pedig a helyi politikából érkeztem. Nem fogjuk elérni a
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célkitűzéseket, legyenek azok akár kötelezőek, akár más jellegűek – és én támogatom a
kötelező célkitűzéseket –, ha nem szólítjuk meg közvetlenül az egyes államokat, régiókat
és településeket, és ha nem határozzuk meg, mit tehetnek ők. Amikor a lakóépületek
felújítására, a közlekedési politikára – hála Istennek, ezt ön többször is említette – és az
energiaszegénység elleni küzdelemre gondolok, ezeket a területeket nem nemzeti szinten,
hanem lényegében helyi, regionális és települési szinten szabályozzák. Ezért ezen a szinten
is kell tevékenykednünk. Hatalmas lehetőség lenne, ha megnyerhetnénk a városokat és a
településeket az energiahatékonyság, az energiatakarékosság és természetesen az
energiapolitika más területei hatalmas európai ügyének.

Ezért azt kérem öntől, hogy ennek megfelelően cselekedjen és mérlegelje, hogyan lehetne
jobban elérni a polgárokat, kifejezetten a városokon, a településeken és a régiókon keresztül,
mivel ez a kapcsolat teljességgel elengedhetetlen ezeknek a célkitűzéseknek a tényleges
elfogadtatásához – legyenek azok akár kötelezőek, akár más jellegűek.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Elnök úr, biztos úr! Az energiahatékonyság
kritikus kérdés az ellátás biztonságának fokozása, a levegő minőségének javítása, az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése, valamint társadalmunk
versenyképességének növelése szempontjából. Az energiahatékonyság azt jelenti, hogy
többet teszünk kevesebb erőforrás felhasználásával. Ez a jelentés ambiciózus jövőképet
alakít ki az energiahatékonyságról, például egyéni célok és pozitív ösztönzők bevezetésén
keresztül. Fontos elemeket vezet be az energetikai infrastruktúra modernizációja
szempontjából, ilyen például az intelligens hálózatok, az épületek és a közlekedés
energiahatékonysága, az információs és kommunikációs technológiák használata, valamint
a tudományos kutatás fejlesztése az energia területén.

Ez a jelentés aláhúzza azt, hogy meg kell kétszereznünk a technológiai fejlesztés és
szemléltetés tudományos kutatására fordított összegeket az energia területén. A
finanszírozás területén a jelentés bátorítja a strukturális alapoknak az energiahatékonyság
támogatására történő felhasználását, és felszólít arra, hogy ez legyen prioritás az EU 2013
utáni költségvetésében.

A fentiek fényében szeretnék gratulálni az előadónak, Bendtsen úrnak az elvégzett kiváló
munkáért és az elért egyensúlyért, és felkérek mindenkit ennek a fontos jelentésnek a
támogatására.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Elnök úr! Jóllehet már sok jogalkotási intézkedést
bevezettek az energiahatékonyság és -takarékosság területén, ezek közül nem mindegyik
érte el a kívánt eredményeket. A tudományos kutatás szerint a haladás jelenlegi ütemében
a meghatározott 20%-os célkitűzésnek még a felét sem fogjuk elérni. Ezért be kell vezetni
további kötelező intézkedéseket és szélesebb körű ellenőrzéseket a tagállamokban.
Meggyőződésem, hogy az energiahatékonysági cselekvési terv átdolgozása során az Európai
Bizottságnak hangsúlyozottan figyelembe kell vennie azt a tényt, hogy a tagállamok nem
használják ki kellő mértékben az energiatakarékossági lehetőségeiket, ami akadályozza az
energiafüggetlenség fokozását. Emellett az egyes tagállamoknak is ki kell tűzniük kötelező
energiahatékonysági célokat és figyelemmel kell kísérniük ezek végrehajtását, mert ellenkező
esetben kiaknázatlanul maradnak az energiatakarékosságban rejlő hatalmas lehetőségek.

Lambert van Nistelrooij (PPE).   – (NL) Elnök úr, biztos úr! Nagyon örülök annak, hogy
néhány megjegyzést fűzhetek a jelentéshez. A jelentés kiváló, mert lehetővé teszi a
számunkra számos cél egyidejű elérését: nemcsak környezetvédelmi és CO2-csökkentési
célkitűzéseket, hanem néhány termelési célkitűzésünket és más célkitűzést is, amelyek
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versenyképességünk megőrzését szolgálják. Ez a környezet és pénztárcánk védelmét
egyaránt szolgálja.

Biztos úr! Ön beszélt még arról is, hogy rövid időn belül szeretne létrehozni egy cselekvési
tervet. Engedje meg azonban, hogy rámutassak három szempontra: az első a nemzeti
energiahatékonysági cselekvési tervekre vonatkozik. Hatalmas fejlesztési lehetőségek
rejlenek ezekben, és az Európai Bizottságnak kritikus szemmel meg kell vizsgálnia ezeket
a terveket. Biztos úr! Ön jelezte, hogy két fázisban szeretne dolgozni. Az első fázis a
konzultáció lesz, de némi nyomásgyakorlással, a második pedig lehetőség szerint bizonyos
mértékű kényszerítést is fog tartalmazni. A biztos úrral folytatott korábbi vitáim során és
az általam benyújtott módosító javaslatokban ragaszkodtam a nyomásgyakorláshoz, és
nagyon örülök annak, hogy ez a kérdés kezd előtérbe kerülni.

Csak egyetlen kérdésem van a biztos úrhoz: rendelkezni fog-e elégséges eszközzel ahhoz,
hogy kitarthasson ezen az úton, miközben továbblép a kényszerítési fázisra? Tud-e adni
nekünk egy elemzést erről most, vagy a közeljövőben, vagy a cselekvési tervében?

A második szempontom a regionális politikával kapcsolatos. Swoboda úr is beszélt erről.
Sokkal többet lehetne tenni ezekkel az alapokkal. A legtöbb országban a rendelkezésre
álló alapokat sem használják fel az energiahatékonyság növelésére. Ezért módosítást
nyújtottam be a 81. cikkhez a megszövegezés tisztázása érdekében. Nem feltétlenül több
pénzt kell jelentenie; a meglévő erőforrások bölcs felhasználását is jelentheti.

Végül a harmadik szempontom – és ebben is egyetértek Swoboda úrral –, jobban be kell
vonnunk a polgárokat, a helyi hatóságokat és a társaságokat az energiatakarékosságba,
olyan intézkedéseken keresztül, mint a minőséget tanúsító védjegyek, szerződések a
polgármesterekkel és megállapodások az iparral. Az én hazámban, Hollandiában, csak az
iparral kötött megállapodás már eddig is évi 2%-os javulást jelent az energiahatékonyság
szempontjából. Most az a kérdés, hogy mit tudunk elérni konkrétumok szempontjából!
Köszönöm, sok sikert kívánok önnek, és köszönet az előadónak.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Elnök úr! 50 és 125 millió között van az
energiaszegénység által sújtott európai polgárok száma. Ezért gondoljuk úgy, hogy
prioritásként kell kezelni az energiatakarékosság és az energiahatékonyság politikáit a
szociális lakásügy területén.

Azoknak az épületeknek, amelyek 2020-ban állni fognak, alig az 1%-a lesz új épület. Ezért
amikor a meglévő épületekről beszélünk, nem beszélhetünk kötelező célokról elégséges
pénzügyi erőforrások elkülönítése nélkül. Ezért úgy gondoljuk, hogy innovatív
finanszírozási rendszerekre, valamint fiskális könnyítésekre van szükség, amelyek vonzóvá
teszik az energiahatékonysági beruházásokat és hosszú távú intézményi támogatásokról
gondoskodnak.

Biztos úr! A közelmúltban került sor a Parlamentben a CONCERTO programcsoport
ülésére, öt évvel annak létrehozása után. Sajnálatos módon a helyi és regionális hatóságok
400 képviselője megemlítette, hogy a helyi és a regionális szinten nem tudnak arról, hogy
az összes tagállamnak lehetősége van arra, hogy felhasználja az Európai Regionális
Fejlesztési Alap 4%-át nemzeti szinten az épületek energiahatékonyságának javítására.

Ezért azzal szeretném befejezni, biztos úr, hogy megkérem önt, használja fel a félidős
értékelést arra, hogy nagyobb összeget különítsenek el az energiahatékonysági programok
finanszírozására, és ami nagyon fontos, mozdítsa elő azt, hogy legyen lehetőség az Európai
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Regionális Fejlesztési Alap akár 15%-ának energiahatékonysági célú felhasználására a
jövőbeni pénzügyi tervekben.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Szeretnék
köszönetet mondani az előadónak, Bendtsen úrnak ezért a precíz jelentésért.

A biztos úr azzal nyitotta meg ezt az ülést – és egyetértek vele –, hogy kissé fellengzősek
vagyunk ma, amikor a hatékonyságról beszélünk, hogy bizonytalanság övezi a 20%-os
célkitűzést, annak figyelembevételével, hogy már megfeleztük, és valójában azt se tudjuk,
miről is beszélünk. Ehhez még azt is hozzátenném, hogy az energiatakarékosság és az
energiahatékonyság kultúrája nem is létezik.

Ezért olyan helyzetben és olyan pontnál találjuk magunkat, ahol csak egy választási
lehetőségünk maradt: változtatnunk kell. Hogyan? Először is szerintem el kell mozdulnunk
az innováció és az új technológiák felé mindkét területen – az épületek energiahatékonysága
és mindenekfelett a közlekedés energiahatékonysága területén.

Arra is szeretném felhívni a figyelmet, mennyire fontos az, hogy elégséges erőforrással
rendelkezzünk ezeknek a célkitűzéseknek az eléréséhez. Meggyőződésem, hogy költenünk
kell ahhoz, hogy takarékoskodhassunk. Ma itt a Parlamentben Barroso elnök kijelentette,
hogy az eurókötvényeket nem fogják igénybe venni és hogy ő más pénzügyi eszközöket
tett félre.

Biztos úr! A közelmúltban elfogadtunk egy jelentést, amely létrehoz egy pénzalapot az
energiahatékonyság finanszírozására, az előző gazdaságélénkítési tervekből fennmaradt
pénzeszközök felhasználásával. Úgy gondolom, hogy a pénzalap még egy korlátozott
költségvetés esetén is erősen szimbolikus jellegű abból a szempontból, hogy létrehozza a
magántőke vonzásának alapelvét az állami és magánszektor közötti partnerségi kapcsolat
(PPP) modelljében, mert ésszerűsíti a már a rendelkezésünkre álló pénzeszközöket –
kohéziós alap és más alapok –, és beteszi azokat egy olyan csomagba, amely képes pénzt
vonzani magához, és amely pénzeszközök elosztása helyett kihelyezi azokat hitelként
nagyobb projektek kifejlesztésén keresztül; ennek egy feltöltődő alapnak kell lennie, amely
mindennek értelmet ad.

Meggyőződésem szerint ez a helyes rendszer az erőforrások felkutatására és annak
biztosítására, hogy a hatékonyság a továbbiakban ne legyen tabutéma.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Az energiahatékonysági
cselekvési tervet át kell dolgozni egy holisztikus megközelítési mód szerint, amely Európa
számos stratégiai politikáját magába foglalja.

Bár az energiahatékonysági beruházások elengedhetetlenek, mert ezek hozzájárulnak
annak biztosításához, hogy a kibocsátáscsökkentési célkitűzések teljesüljenek 2020-ra,
azokat a kezdeményezéseket is ki kell hangsúlyoznunk, amelyek lehetővé teszik a
számunkra az EU mindeddig kihasználatlan energiatakarékossági lehetőségeinek teljes
kiaknázását.

Nagyon örülök annak, hogy kellő figyelmet fordítottunk az épületek energiateljesítményére;
ezzel kapcsolatban európai szinten is szükség van kezdeményezésekre. Vállalkozásainknak
újból végig kellene gondolniuk, hogyan tehetnék hatékonyabbá mind termelési
folyamataikat, mind pedig termékeiket.

Végül: a kötelező hatékonysági célkitűzések meghatározása nagyon hasznos, mert nélkülük
nehéz lesz ambiciózus eredményeket elérni az Unión belül.
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Anni Podimata (S&D).   – (EL) Elnök úr, biztos úr! Szeretnék visszatérni az egyik ponthoz:
a kötelező energiahatékonysági célkitűzés elfogadásának fontosságához az európai gazdaság
számára. A tagállamok egész sorában uralkodó nehéz gazdasági körülmények között,
amelyeknek erőteljes ösztönzésekre lenne szükségük a növekedéshez, valamint a
munkahelyek megóvásához és újak létrehozásához, egy kötelező célkitűzés megfelelő
beruházási környezetet teremt az európai társaságok versenyképességének és exportálási
potenciáljának megerősítéséhez, különös tekintettel az energiahatékony technológiákkal
és szolgáltatásokkal kereskedő kis- és középvállalkozásokra.

A tagállamoknak szert kell tenniük az egyes gazdaságok azon piacainak megerősítéséhez
szükséges ösztönzőkre, amelyek a legmagasabb hozzáadott értéket képesek felkínálni és
ahol a legtöbb munkahelyet lehet létrehozni. Emellett a háztartások, a vállalkozások és a
közszektor jelentős komparatív gazdasági előnyökhöz fog jutni, mivel energiaszámláik
alacsonyabbak lesznek. Ezért gratulálok az előadónak ezért a jelentésért és felszólítom az
Európai Bizottságot a Bendtsen-jelentésben szereplő javaslatok végrehajtására és arra, hogy
ezáltal ezzel egy időben segítsék ki gazdaságainkat a válságból.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Elnök úr, biztos úr! Egyértelmű, hogy az energiahatékonyság
rendkívül fontos tárgykör, és természetesen nagyon gazdaságosan kell bánnunk a fosszilis
tüzelőanyagokkal. Nyilvánvaló, hogy szükség van a kulcsadatokra egy kihívás
szemléltetéséhez, de ezeknek mindig megfelelően arányosaknak kell maradniuk; mindig
reálisaknak kell lenniük. Hatékonyaknak kell lenniük a társadalom szempontjából, de az
egyén szempontjából is, és megfizethetőnek kell lenniük a tulajdonos szempontjából. A
polgárok szempontjából felfoghatónak és megmagyarázhatónak kell lenniük, és
mindenekfelett gazdaságilag megvalósíthatónak kell lenniük a számukra. Ugyanis a lakosság
támogatása nélkül nincs éghajlatvédelem. Pontosan ezt az elemet nagyon hiányoltam a
jelentésből.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Elnök úr, biztos úr! A cancúni tárgyalások viszonylag
sikeresek voltak. Folyamatban vannak az éghajlatváltozásról folytatott tárgyalások. Az
olyan országok mint Kína nagyon várják Cancún eredményeit. A koppenhágai kudarc óta
még meg is hoztak bizonyos intézkedéseket. Ha nem fektetünk be olyan ágazatokba, mint
az energiateljesítmény és az energiatakarékosság, akkor kétszeresen is veszíteni fogunk.
Az egyik oldalon háztartásaink, vállalkozásaink és közszolgálataink továbbra is abszurd
árakat fognak fizetni, a másik oldalon viszont azt kockáztatjuk, hogy Európa elveszíti
vezető szerepét a zöld gazdaság területén.

Ezért végig kell gondolnunk, hogy ha már most gondot okoz nekünk a Kínához hasonló
országokkal folytatott verseny, hogyan fogunk tudni majd versenyezni a jövőben egy zöld
Kínával? Ezért valóban fontos, hogy támogassuk a kötelező célkitűzéseket az Európai
Unióban a 20%-os energiamegtakarítás elérésének céljából.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az egyes tagállamok által az
eddigiekben végrehajtott 2020-as energiahatékonysági politikák nem teszik lehetővé a
számunkra az energiafogyasztás 20%-os csökkentése célkitűzésének elérését; szerencsések
leszünk, ha 10%-ot sikerül elérnünk, ami határozottan kiábrándító eredmény.

Ha az energiafogyasztás tovább növekszik, akkor a megújuló energiával kapcsolatos 20%-os
célkitűzés elérése szintén veszélybe kerül, mivel ezt a célkitűzést az EU végleges
energiafogyasztásának arányában számolták ki. Határozottan támogatom a kötelező
energiahatékonysági célkitűzések meghatározását is annak biztosítása érdekében, hogy
Európa éghajlati és energiapolitikája kölcsönösen erősítse egymást.
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Sajnálatos módon a tények arra utalnak, hogy nem igazán érdemes az egyes tagállamok
jóindulatára számítani. Az Európai Uniónak mutatnia kell az utat egyértelmű és hatékony
politikákkal és célkitűzésekkel. Ne fektessünk be többet új létesítményekbe több energia
termelése céljából, inkább a világ legtisztább energiájába fektessük be pénzünket és
erőfeszítéseinket, abba az energiába, amelyet nem kell felhasználnunk.

Végül felszólítok mindenkit a 2. módosítás elfogadására, amely felszólítja a Bizottságot
egy, a meglévő épületek energiateljesítményével kapcsolatos kezdeményezés 2011-ben
történő elindítására.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az energiahatékonyság jövőnk
gazdaságának kulcsszava, de ezt előmozdítanunk kell, nem pedig előírnunk: a
tagállamoknak kell előlépniük annak biztosítása érdekében, hogy mindenki, aki úgy dönt,
hogy energiahatékonyabbá teszi vállalkozását vagy otthonát, az megkapja ehhez a szükséges
segítséget.

El sem tudjuk képzelni, hogyan lehet magánszemélyeket beruházásokra kényszeríteni
meggyőzésük vagy bátorításuk nélkül: az energiahatékonyság növelése azt jelenti, hogy
segítséget nyújtunk a környezetünknek és takarékoskodunk az erőforrásokkal, de egy ilyen
érzékeny területen, mint ez, feltétlenül ötvöznünk kell ezeket a választási lehetőségeket az
egységes európai energiapiacot célzó európai politikákkal.

A kötelező célkitűzések kizárólag szükségtelen és nagyon gyakran eredménytelen
ráfordításokat jelentenek; sokkal hasznosabb meggyőzni a polgárokat, az intézményeket
és az egyes szerveket arról, hogy az ezen a területen elért megtakarítások az emberek
biztonságát és életminőségét is szolgálják.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Álláspontunk
szerint a napjainkra egyre inkább hatást gyakorló éghajlat- és klímaváltozás gyökere nem
kizárólag az emberiség által okozott környezetszennyezés. Azonban mindannyiunk közös
felelőssége, hogy mind lokálisan, mind globálisan visszaszorítsuk a környezetünk
rombolását, és a tőlünk telhető módon megpróbáljuk visszaállítani az eredeti, egészséges
állapotot. Ennek megfelelően az energiahatékonyság szorgalmazása is üdvözlendő. A világ
energiafelhasználásának mintegy 40%-áért épületeink a felelősek, ezért az ezekkel való
foglalkozás kiemelt jelentőségű. El kell mozdulnunk a zéró CO2 kibocsátású új ingatlanok
irányába és a már meglévő épületállomány energiahatékonysági fejlesztésének problémáira
is megoldást kell találni. Emellett folyamatosan csökkentenünk kell a járművek fogyasztását
és károsanyag-kibocsátását a hibrid és tisztán elektromos technológia bevezetésének
szorgalmazásával. Meggyőződésem, hogy nekünk, képviselőknek, politikusoknak példát
kell mutatnunk energiahatékonyságból.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Elnök úr! Én is szeretném kihangsúlyozni az
energiahatékonyság előmozdításának fontosságát, mert ez jelentős előnyökkel jár az egész
gazdaság számára. A társadalmi előnyöket is meg kell említenünk, amelyek között új
munkahelyek 2020-ig történő létrehozása is szerepel.

Úgy gondolom, hogy feltétlenül ki kell fejlesztenünk és el kell adnunk új, csúcstechnológiát
képviselő energetikai technológiákat. Ilyen módon tarthatjuk fenn az energiaintenzív
európai vállalkozások versenyképességét a globális versenyben. Támogatom a nemzeti
energiahatékonysági célkitűzések közös mérési módszereivel és az ezek elérésével
kapcsolatos előrehaladás ellenőrzésével kapcsolatos megállapodás elérését.
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Üdvözlöm továbbá a Bizottságnak az „egységes energiahálózat felé” című kezdeményezéssel
kapcsolatos munkáját. A Bizottságnak be kellene nyújtania az infrastrukturális projektek
engedélyezési eljárásainak leegyszerűsítésére és felgyorsítására vonatkozó gyakorlati
javaslatokat.

Catherine Stihler (S&D).   – Elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani Bendtsen úrnak,
amiért bevezető megjegyzéseiben megemlítette az építőipart. Szeretném felhívni a figyelmét
arra, hogy januárban fogunk szavazni az építőipari termékekről készített jelentésemről,
és ebben a jelentésben is megvitattuk az energiahatékonyság kérdését.

Ám van két gyors felvetésem. Swoboda úr megemlítette a helyi hatóságok jelentőségét.
Szeretném felhívni a Parlament figyelmét arra, hogy – legalábbis az Egyesült Királyságban
– éppen most nagyon érzékenyen érintik a helyi hatóságokat a költségvetési megszorítások.
Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést és az ezzel kapcsolatos megbeszéléseket is bele kellene
vonnunk a vitába.

Szeretnék továbbá feltenni egy kérdést a Bizottságnak. A jelentésben beszélünk az intelligens
mérőórák fontosságáról, és végső dátumként 2011 végét jelöljük meg a minimális általános
funkciók megvalósításához. Vajon képesek leszünk-e ennek elérésére, biztos úr? Nagyon
sajnálom, hogy senki sincs itt az elnökség részéről ma este, de szerintem ez fontos kérdés.
Csatlakozom továbbá az előző felszólalókhoz az energiaszegénység kérdésének felvetésében,
és szerintem ebben a Parlamentben mindenki egyetért azzal, hogy ezt feltétlenül ki kell
hangsúlyoznunk.

Günther Oettinger,    a Bizottság tagja. – (DE) Elnök úr, tisztelt képviselők! Azzal szeretném
kezdeni, hogy támogatom Swoboda úrnak azt a megjegyzését, hogy a végrehajtásra a
helyszínen kerül sor – regionálisan és lokálisan. Valójában sokrétű, általában pozitív
tapasztalataink vannak a felújítási programokkal kapcsolatban – gyakran előfordul, hogy
a közpénzekből fizetett minden egyes euró hat vagy hét euró magánbefektetést vonz
magához. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy regionális programjainkat be lehet-e vonni
ebbe. Nehezen tudom elképzelni, hogy egy helyi hatóság közvetlenül a Bizottsághoz
forduljon finanszírozásért, de a regionális programoknak az épületállomány lendületes
felújítása számára történő nagyobb mértékű megnyitását nagyon fontos lépésnek tekintem,
legkésőbb a következő finanszírozási periódusban.

Aztán ott van a hitelek kamattámogatásáról folytatott vita. Fel akarunk-e használni állami
strukturális bankokat az épületek felújításával kapcsolatos hitelek kamatlábának
csökkentésére? Még egy szempontra szeretném felhívni a figyelmet az épületállomány
kapcsán. Számos alkalommal elhangzott, hogy ha növeljük az energiahatékonyságot, azzal
pénzt takarítunk meg. Ez igaz, de nem azonnal. Ha megnézzük az európai lakásállományt,
akkor azt látjuk, hogy az egyes lakások átlagos felújítási költségei – az ablakoktól kezdve
az aktív és passzív szigetelésen keresztül egészen a megfelelő elektromos berendezésekig
és a fűtési rendszerek megfelelő fejlesztéseiig – lakásonként 30 000 és 60 000 euró közötti
összeget tesznek ki. Az első évben ez nem megtakarítást jelent. Ennek az a következménye,
hogy a következő 10 évben beruházásokat kell végrehajtanunk azért, hogy a következő
40 évben csökkenjenek az energiával kapcsolatos kiadásaink és ezt a pénzt aztán vissza is
kell forgatnunk. Ez lényegében egy nemzedékek közötti megfordított szerződés. Az én
generációm az eddigiekben roppant tartozásokat halmozott fel, amint ezt jól szemléltetik
a jelenlegi valutaproblémáink. Most az első alkalommal nyílt lehetőségünk arra, hogy
beruházást hajtsunk végre az energiahatékonyságon keresztül, hogy a következő
évtizedekben gyermekeink learathassák ennek gyümölcseit az alacsonyabb energiaköltségek
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révén. Vajon képesek vagyunk erre? Készen állunk ezt megtenni? Számítok önökre. Új
prioritásokat kell meghatároznunk a költségvetési kérdések kapcsán. Mindenkinek, aki
felveti az energiahatékonysági célú felújításokat az európai költségvetésben, a
következmények szempontjából is foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel. Egy fillérrel sem lesz
több pénzünk, tehát honnan fogunk átcsoportosítani? Az európai költségvetés szintjén is
ez lesz a döntő kérdés ezzel a tárgykörrel kapcsolatban.

Szeretnék felvetni még egy kérdést. Két parlamenti képviselő, Jadot és Eickhout úr, azt
mondta, hogy az alapok egyértelműek. Kénytelen vagyok azonban ennek ellentmondani:
nem egyértelműek. Úgy mondom ezt, hogy az Európai Tanács határozatai itt vannak
előttünk. Mellesleg, az Európai Tanács ez év márciusában meghozott utolsó határozata,
amely kijelenti, hogy – idézem – „és az energiahatékonyság 20%-os növelése felé történő
elmozdulás” önmagában a következetesség csökkentése. Ennek az az oka, hogy „a 20%
felé történő elmozdulás” azt is jelenti, hogy 18, 19 vagy akár 17% is elegendő lehet. Én
változatlanul ragaszkodom a 20%-hoz, jóllehet az Európai Tanács márciusban az első
alkalommal fogadott el valami olyasmit, ami visszalépés lehet ettől a céltól. A 2007
márciusában meghozott határozat az energiafogyasztás 2020-ra történő kivetítéseire
vonatkozik, azt kell 20%-kal csökkenteni.

Az a szerv, amely ellátja Európát ezzel kapcsolatos tanulmányokkal, a PRIMES. Idézek
három számsort, hogy megmutathassam önöknek, milyen problémákkal kell ezzel
kapcsolatban szembenéznünk, amelyek eddig nem vetődtek fel. Olaszország
energiafogyasztása 2007-ben 173 millió tonna volt. A 2020-ra vonatkozó előrejelzés
szerint ez 208 millió tonnára fog emelkedni, abból kell levonni a 20%-ot. Ez azt jelenti,
hogy Olaszország nagyjából annyit fog fogyasztani, mint ma. Az előrejelzés növekedést
jelez, majd le kell vonni a 20%-ot.

Vagy vegyünk például egy valóban kicsi országot, Luxemburgot. Luxemburg
energiafogyasztása 2007-ben 4,6 millió tonna volt. A kereslet az előrejelzés szerint
5,6 millió tonnára emelkedik, amit aztán újból vissza kell csökkenteni 4,5 millióra. Vagy
vegyük Portugáliát példaként. A fogyasztás a referenciaévben 23,8 millió tonna volt, ami
aztán 30 millióra növekszik, mielőtt újból 24 millióra zsugorodna. Sürgősen meg kell
vitatnunk az előrejelzések kérdését. Ez a kritikus pont, és túlságosan röviden foglalkoztunk
vele az általános vitában, országról országra.

Sokan felvetették a kötelező célkitűzések támogatásának kérdését. Én optimista és egyben
realista is vagyok. Ha a Bizottságban előterjesztenénk egy kötelező célkitűzést az egyes
tagállamok számára, ezeket még ma elutasítanák azok a tagállamok, amelyeknek mi
valamennyien az állampolgárai vagyunk. Így tehát nincs esély arra, hogy ezt megtegyük,
mivel akkor semmit sem érnénk el. Talán egy kétfázisú terv, amelyhez a tagállamok
hajlandók csatlakozni, reálisabb és alkalomszerűbb lehet. Egy ilyen tervben arra utasítanám
a tagállamokat, hogy most önkéntesen hozzanak létre nemzeti hatékonysági terveket, de
a 20% mindenkire vonatkozik. Ha a következő két év során azt látjuk, hogy nem sikerült
elérnünk kellően következetes előrehaladást, akkor kibocsátunk kötelező célkitűzéseket,
és feltételezhető, hogy a tagállamok akkor nem lesznek olyan helyzetben, hogy ezeket
elutasíthatnák. Kérem, vizsgálják meg, vajon ez lehet-e – kormányaik tudomása szerint is
– a közös célkitűzéseinkhez elvezető legjobb európai út.

Mindenképpen szükség van nemzeti cselekvési tervekre, legyenek azok akár kötelezőek,
akár önkéntesek. Megvizsgálhatjuk a tervek tartalmát, következetességét és hatásait politikai
szempontból. Emellett minden bizonnyal nem fogjuk változtatás nélkül elfogadni azokat
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a terveket, amelyeknek tartalma nem felel meg elvárásainknak. Politikai alapon vissza
fogunk küldeni minden ilyen jellegű tervet.

Nagyon köszönöm a mai munkájukat. Szívesen visszajövök márciusban a Parlamentbe,
hogy egy javaslattal hivatalosan is elindítsuk a vitát. Ez a jelentés az odavezető út első
nagyszerű lépése.

Bendt Bendtsen,    előadó. – (DA) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm ezt
a konstruktív vitát. Ha az emberek leülnek és végighallgatják, talán úgy látják, hogy nagyon
sok a nézeteltérés az energiahatékonyság területén. Kötelező célkitűzések ide vagy oda, az
energiahatékonyságról mindenképpen állást kell foglalnunk. Mindenképpen tennünk kell
valamit ezzel kapcsolatban. Szeretnék rámutatni arra, hogy jóllehet átfogó vitát folytattunk
erről a tárgykörről – a kötelező célkitűzésekről –, az előadóknak természetesen azt a tényt
is meg kellett vitatniuk és megállapodásra kellett jutniuk, hogy feltétlenül gondoskodnunk
kell az ezen a területen bevezetett aktuális uniós jogszabályok betartásáról. Nagyon sok
mindent törvénybe iktattunk. Feltétlenül be kell tartanunk és végre kell hajtanunk ezeket
a jogszabályokat. Az is nagyon fontos, hogy megtegyük a szükséges lépéseket a városi
fejlődés, az épületek, az új energetikai technológiák használata, valamint a jobb
termékpolitika tekintetében. A közlekedés kérdéseiben is állást kell foglalnunk, és végül,
de nem utolsósorban, ezeknek az energetikai kezdeményezéseknek a jövőbeni
finanszírozásáról is gondoskodnunk kell. Az én álláspontom szerint még mindig nagyon
sok érett gyümölcs van elérhető közelségben, amelyet leszüretelhetünk – más szavakkal:
vannak még lehetőségeink az energiahatékonyság növelésére Európában.

Miért annyira fontos ez most? Nem fogom megismételni azt, amit lettországi
képviselőtársam, Kariņš úr mondott ezzel kapcsolatban, nevezetesen azt, hogy Európa
nagyon sok pénzt kifizet mind a Közel-Keletnek, mind pedig Oroszországnak. Vajon nem
lehetne ezt a pénzt hasznosabban felhasználni Európában? Ez még nem minden: nem
kétséges, hogy ha Európa vezető szerepet akar betölteni ezen a területen, akkor
beruházásokat kell végrehajtanunk. A beruházások természetesen osztalékot fizetnek
magasabb foglalkoztatás, innovatívabb vállalkozások és új munkahelyek formájában –
különös tekintettel az európai kis- és középvállalkozások által biztosított munkahelyekre.

Miután mindezt elmondtam, szeretnék köszönetet mondani minden érintettnek. Szeretnék
köszönetet mondani a Bizottságnak és a releváns szolgálatoknak. Szeretném elmondani,
hogy önök valamennyien nagy hajlandóságot tanúsítottak az együttműködésre, és szeretnék
köszönetet mondani a saját képviselőcsoportomnak, amely határtalanul megbízott bennem
és a jelentésen végzett munkám során végig támogatott. Szeretnék továbbá köszönetet
mondani az árnyékelőadóknak rendkívül konstruktív együttműködésükért, miközben
ellenállást is tanúsítottak. Most azonban, amikor idáig eljutottunk, az a fontos, hogy a
Parlament egyértelmű jelzést küldjön a Bizottságnak arról, hogy mit kell tennünk az
energiahatékonyság jövőbeni elérése érdekében.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap kerül sor (szerda, 2010. december 15.).

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)
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Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    írásban. – (RO) Az energiahatékonysági intézkedések
nélkülözhetetlenek annak érdekében, hogy az EU elérhesse azokat a célkitűzéseket,
amelyeket kitűzött maga elé az éghajlatváltozás elleni küzdelem részeként. Az egyik
célkitűzésünk szerint 20%-kal csökkentenünk kell energiafogyasztásunkat. Ám miközben
vannak irányelveink a másik két célkitűzésről, amelyek pontosan meghatározzák a
célkitűzés elérésének módját, az energiahatékonyság esetében nem rendelkezünk ilyen
eszközzel. Ezért azt állítom, hogy szükségünk van energiahatékonysági irányelvre.

Továbbá ha képesek akarunk lenni a kívánt eredmények elérésére, az energiahatékonyságot
minden szinten elő kell mozdítanunk, minden nemzeti és európai politikában. A siker
egyik kulcsa ebben a tekintetben az innováció. Ezért úgy gondolom, hogy a jövőbeni
kutatási keretprogramnak prioritásként kell kezelnie az energiahatékonyságot.

Végül, de nem utolsósorban meggyőződésem, hogy a hatóságoknak példát kell mutatniuk
ebben a tekintetben, és a tulajdonukban álló épületeket át kell alakítaniuk energiahatékony
épületekké.

Emellett a tagállamok is előmozdíthatják az energiahatékonyságot a közbeszerzési
eljárásokban előírt követelményeken keresztül. Ezért előnyben kell részesíteni azokat a
vállalkozásokat, amelyek tisztább technológiákat alkalmaznak.

Befejezésül: a tagállamok fellendíthetik a környezetbarát termékek keresletét fiskális
intézkedésekkel, vagy a belső piaccal kompatibilis támogatásokkal.

Elisabetta Gardini (PPE),    írásban. – (IT) Az energiahatékonysági cselekvési terv nem
verseny, ahol akadályokat és gátakat helyeznek el az ember útjában, hanem egy kulturális
folyamat kezdete, egy kulcsfontosságú európai politikai célkitűzés, amelynek célja az
egyének és a vállalkozások magatartásának befolyásolása. Ez egy folyamat, amelyet nem
szigorú megszorítások könnyítenek meg, amelyek megfizethetetlen költségek elé állítják
a polgárokat és a vállalkozásokat, hanem valós ösztönzések; egy folyamat, amely az
energetikai infrastruktúra, a városi fejlődés, a termékek, a csomagolás és a közlekedés
megváltozása útján realizálódik. Szeretnék rámutatni arra, hogy általában az
energiahatékonyságot tekintik a leginkább költséghatékony módszernek az üvegházhatást
okozó gázok és az energiatermelés más károsanyag-kibocsátásának csökkentésére. Továbbá
a Confindustria, az Általános Olasz Ipari Szövetség által lefolytatott tanulmány szerint az
energiahatékonyság egyedül Olaszországban 238 milliárd euró értékű társadalmi-gazdasági
hatást tudna gyakorolni a teljes nemzetgazdaságra, növelhetné az össztermelés értékét, és
ehhez kapcsolódóan körülbelül 1,6 millió szabványos munkaegységgel növelné a
foglalkoztatást a 2010 és 2020 közötti időszakban. Ezért nemcsak azt tartom
létfontosságúnak, hogy beruházásokat irányítsunk ebbe az ágazatba, hanem a
rendelkezésünkre álló európai eszközök hatékony végrehajtásáról és megerősítéséről is
feltétlenül gondoskodnunk kell.

Adam Gierek (S&D),    írásban. – (PL) Az energiahatékonyság a legáltalánosabb
kifejezésekkel megfogalmazva az egyéni fogyasztás korlátozása a készülékek használatának
ésszerűsítésével. A bruttó energiahatékonyság növelésének alapvető lehetőségei azonban
a fizikai és vegyi ipari folyamatokban keresendőek, amelyek a következőkre épülnek: 1) a
fosszilis vagy nukleáris üzemanyagokból származó hőáramok jobb kihasználása a
következők által: a) a Carnot-ciklusú konverzió átállítása magasabb hőmérsékletre és
nyomásra, b) a hulladékhő megfelelő rekuperációjának alkalmazása, pl. kapcsolt
energiatermelési folyamatokban; 2) az ellenállás csökkentése az áram továbbítása során;
3) a hőellenállás csökkentése a hőcserélőkben; 4) a hőellenállás növelése szigetelőanyagok

285Az Euròpai Parlament vitàiHU14-12-2010



használatával az építőiparban; 5) a súrlódási ellenállás csökkentése; 6) a mágneses mezők
által előidézett veszteségek csökkentése; 7) a túlságosan hosszú energiaátalakítási láncok
lerövidítése.

A 2020. évre kitűzött 3x20 politikai cél ezért nem pusztán az energiafelhasználás bruttó
20%-os korlátozására vonatkozik, például az áremelés eredményeként, mivel ez csak az
életszínvonal csökkenését eredményezné, hanem sokkal inkább ésszerűsítéssel, ami lehetővé
tenné további 20%-os hasznos munka kinyerését azonos mennyiségű primer energiából.
Ezért a tagállamoknak szükségük van megfelelő módszerekre e politikai célkitűzés
végrehajtásának kiértékeléséhez.

András Gyürk (PPE),    írásban. – (HU) Tisztelt Képviselőtársaim! A 2006-os
Energiahatékonysági Akcióterv felülvizsgálata egyre égetőbb feladat, ugyanis az EU
20-20-20-as céljai közül az energiahatékonysági célkitűzések területén tapasztalható a
legnagyobb lemaradás. Sok kezdeményezés már jó irányba mutat, azonban a jelenlegi
eredmények még eltörpülnek a kiaknázatlan lehetőségekhez képest. Európa most kezdte
el felismerni lemaradását és rájött: nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy félvállról
vegye az energiahatékonyság fejlesztését. Ezek a beruházások ugyanis minden más
megoldásnál olcsóbban csökkenthetik a kibocsátások mértékét és azonnal dinamizálják
a gazdaságot. A pozitív fordulatot mutatja, hogy az Európai Parlament döntése alapján a
Gazdaságélénkítési Program még fel nem használt forrásait energiahatékonysági
fejlesztésekre és zöldberuházásokra fordíthatjuk.

Az Európai Bizottság által novemberben publikált Energia 2020 stratégia is legfontosabb
prioritásként értékeli az energiahatékonyságot. Most a Bendtsen-jelentés fogalmaz meg
konkrét ajánlásokat azzal kapcsolatban, hogyan is lehetne hatékonyabban kiaknázni a
lehetőségeket. Örülök annak, hogy olyan innovatív megoldások, mint például az okos
hálózatok és az energiamegtakarításból megtérülő beruházásokat végrehajtó ESCO cégek
is bekerültek az ajánlásba. A legfontosabb kérdés azonban továbbra is a finanszírozás
marad. A jövőbeni hosszú távú uniós költségvetésben is meg kell jelenniük az
energiahatékonysági támogatásoknak, különös tekintettel a volt szocialista országok
épületrekonstrukciós programjaira. Ez az a terület, ahol már viszonylag csekély anyagi
ráfordítással is látványos megtakarításokat érhetünk el.

Jiří Havel (S&D),    írásban. – (CS) Az energiahatékonyság az Európa 2020 stratégia és a
2011-2020. évi európai energiastratégia egyik kulcsfontosságú prioritása, ami miatt a
benyújtott jelentés is rendkívül fontos és időszerű a közelmúltban lezajlott cancúni
csúcstalálkozó kapcsán. A jelentés a 2006. évi energiahatékonysági cselekvési tervre építve
felszólítja a Bizottságot ennek a tervnek a frissítésére, az energetikai szolgáltatásokról szóló
irányelv átdolgozására, valamint kötelező célkitűzések meghatározására az
energiahatékonyság 20%-os javításának 2020-ig történő elérése érdekében. A jelentés
megtárgyalja a fokozott energiahatékonyság előnyei mellett szóló érveket: társadalmi
(egymillió új munkahely létrehozásának lehetősége vagy az energiaszegénység csökkentése
az EU-ban), gazdasági (akár 100 milliárd euró értékű energia megtakarítása), stratégiai (az
európai társaságok versenyképességének megőrzése az energiatakarékosság útján), és
végül, de nem utolsósorban az energiabiztonság (az EU fokozott energetikai önellátása).
A jelentés tartalmaz ajánlásokat az energetikai infrastruktúra, a városok és épületek
fejlesztése, az információs és kommunikációs termékek, valamint a tenderek és a
finanszírozás területén. Véleményem szerint különösen fontos a finanszírozási források
szerepe (a strukturális alapok, az Európai Beruházási Bank ELENA-eszköze, a nemzeti
energiahatékonysági pénzalapok stb.) az energiahatékonysági projektek finanszírozásában.

14-12-2010Az Euròpai Parlament vitàiHU286



Általában véve úgy gondolom, hogy a Bendtsen úr által benyújtott jelentés pontosan elemzi
ezt a kérdést, és releváns ajánlásokat tartalmaz az energiahatékonyságra nézve, ezért
javaslom, hogy fogadjuk el a javasolt formában.

Edit Herczog (S&D),    írásban. – (HU) Az Uniónak és minden tagállamának elemi érdeke
minél többet kihozni minél kevesebb energiából – ezzel csökkenteni lehet a külső
energiafüggést, növelni az energiabiztonság mértékét, növelni az Unió versenyképességét.
Az energiahatékonyság tehát az Európa 2020 Stratégia megvalósításának kiemelt prioritása
kell, hogy legyen, elvét minél több energetikai pályázati forrás lehívásának feltételévé
kellene tenni. Magyarország Nemzeti Cselekvési Terve az Európa 2020 Stratégiában vállalt
célkitűzéseknek megfelelően (2005-től számolva) nagyon komoly lépéseket tervez mind
a megújuló forrásból származó energiák, mind az energiahatékonyság terén. Az
állampolgárok energiahatékonysági beruházásait támogatva már 1991 óta működik a
Energiahatékonysági Hitel Alap (EHA).

A magyar kormányzat ezen túl a Komplex Épületenergetikai és Klímavédelmi Program
tervezet alapján a közintézmények korszerűsítésével (napkollektorok felszerelése,
szigetelések és fűtőrendszerek modernizálása) a szektor legnagyobb fogyasztóinak
energiahatékonyságát készül 60%-kal javítani. Ezek szép tervek, de a megvalósításuk
komoly veszélybe került a mai napig tartó pénzügyi-gazdasági válsággal. Ezért meg kell
kérnünk a Bizottságot, hogy fordítson komoly figyelmet a nemzeti cselekvési tervekre és
azok végrehajtására, és hogy az eddigi uniós irányelvek nemzeti szintű jogszabályokba
való átültetése megtörténjen, hiszen a 2020-as energiastratégia megvalósítása és a CO2

kibocsátás-csökkentési célok elérése múlhat rajta. Emellett előrehaladás ezen a területen
csak a megfelelő pénzügyi eszközök alkalmazásával és a jogszabályi háttér megteremtésével
együttesen várható.

Jarosław Kalinowski (PPE),    írásban. – (PL) Az energiahatékonyság növelése közvetlenül
hozzájárul az egész EU energiabiztonságának javításához. Ha a változtatásokat megfelelő
módon bevezetjük, akkor ezek el fognak vezetni a szennyezőanyagok kibocsátásának
csökkenéséhez. Ez határozottan pozitív fejlődési irány, amely támogatja az éghajlatváltozás
elleni erőfeszítéseinket. Ha korszerű technológiákat alkalmazunk az infrastruktúra
modernizálása során, az pénzügyi megtakarításokat is fog eredményezni, és ennek
következtében gazdasági növekedéshez vezet az EU tagállamaiban. Ennek köszönhetően,
amint ezt az előadó maga is kihangsúlyozta, új munkahelyek fognak létrejönni, nemcsak
a városi körzetekben, hanem a helyi piacokon és vidéken is. Ezekhez a célkitűzésekhez
kezdetben természetesen megfelelő erőforrásokra és beruházásokra van szükség. Úgy
gondolom azonban, hogy mindenképpen érdemes gondoskodni arról, hogy Európa
gazdasága energiatakarékos, energiahatékony és környezetbarát legyen.

Petru Constantin Luhan (PPE),    írásban. – (RO) Az Európai Uniónak lépéseket kell tennie
jövőbeni energiaellátásának biztosítása és létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.
Az energiahatékonysági intézkedések kritikus szerepet játszanak ennek elérésében, mert
gondoskodnak a kitűzött éghajlat-változási és energiapolitikai célok lehető legalacsonyabb
költséggel történő eléréséről. Úgy gondolom, hogy konzultációk széles körének
kezdeményezésére lesz szükség a helyi és a regionális képviselőkkel az
energiahatékonysággal kapcsolatos jól meghatározott célok kitűzéséhez, és támogatásról
kell gondoskodnunk a projektek kidolgozásához és annak biztosításához, hogy a 9 milliárd
euró hozzáférhetővé váljon a Bizottság számára a kohéziós politikán keresztül. Ezeknek
a pénzalapoknak az intelligens felhasználása lehetővé teszi majd a számunkra a 20%-os
energiahatékonysági célkitűzés elérését, ami nagymértékben hozzájárul majd az Európai
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Unió fenntarthatósággal és versenyképességgel kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítéséhez.
Ezenkívül a fogyasztásnak az energiahatékonyság útján történő csökkentése a fosszilis
tüzelőanyagoktól való függőség csökkentésének leginkább fenntartható módja, és
jelentékeny mértékben csökkenteni fogja az importot (hozzávetőlegesen 25–26%-kal).

Alajos Mészáros (PPE),    írásban. – (HU) Az energiahatékonysági cselekvési terv
felülvizsgálatáról A CO2 és más gázkibocsátás csökkentésének az egyik leghatékonyabb
módszere az energiahatékonyság. A munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés terén
is hatalmas előnyökkel jár. A 2006-os energiahatékonysági cselekvési terv elfogadása óta
a gazdasági környezet nagyot változott. Ezért mindenképpen szükségesnek tartom az
uniós energiahatékonysági politika felülvizsgálatát, valamint összehangolását jelenlegi
prioritásainkkal. Ezen értékelés alapjául úgy gondolom, hogy a 2006-os cselekvési terv
eredményeit és hiányosságait értékelő dokumentumot kellene felhasználnunk. Mindent
meg kell tennünk annak érdekében, hogy az Európa 2020 stratégiánkban kitűzött 20%-os
célt el tudjuk érni.

Míg a kibocsátásokra és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó értékek könnyen
mérhetők, az energiahatékonyságra vonatkozó adatokat nehezebben tudjuk kiszámolni.
Ehhez van szükségünk a Bizottságra. Az általuk biztosított statisztikai adatokkal nyomon
tudjuk követni energiapolitikánk változásait. Köztudott, hogy hatalmas lehetőségek rejlenek
az épületek energiahatékonyságában is. Ezért a meglévő épületeink felújítását kell
szorgalmaznunk, mivel az új épületek építésének aránya csökken. Számos olyan épület
van, főleg a közép-európai országok területén, melyek megfelelő helyreállítás esetén komoly
hatékonysági potenciállal rendelkeznének. Ami az energiahatékony megoldásokat támogató
jogalkotási intézkedéseket illeti, az USA és Kína jóval előttünk jár. Mindent meg kell tennünk
annak érdekében, hogy hátrányunkat minimalizálni tudjuk. Az Európai Uniónak és a
tagállamoknak támogatniuk kell a finanszírozást növelő intézkedéseket és eszközöket.

Pavel Poc (S&D),    írásban. – (CS) Bár az Európai Uniónak vannak célkitűzései azzal
kapcsolatban, hogy 2020-ig 20%-kal csökkenti az energiafogyasztást, ezek a
károsanyag-kibocsátás csökkentésével és a megújuló energiákkal kapcsolatos célkitűzésekkel
ellentétben nem kötelezőek. Ezért a tagállamok nem kellően motiváltak arra, hogy a lehető
legjobb eredményeket érjék el az energiahatékonyság területén. Az energiahatékonyság
fejlesztésére szolgáló technológiai és gyakorlati folyamatok már léteznek, de mivel nincsenek
kötelező célkitűzések, ezek a projektek nem részesülnek majd megfelelő finanszírozásban,
és ennek következtében nem fogják azokat végrehajtani. Ahhoz azonban, hogy az EU
2020-ig elérhesse célkitűzését, évente akár 78 milliárd euró megtakarításra is szükség lehet.
Az olaj- és a földgázimporttól való függőség csökkenése mellett, ami által
energiabiztonságunk is javulna, ez a háztartások számára is jelentős megtakarításokat
eredményezne. Ezt a tényezőt rendkívül fontosnak tekintem, mert jelenleg egyre több
ember él úgynevezett energiaszegénységben, ahol a villany- és gázszámlák emésztik fel a
családi költségvetés legnagyobb részét. Ha azonban kötelező célkitűzéseket határozunk
meg, a háztartások akár évi 1000 eurót is megtakaríthatnának az Európai Bizottságtól
kapott számadatok alapján. A fokozott versenyképesség mellett a jobb energiahatékonyság
az állandó munkahelyek létrejöttét is fellendítené és a CO2-kibocsátás 780 millió tonnával
történő csökkentéséhez is elvezetne, ami több a Kiotói Jegyzőkönyvben előírtnál.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    írásban. – Az energiafogyasztás és Európa függősége
csökkentésének előnyei között gazdasági, környezeti és politikai előnyöket egyaránt
megemlíthetünk. Ezért az energiahatékonysági cselekvési tervnek messze ható vonzatai
vannak. A Környezetvédelmi Bizottság véleményének előadója voltam az IKT
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energiatakarékossághoz való hozzájárulásának kérdésében, és tudom, hogy az egyik
legfontosabb feladat ezzel kapcsolatban a megújuló energiaforrások energiaellátásba
történő integrálásának előmozdítása. Az intelligens hálózatok hozzájárulhatnak ennek
eléréséhez, miközben az intelligens háztartási mérés tudatosíthatja bennünk, mikor
takaríthatunk meg energiát, és így segíthetne nekünk a fogyasztás csökkentésében. A
Bizottságnak megfelelő figyelmet kell fordítania a cselekvési tervnek erre a két elemére, és
a tagállamoknak teljes mértékben támogatniuk kell az ehhez szükséges infrastruktúra
kiépítését, szükség esetén akár közbeszerzési szerződések megkötésével is.

Vladimir Urutchev (PPE),    írásban. – Az energiahatékonyság (EE) az egyik leginkább
költséghatékony módszer az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére.
Az alacsonyabb energiafogyasztáson keresztül kevésbé függünk az olaj- és gázimporttól,
valamint azok változó áraitól. Mindenképpen hangsúlyt kell helyeznünk az
energiahatékonysági beruházásokra, valamint az olaj- és gázimportra fordított
pénzeszközök korlátozására. Ebből a pénzből munkahelyeket kellene létrehoznunk a
kkv-knál, a mezőgazdaságban, az erdészeti ágazatban és az iparban. A Bizottság becslései
szerint az energiahatékonyság 20%-os javítása akár egymillió új munkahelyet is létrehozhat
Európában és a háztartások átlagosan legalább évi 1000 eurót megtakaríthatnak. Nagyon
sok eredményt sikerült elérnünk az utolsó energiahatékonysági cselekvési terv (EEAP) óta,
de nincs bizonyíték arra, hogy a célkitűzés teljesíthető 2020-ra. Új eszközöket kell bevezetni
az energiatakarékosság fellendítésére uniós és nemzeti szinten, két fő terület
kihangsúlyozásával: a meglévő épületállomány felújítása és a finanszírozás fellendítésére
szolgáló intézkedések. A régi épületek rejtik magukban a legmagasabb hatékonysági
potenciált, és hiányoznak az ennek a potenciálnak a kiaknázására szolgáló megfelelő
pénzügyi eszközök. Ezt a két kérdést megfelelő módon kezelni kell az energiahatékonysági
cselekvési terv átdolgozása során, ha azt akarjuk, hogy az események a terveink szerint
haladjanak előre.

19. Mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezése (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont az Anja Weisgerber által a Belső Piaci és
Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében a 71/317/EGK, 71/347/EGK, 71/349/EGK,
74/148/EGK, 75/33/EGK, 76/765/EGK, 76/766/EGK és 86/217/EEC mérésügyi irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló
javaslatról készített jelentés (COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))
(A7-0050/2010).

Anja Weisgerber,    előadó. – (DE) Elnök úr, Tajani biztos úr, hölgyeim és uraim! Azzal
szeretném kezdeni, hogy őszinte köszönetet mondok a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi
Bizottság árnyékelőadóinak, akik elősegítették ennek a jelentésnek az elkészítését, és
mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a nagyszerű eredményhez. A két bizottságnak és a
Tanács belga elnökségének konstruktív és rendkívül nyílt együttműködése nélkül holnap
nem határozhatnánk erről a csomagról.

Biztosan el tudják képzelni, mennyire elégedett vagyok ezzel az eredménnyel. Az összesen
nyolc idejétmúlt és elavult irányelv hatályon kívül helyezése lehetővé teszi, hogy újabb
lépést tegyünk az európai bürokrácia csökkentése felé. Az említett irányelvekben az az
érdekes, hogy jelentős részben azért váltak elavulttá, mert már felváltották azokat olyan
nemzetközi szabványok, amelyek a legújabb helyzetet tükrözik. Elvégre a tagállamok
szabályait és rendeleteit gyakran elavulttá teszik a harmonizált európai szabályok és
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rendeletek. Ebben az esetben az európai szabályok és rendeletek váltak feleslegessé egyes
nemzetközi kikötések miatt.

Ha előrehaladást akarunk elérni azzal a célkitűzésünkkel kapcsolatban, hogy 2012-re
25%-kal csökkentjük a bürokráciát Európában, akkor most színt kell vallanunk. A független
érdekképviselőkből álló, adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport
elnöke, Edmund Stoiber szavaival élve: nekünk, európaiaknak nemcsak az ajkainkat kell
biggyesztenünk, hanem fütyülnünk is kell, méghozzá jó hangosan. Más szavakkal:
szavainkat kézzelfogható tetteknek kell követniük. Ami azonban ezt a cselekvést illeti, az
ördög gyakran a részletekben lakozik. Ez újból világosan megmutatkozott ennél az
irányelvnél, amely hatályon kívül helyez nyolc mérésügyi irányelvet. A hideg víz, a nem
tiszta víz mérésére szolgáló mérőeszközöket, a szeszfokolókat, egyes súlyokat,
gumiabroncsnyomás-mérőket, valamint a gabona előírt tömegének vagy a hajótartályok
mérésére szolgáló eszközöket a gyakorlatban már modernebb digitális berendezések
váltották fel. Az elavult berendezéseket egyre ritkábban használják, ezért az ilyen jellegű
berendezésekre vonatkozó szabályokat el lehet törölni. Nem jelentkeznek következmények
a belső piac vagy a fogyasztóvédelem magas szintű előírásainak működése szempontjából
sem, amelyek továbbra is nagyon fontosak a számunkra.

A Tanács azonban mégis hosszú időn keresztül blokkolta ezt a csomagot. Ennek ellenére
sikerült ésszerű kompromisszumot elérni a Tanács és a Parlament között az informális
háromoldalú egyeztetésen, ráadásul első olvasatra – ami mindig inkább kivétel, nem szabály
a mi esetünkben. Ennek a megállapodásnak a lényege a következő: az egyik irányelvet –
nevezetesen azt, amelyik a hajótartályok kalibrálására vonatkozik – azonnal, vagyis 2011.
július 1-jei hatállyal hatályon kívül kell helyezni, míg a többi hét irányelvet akkor kell
hatályon kívül helyezni, miután elfogadták a mérőműszerekről szóló keretirányelv (MID)
átdolgozott változatát, amelyen a Bizottság jelenleg dolgozik. A Bizottság 2011. április
végéig kidolgoz egy új javaslatot a MID tekintetében. Az elgondolás az, hogy a Bizottság
a MID felülvizsgálata során azt is megvizsgálja, hogy vannak-e olyan elemek a régi
irányelvekben, amelyeket meg kell őriznünk és ezért ebből a célból be kell azokat építeni
a MID-be, és ha igen, akkor melyek azok. Ha a tagállamok bizonyítékkal szolgálnak arra
nézve, hogy a hét irányelv egyes elemei továbbra is szükségesek, például fogyasztóvédelmi
okokból, mint például a gépjárművek gumiabroncsainak nyomását mérő műszerekkel
kapcsolatos irányelv rendelkezései, akkor ezeket a szakaszokat beépítjük a mérőeszközökről
szóló keretirányelvbe. A MID átdolgozott változatának elfogadása után a többi irányelvet
hatályon kívül helyezzük.

Ez annak jelzésére szolgál, hogy Európa komolyan gondolja a bürokrácia csökkentését és
alig várjuk, hogy létrehozhassuk a fenntartható gazdasági növekedés feltételeit. Büszke
vagyok arra, hogy az Európai Parlament is megteszi azt, ami rajta múlik, hogy ezzel
hozzájáruljon a bürokrácia csökkentéséhez, valamint jobb, ésszerűbb és egyszerűbb
jogszabályok megalkotásához.

Engedjék meg, hogy befejezésül röviden megemlítsem a korrelációs táblázatokat. Ezeket
a táblázatokat a tagállamoknak annak dokumentálására kell összeállítaniuk, hogy hogyan
hajtották végre az irányelvet. Végül kevésbé szigorú megszövegezésben állapodtunk meg
ebben a tekintetben. Ám szigorúbb jövőbeni megfogalmazásért harcoltunk, és elértük
célunkat ebben a tekintetben. Az Elnökök Értekezlete támogatja ezt az ügyet a Tanáccsal
és a Bizottsággal való egyetértésben. Ez is egy siker, amelyért köszönetet kell mondanunk
az előadóknak és az árnyékelőadóknak.
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Antonio Tajani,    a Bizottság alelnöke. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Azzal szeretném
kezdeni, hogy gratulálok és köszönetet mondok Weisgerber asszonynak azért az alapos
munkáért, amelyet ezen a komplikált és bonyolult javaslaton végzett, amely már hosszú
ideje áll viták középpontjában; ezért munkája nem volt egyszerű, és az a tény, hogy már
első olvasatra sikerült megállapodást elérni, jól mutatja az előadó készségeit a jó
megállapodások elérése területén.

Ez a határozat minden bizonnyal fontos szakaszt jelöl az egyszerűsítés és az intelligens
szabályozás területén. Az európai intézményeknek fokozottan kell törekedniük a jobb
szabályozásra, és a Bizottság teljesen egyhangúan minden idők legjobb európai
szabályozására akar összpontosítani.

Amint az előadó is rámutatott, ez a javaslat valójában hatályon kívül helyez nyolc elavult
irányelvet, amelyek a törvényes mérőeszközök hat kategóriájára vonatkoznak, annak a
ténynek az alapján, hogy a kérdéses irányelv hatálya alá tartozó eszközök mára elavultak,
és hogy a vonatkozó termékek kereskedelme hanyatlik. Ezenkívül semmi nem akadályozza
a technikailag fejlettebb helyettesítő termékek kereskedelmét, amelyek nem tartoznak az
említett irányelvek hatálya alá.

A jövőben a tagállamok szükségesnek tarthatják nemzeti szabályok életbe léptetését. Ezek
a szabályok azonban nem támaszthatnak új kereskedelmi akadályokat, mivel léteznek
nemzetközi előírások, amelyek már ma is teljes mértékben szabályozzák ezeket a régi
eszközöket és a fejlettebb helyettesítő termékek legnagyobb részét is.

A Kereskedelmi Világszervezetnek a kereskedelem technikai akadályairól szóló
megállapodása szerint a tagállamoknak ezekre a nemzetközi előírásokra kell építeniük
jogszabályaikat. Az Európai Unióról szóló szerződés azt is kiköti, hogy a tagállamoknak
kölcsönösen el kell ismerniük a más tagállamokban jogszerűen értékesített egyenértékű
termékeket.

A Bizottság ezért üdvözli a Parlament és a Tanács között első olvasatra létrejött
kompromisszumot, amely elrendeli az egyik irányelv 2011 júliusáig, a többi hét irányelvnek
pedig 2015 decemberéig történő hatályon kívül helyezését.

Végül: a Bizottság kihangsúlyozza a három intézmény együttes nyilatkozatát és kijelenti,
hogy hajlandó újból felülvizsgálni a harmonizálás mellett szóló érveket, amelyeket a
jogalkotási folyamat során benyújtottak. Amint már elhangzott, a 2011. április vége mellett
szóló érvekre gondolunk, és ahol ez helyénvaló, benyújtjuk a jogalkotási javaslatot a jobb
szabályozás alapelvei szerint.

Lara Comi,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Teljes
mértékben támogatom az előadó álláspontját a Bizottságnak a nyolc mérésügyi irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló javaslatával kapcsolatban.

Különösen üdvözlöm az azzal kapcsolatos javaslatot, hogy célszerű lenne elegendő időt
adni a tagállamoknak a hatályon kívül helyezés lehetséges következményeinek elemzésére
a mérőműszerekről szóló irányelv (MID) felülvizsgálata kapcsán.

Valójában, jóllehet támogatom a jobb szabályozás és az egyszerűsítés általános céljait,
amelyeket a Lisszaboni Stratégia is támogatott, elengedhetetlennek tartom, hogy megadjuk
a tagállamoknak az annak kivizsgálásához szükséges időt, hogy az irányelvek hatályon
kívül helyezése nem vezet-e jogbizonytalansághoz. Ez a helyzet azoknak az aggályoknak
az eloszlatásához is hozzájárulna, amelyeket több tagállam is felvetett azzal kapcsolatban,
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hogy nincs elegendő idejük annak a jogi vákuumnak a kezelésére, amelyet a hatályon kívül
helyezés előidézhet.

Ezért kiváló ez a kompromisszum, amely létrejött a Bizottság által elfogadott álláspont –
amely támogatja az összes irányelv teljes hatályon kívül helyezését és ellenzi az új
szabályozást ezen a területen a MID keretein belül –, valamint a tagállamok által kezdetben
a javaslattal szemben képviselt kritikus álláspontok között.

Evelyne Gebhardt,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, biztos úr! Szeretném
kifejezni köszönetemet Weisgerber asszonynak azért a valóban munkatársi
együttműködésért, amelyben részünk lehetett. Képviselőcsoportom nevében szeretném
elmondani, hogy távolról sem lelkesedem ennek a nyolc irányelvnek a hatályon kívül
helyezéséért. Az igaz, hogy létezik sok elavult mérőeszköz, amelyekre a most eltörölt
szabályok és rendeletek vonatkoznak, de a viták során láthattuk, hogy az ördög a
részletekben lakozik, amint ez ön is mondta. Ezért nem volt mindig egyértelmű, hogy
valóban a helyes utat választottuk-e. Képviselőcsoportom megszavazza ezt a
kompromisszumot annak figyelembevételével, hogy biztosítékot kaptunk a Bizottságtól
arra nézve, hogy meg fogja vizsgálni, hogy ahol ez szükséges, be lehet-e megfelelő módon
építeni ezeket a mérőműszereket a mérőműszerekről szóló európai irányelvbe (MID),
amely jelenleg természetesen megszövegezés alatt áll. Ezt a vizsgálati kötelezettséget – ezt
is elfogadom – szintén nagyon komolyan fogjuk venni és alapos mérlegelésnek fogjuk
alávetni. Ezzel a feltétellel megszavazzuk a kompromisszumot, jól tudva, hogy van még
egy-két kérdés, amit meg kell vizsgálni.

Ami a korrelációs táblázatokat illeti, ezen a ponton azt szeretném mondani, hogy éppen
most jelentettük ki, hogy hajlandóak vagyunk elfogadni ezt az engedékeny megszövegezést,
de ez az utolsó olyan dokumentumok egyike, amelyben ezt elfogadtuk, mivel ez számunkra
valóban az európai jogról szól, amelyet valamikor a tagállamok beleegyezésével létrehoztak,
majd ténylegesen és megfelelő módon végrehajtottak. De ezt csak akkor tudjuk
megvizsgálni, ha megkaptuk az információkat, és csak ezekből a korrelációs táblázatokból
tudjuk megszerezni az információkat. Mindenképpen folytatni fogjuk a munkát ebben az
irányban.

Cristian Silviu Buşoi,    az ALDE képviselőcsoport nevében  .  – Elnök úr! Szeretnék gratulálni
az előadónak és a többi kollégának is, akik ehhez a dokumentumhoz hozzájárultak. Bár
kezdetben rendkívül technikai jellegű dokumentációnak tűnt, végül teljesen egyértelművé
vált, hogy csak politikai döntéssel lehet megtalálni a megoldást ehhez a jelentéshez.

Le kell egyszerűsítenünk az uniós vívmányokat azoknak az irányelveknek a hatályon kívül
helyezésével, amelyek olyan mérőeszközökre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak,
amelyeket a technikai haladás és a nemzetközi előírások alkalmazása miatt ma már nem
használnak. A Bizottság megközelítési módja ésszerű. Ha a kölcsönös elismerés alapelve
biztosítja a szabad mozgást és nincsenek különleges akadályok, akkor nincs szükség további
kiegészítésekre, és a műszaki előírásokat a tagállamoknak kell elfogadniuk.

Az irányelv hatályon kívül helyezése azonban nem vezethet a szabad mozgás új
akadályainak kialakulásához és további adminisztrációs terhekhez. Arról is gondoskodnunk
kell, hogy ne legyenek hézagok a hatályon kívül helyezett régi irányelvek, valamint a
mérőműszerekről szóló 2004. évi irányelv között.

Továbbá a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságban az első olvasatra elfogadott jelentés
lehetővé tette, hogy a mérőműszerekről szóló általános irányelvbe beillesszünk
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rendelkezéseket a hatályon kívül helyezett irányelvek hatálya alá tartozó mérőműszerekről.
A tagállamok több időt kaptak annak megvizsgálására, hogy az irányelvek hatályon kívül
helyezése nem vezet-e jogbizonytalansághoz.

A jelentésben szerepel az a rendelkezés, hogy a Bizottságnak ki kell értékelnie, hogy vajon
a hatályon kívül helyezett irányelvek hatálya alá tartozó mérőműszereket be kell-e illeszteni
a mérőműszerekről szóló irányelv hatálya alá. Annak a ténynek a figyelembevételével,
hogy horizontális határozatot is hoztak a korrelációs táblázatokról, a többi árnyékelőadóval
együtt javaslom, hogy támogassuk a Tanáccsal az első olvasatra elfogadott szöveget.

Heide Rühle,    a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr! Én is szeretnék
köszönetet mondani az előadónak és az árnyékelőadóknak a kiváló együttműködésért.
Azt hiszem, rövidre foghatom a mondandómat, mert valójában már minden lényeges pont
elhangzott.

Képviselőcsoportunk természetesen támogatja a kompromisszumot, ugyanakkor azon
feltételezés alapján állunk, hogy a Bizottság még egyszer kritikusan megvizsgálja az egyes
kérdéseket a mérőműszerekről szóló irányelv (MID) felülvizsgálata során. Természetesen
támogatjuk azt, hogy sikerült kompromisszumra jutnunk a korrelációs táblázatok
kérdésében. Ez a kompromisszum azonban időhatárhoz van kötve, és a jövőben a
Tanácsnak sokkal erőteljesebben kell reagálnia. Többet nem tudunk engedni. Elvégre a
tagállamoknak is ellenőrizhetőnek kell lenniük, és ezért sürgősen szükségünk van a
korrelációs táblázatokra.

Edvard Kožušník,    az ECR képviselőcsoport nevében. – (CS) Elnök úr! Jómagam kezdettől
fogva támogattam a Bizottság eredeti javaslatát, amely szerint mind a nyolc irányelvet
hatályon kívül kell helyezni, ellentételezés nélkül. Meggyőződésem szerint a Bizottság
javaslata elsőrendű példa volt az európai jog leegyszerűsítésének helyes módjára, és
előmozdítja a „jobb szabályozás” megközelítési módját. Nem szabad erőltetnünk az összes
terület mindenáron történő összehangolását. Gondolnunk kell más szabályozási eszközökre
is, nemcsak az EU rendeleteire, például a nemzetközi előírásokra. Ezeket az alternatív
szabályozási eszközöket is alkalmaznunk kell olyan esetekben, amikor azok hatékonyabbak.
A mérésügyi rendeletek bevezetése során szívesebben látnám a nemzeti rendeletek
kölcsönös elismerésének önkéntes rendszerét, a nemzetközi előírások alapján, egy fentről
lefelé irányuló, centralizált harmonizáció helyett. Nagyon sajnálom, hogy a Parlament és
egyes tagállamok nem támogatják a Bizottságnak ezt a kivételes és liberális megközelítési
módját, hanem inkább a túlzott szabályozás megszüntetésének konzervatív megközelítési
módját részesítik előnyben.

Mindennek ellenére azonban szeretném nagyon megköszönni az előadónak azt az
erőfeszítést, amelyet egy közös kompromisszumos megoldás megtalálásának szentelt.
Értékelem személyes lelkesedését, amelynek köszönhetően a Bizottság javaslata nem tűnt
el a süllyesztőben, és az eredeti szándéknak legalább egy része megvalósult.

Oreste Rossi,    az EFD képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Mi
támogatjuk a mérésügyről készített jelentést. Ez egy erősen technikai jellegű szöveg, és
már hónapok óta várjuk, hogy szavazhassunk róla a plenáris ülésen.

A jelentést, amelyet az illetékes szakbizottság elfogadott, a múlt márciusban nyújtották
be, és ez az ügy azért húzódott el ilyen hosszan, mert a 27 tagállamnak megállapodásra
kellett jutnia a Tanácson belül a kapcsolódó korrelációs táblázatokról.

293Az Euròpai Parlament vitàiHU14-12-2010



Az igazi probléma az, hogy az Európai Bizottság még mindig nem nyújtotta be a
mérőműszerekről szóló irányelvre vonatkozó javaslatát, amelynek fel kell váltania azokat
az elavult irányelveket, amelyeket ma hatályon kívül helyezünk, és amelynek véglegesen
szabályoznia kell ezt az ügyet. Kritizálom a Bizottságot azért, mert úgy jutott el az elavult
irányelvek eltörlésének szakaszába, hogy ezzel egyidejűleg nem nyújtott be javaslatot a
mérőműszerekről szóló irányelv átdolgozásáról. Ez a magatartás nem igazolható, és nagyon
távol áll a vállalkozások és a polgárok szükségleteinek kielégítésétől.

Ugyanakkor kritizálom azoknak túlzott félelmét, akik úgy gondolják, hogy a tagállamok
jogszabályai nem alkalmasak a hézag betöltésére a hatálybalépési haladék ideje alatt.
Szerencsére az európai vállalkozásoknak rendelkezésére áll a nemzetközi előírások
rendszere abban az ágazatban, amely független az EU szabályaitól és túllép azokon. Ezért
megalapozatlanok azok a félelmek, hogy katasztrófa történik az irányelvek kihirdetése és
hatálybalépése közötti időszakban.

A vállalkozások ki fogják tölteni a jogalkotói hézagot kereskedelmi szervezeteikkel,
készségeikkel és azokkal a szabályokkal, amelyeket saját maguknak létrehoztak egy
dinamikus és kiegyensúlyozott piac létrehozása érdekében. Gondolnunk kell
vállalkozásainkra, amelyek továbbra is nagy nehézségekkel küszködve tevékenykednek
Európában. Nem szabad adókkal, bürokratikus intézkedésekkel és abszurd elvárásokkal
szorongatnunk őket.

A Parlamentben időnként gyorsan halad a munka. A józan ész és a többi európai
intézménnyel való megállapodás vágya felülmúlja a politikai megosztottságot.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Elnök úr! A nyolc elavult mérésügyi irányelv első
pillantásra nem igazán érdekes politikai téma, de hatályon kívül helyezésük valójában a
szubszidiaritás elvének konkrét beteljesülését, valamint a „jobb szabályozásra” irányuló
erőfeszítést képviseli. A mérésügy területén már léteznek nemzetközi megállapodások,
amelyeket a tudomány és a kereskedelem globalizálódása tett szükségessé, és ezért valójában
nincs is szükség európai szintű harmonizációra. Üdvözlöm az előadó, Anja Weisgerber
felelős hozzáállását, aki úgy döntött, hogy támogatja a Bizottságnak az irányelvek teljes
hatályon kívül helyezésével kapcsolatos javaslatát, de közben hét irányelv esetében időt
hagy arra, hogy a tagállamok releváns mérésügyi intézményei elemezzék a nemzeti
jogszabályokra gyakorolt hatásokat.

Ezért az a megoldás, amelyet holnap minden bizonnyal jóvá fogunk hagyni, egyben érdekes
kísérlet is lesz más irányelvek tekintetében arra nézve, hogy a nemzeti szintű rendeletek
kölcsönös elismerése elégséges-e és nem vezet-e jogbizonytalansághoz, és ezért
előnyösebb-e, mint a módosítás vagy a teljes harmonizáció. Jómagam nagyon meglepődnék,
ha a tagállamok a harmonizációt részesítenék előnyben.

Szeretnék gratulálni az előadónak, amiért sikerült elérnie a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi
Bizottság teljes támogatását, és szeretnék neki köszönetet mondani, amiért következetes
álláspontot képviselt a Tanáccsal folytatott tárgyalások során.

Malcolm Harbour (ECR).   – Elnök úr! Mindenekelőtt én is szeretnék köszönetet mondani
Anja Weisgerber asszonynak, aki elszánt tagja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi
Bizottságnak, és nagy szorgalommal dolgozott számos ilyen erősen technikai jellegű
jelentés elkészítésén, és erre jó példa ez a jelentés.

Úgy gondolom, hogy amikor nem sokkal a tavalyi választások után elkezdte ezt a munkát,
valamennyien úgy véltük, hogy valószínűleg viszonylag gyorsan és túl sok vita nélkül meg
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lehet oldani a Bizottság első látásra megtévesztően egyszerűnek tűnő javaslatát a felszínen
elavultnak tűnő jogszabályok hatályon kívül helyezéséről.

A munka elvégzéséhez szükséges idő és a viszonylag bonyolult megoldás azt mutatja, hogy
a dereguláció és a bürokrácia csökkentése távolról sem olyan egyszerű, mint ahogyan azt
az ember gondolná. Nagyon egyszerű előállni ilyen felületes frázisokkal a deregulációról,
de a valóságban mindig vannak olyanok, akik érvényben akarnak hagyni egy adott
rendeletet. Mihelyt ez a javaslat eljutott a Tanácshoz, felismertünk néhány mélyen
meggyökerezett problémát, amelyek a tagállamokban tapasztalhatók. Voltak olyan
országok, amelyeknek gondjaik voltak a hajók súlyának mérésével, vagy a szeszfokolókkal,
vagy a gumiabroncsnyomás-mérőkkel. Mindenkinek megvolt a saját gondja.

Általános következtetésem nem a javaslat értékével kapcsolatos, mert néhány hónapon
belül a kezünkben lesz az alternatív javaslat, amely ténylegesen idejétmúlttá teszi ezt a
javaslatot, és ezt már alig várjuk. Azt kérem a biztos úrtól, hogy a Bizottság tekintse át saját
hatásvizsgálatát és sokkal alaposabban végezze el a deregulációs javaslatokkal kapcsolatos
házi feladatát, és vegye rá a tagállamokat arra, hogy foglalkozzanak ezekkel a javaslatokkal,
mielőtt előállna azokkal.

Alapos mérlegelés után úgy gondolom, hogy több időt kellett volna szánnunk erre az
ügyre, mint amennyit engedtek nekünk. Ez siker a szakbizottság számára, de azt mondanám,
hogy ez egy összességében pozitív, de nem teljesen kielégítő siker, és menet közben
tanulnunk kell a tapasztalatainkból.

Seán Kelly (PPE).   – Elnök úr! Én is üdvözlöm az előadó javaslatait, és határozottan sokkal
kisebb világban élünk, mint valaha. Sokkal több az interakció az emberek között, és ez a
jövőben csak fokozódni fog, ezért nyilvánvaló módon minél nagyobb a harmonizáció a
mérőműszerek között, annál jobb. Természetesen üdvözlöm a mérésügyi irányelvek
hatályon kívül helyezését és a bürokrácia 25%-os csökkentését.

Szerintem időnként alábecsüljük az emberek alkalmazkodási képességét. Láttam, hogy az
én hazám milyen könnyen átállt a régi fontról, shillingről és pennyről az euró és a cent
használatára, és alig néhány éve a mérföldről a kilométerre a megtett út és a sebességhatárok
szempontjából. Ez sok ember életét nagyon megkönnyítette és továbbra is meg fogja
könnyíteni. Szerintem ez a lépés a helyes irányba vezet, tehát még egyszer gratulálok.

Antonio Tajani,    a Bizottság alelnöke. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Hálás vagyok
mindenkinek, aki a vita során felszólalt, mert ez azt mutatja, hogy érdekli önöket az
egyszerűsítést célzó javaslat. Ezért szeretném még egyszer kihangsúlyozni az ezzel a
választással együtt járó előnyöket és az ebből fakadó hasznokat.

A fogyasztók, a műszergyártók és a nemzeti közigazgatások számára jelentkező előnyökről
beszélek. Szeretném önöket biztosítani afelől – válaszul a Gebhardt asszony által felvetett
konkrét kérdésre –, hogy a Bizottság készen áll arra, hogy 2011 áprilisáig lefolytassa a
harmonizáció mellett szóló érvek ismételt megvizsgálásához szükséges tanulmányokat.

Válaszul Rossi úrnak, aki kritizálta a Bizottságot, de közben elhagyta az üléstermet – miután
olyan kritikát fogalmazott meg, amellyel kapcsolatban a választ is meg kellett volna
hallgatnia –, megszületett a Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata ebben
az ügyben, ami ezt mondja ki, idézem: „a mérőműszerekről szóló 2004/22/EK irányelv
25. cikke szerint az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot arra, hogy 2011.
április 30. előtt tegyen jelentést ezen irányelv végrehajtásáról, valamint arra, hogy adott
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esetben tegyen javaslatot az irányelv módosítására”. Amint a vita kezdetén elhangzott
felszólalásomban is mondtam, feltett szándékom, hogy kitartok e nyilatkozat mellett.

Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm elkötelezettségüket és együttműködésüket. Végül,
a korrelációs táblázatok ügyében a Bizottság támogatja a Parlament álláspontját.

Anja Weisgerber,    előadó. – (DE) Elnök úr! Szeretném kifejezni őszinte köszönetemet
minden képviselőtársam felé, és szeretném elmondani, milyen nagyra értékelem a ma esti
vitához kapcsolódó értékes hozzájárulásaikat. A délelőtti szavazás után a jövőre kell
összpontosítanunk a figyelmünket. Természetesen előre tekintünk, ha látni akarjuk, mi
lesz a sorsa az egyes szabályoknak és rendeleteknek – a Bizottság most bejelentette, hogy
április végéig benyújtja a mérőműszerekről szóló irányelvre (MID) vonatkozó javaslatát.
Ezután lehetővé válik annak ellenőrzése, hogy vajon szükség van-e bármelyik most
megszüntetett önálló jogi szabályozás beépítésére.

Amint Comi asszony is mondta, nagyon fontos, hogy ne keletkezzen jogi vákuum.
Gebhardt asszony, elmondhatom önnek, hogy ez a Szocialisták és Demokraták Progresszív
Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja számára is nagyon fontos aggályként
merült fel, és ez nagyon fontos törekvés volt a számunkra. Én azonban azt is nagyon
fontosnak tartom megemlíteni, hogy a tagállamoknak még szigorúbban kell
dokumentálniuk, miért akarnak megőrizni bizonyos szempontokat vagy elemeket, mert
valójában csak ilyen körülmények között van szükségünk európai szabályozásra; ezek
nem öncélúak.

Én is nagyon várom a Bizottság által bejelentett internetes konzultációt, amelyre 2011.
szeptember 6. és november 11. között kerül majd sor. A konzultációban az érintett
társaságok, a hatóságok stb. szintén részt vesznek majd. Megismétlem: nagyon oda fogok
figyelni a vállalkozásokra. Az érvényben lévő irányelvről is tudakozódtam, vajon ezek a
mérőműszerek továbbra is használatban vannak-e, és a válasz szinte minden egyes
alkalommal az volt – például az én bortermelő szövetségem részéről, ahol rákérdeztem a
szeszfokolókra –, hogy ezeket az eszközöket már biztosan nem használják. Ezért ezt a
kérdést nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk. Ha valóban előrehaladást akarunk elérni
abban a tekintetben, hogy 2012-re 25%-kal csökkentjük a bürokráciát Európában – és
ettől a céltól természetesen már nem vagyunk nagyon messze –, akkor jelentős előrehaladást
kell elérnünk ezen a területen. Mi a Parlamentben készen állunk arra, hogy kivegyük a
részünket ebből a feladatból

Végül mondanom kell még valamit a korrelációs táblázatokról. Újból le akarom szögezni
a jelenlegi fázisban, hogy ami a kezünkben van, az egy kompromisszum, de ami a jövőt
illeti, szeretném felszólítani a tagállamokat arra, hogy vállaljanak kötelezettséget ezeknek
a táblázatoknak a tényleges összeállítására, mert ennek lényege a szabályok és a rendeletek
egységes végrehajtása az egész Európában.

Elnök.   – A vitát lezárom.

A szavazásra holnap kerül sor (szerda, 2010. december 15.).

20. A játékok biztonsága (vita)

Elnök.   – A következő napirendi pont a játékok biztonságáról szóló, szóbeli választ igénylő
kérdés vitája, amelyet Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen, Anna Maria
Corazza Bildt az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport nevében,
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Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Barbara Weiler a Szocialisták és
Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja nevében,
Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch a Liberálisok
és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport nevében, Heide Rühle a Zöldek/
az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja nevében, Malcolm Harbour pedig Európai
Konzervatívok és Reformerek nevében terjesztett a Bizottság elé (O-0195/2010 -
B7-0658/2010).

Anja Weisgerber,    szerző. – (DE) Elnök úr! A játékokról szóló irányelv elfogadása kapcsán
szeretnék rámutatni arra, hogy amikor elfogadtuk ezt az irányelvet, volt egy célkitűzésünk,
mégpedig az, hogy biztonságosabbá tegyük a gyermekjátékokat, mert a növekedésben,
illetve fejlődésben lévő gyermekek különösen érzékenyen reagálnak a veszélyes anyagokra
és a vegyi anyagokra. A ma rendelkezésünkre álló legújabb tudományos eredmények
figyelembevételével a világ játékokra vonatkozó legszigorúbb követelményeit határoztuk
meg az európai jogszabályokban.

Ez a kérdés karácsony előtt évről évre előtérbe kerül, és leendő anyaként az én szívenhez
is nagyon közel áll, és nagyon fontosnak tartom, hogy előírásaink a lehető legszigorúbbak
legyenek. Ezért vettem részt ennek a vitának a kezdeményezésében.

Azoknak az új szakértői véleményeknek a figyelembevételével tettem ezt, amelyeknek
következtetései szerint a nehézfémekre vonatkozó legszigorúbb határértékek nem kellően
szigorúak a legújabb tudományos ismeretek szerint. Kifejezetten az ilyen esetekre gondolva
beillesztettünk az irányelvbe egy záradékot, amely egy későbbi időpontban lehetővé teszi
a határértékek módosítását és megszigorítását, és most alkalmaznunk kell ezt a záradékot.
Tajani biztos úr, az ön elődjét már egy évvel ezelőtt felkértük ugyanerre.

Nagyon örülök annak, hogy ha ismereteim helyesek, a Bizottság ma legalább egyes
nehézfémek határértékeinek megszigorítását bejelenti, jóllehet a mi felszólításunkhoz
képest megkésve és minden bizonnyal a mai vitától ösztökélve. Általánosságban azonban
az összes veszélyes anyagot felül kell vizsgálnunk, és ezért nem szabad a nehézfémekre
korlátoznunk magunkat, hanem meg kell vizsgálnunk a policiklikus aromás szénhidrogének
(PAH-k) néven ismert veszélyes anyagokra vonatkozó legfrissebb információkat.
Amennyiben kiderül, hogy gyermekeink védelmében ezeket a határértékeket is
módosítanunk kell, akkor az ezzel kapcsolatos jogszabály-kiigazításra is fel fogok szólítani.
Elvégre gyermekeink biztonságáról van szó.

Evelyne Gebhardt,    szerző. – (DE) Elnök úr! Minden évben újra meg újra lefolytatjuk ezt
a vitát a játékok biztonságáról. Évről évre meg kell állapítanunk, hogy még mindig nagyon
nagy előrelépésre van szükség. Itt most többek között a karcinogén, mutagén és a
reprodukciót károsító anyagok (CMR-ek) néven ismert csoportról beszélünk, olyan
anyagokról, amelyek rákot okoznak, és amelyek rendkívül veszélyesek lehetnek a gyermekek
egészségére, és egyes esetekben akár az életére is.

Az új információk tanúsága szerint valóban gondoskodnunk kell a határértékek
kiigazításáról, és felszólítjuk a Bizottságot arra, hogy ezt végre tegye meg. Biztos úr! Valóban
remélem, hogy ez tényleg meg fog történni.

Ám nem ez az egyetlen probléma. Van még egy probléma a piacfelügyelet kialakításával
kapcsolatban, és ezzel összefüggésben a tagállamoknak is vannak feladataik. Kötelességük
gondoskodni arról, hogy kizárólag az általunk elfogadott biztonsági előírásoknak valóban
megfelelő játékok kerülhessenek a piacra. Ez nem mindig így történik, ami rendkívül
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sajnálatos. Ezért gondoskodnunk kell ezeknek a biztonsági előírásoknak a
továbbfejlesztéséről.

A harmadik és egyben utolsó pont, amelyet szeretnék megemlíteni, a játékok jelölésével
kapcsolatos. Sok ember tévesen azt hiszi, hogy a CE-jelölés biztonsági jelzés. Ez azonban
nem így van, amint maga a Bizottság is mondta. Ezért eljött az ideje annak, biztos úr, hogy
a Bizottság végiggondolja, hogyan tudnánk bevezetni egy európai biztonsági jelölést, amely
valóban megbízható, és amelyet harmadik felek, független hatóságok vagy szervek
ellenőriznek, hogy veszélyes játékok egyszerűen ne juthassanak ki a piacra vagy az üzletekbe,
és ne veszélyeztethessék gyermekeink egészségét. Meggyőződésem, hogy hatalmas
adósságot kell ezzel kapcsolatban törlesztenünk, és még nagyon sokat kell tennünk,
méghozzá sürgősen.

Cristian Silviu Buşoi,    szerző. – Elnök úr! A játékok biztonsága rendkívül fontos tárgykör,
és nemcsak azért, mert az év jelenlegi időszakában a játékok értékesítése jelentékeny
mértékben megnövekszik. Az uniós polgárok képviselőiként kötelességünk ügyelni a
fogyasztók mindenekfelett álló érdekeire és megóvni gyermekeink biztonságát.

Az átdolgozott 2009/48/EK irányelv célja a fogyasztók biztosítása afelől, hogy az Unióban
értékesített játékok megfelelnek a világ legmagasabb biztonsági követelményeinek, különös
tekintettel a vegyi anyagok használatára vonatkozó követelményekre. Megerősítettük a
piacfelügyeleti intézkedéseket. Annak a dokumentációnak, amelyet a játékgyártóknak és
-importőröknek ellenőrzés céljából készenlétben kell tartaniuk, most már tartalmazniuk
kell a játék felépítésének és gyártásának részletes leírását, a játék gyártása során felhasznált
összetevőkre és anyagokra vonatkozó konkrét információkat, valamint azoknak a
veszélyeknek az elemzését, amelyeket a játék előidézhet.

Az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottságának tudományos
véleménye azonban felvetett kockázatokat a játékokban található vegyi összetevők
kioldódási határértékeinek kiértékelésével kapcsolatban, amely megállapítja, hogy a vegyi
összetevők kioldódásának mérésére alkalmazott módszer nem igazán megbízható. Ezért
követeljük a CMR, a játékokban lévő vegyi anyagok szabályozására kiválasztott számítási
módszer pontosítását. Jogos aggályok merülnek fel a háromévesnél fiatalabb gyermekek
számára tervezett játékok kapcsán is. Mivel ők alkotják a leginkább veszélyeztetett
korcsoportot, a nekik szánt játékokat külön kell vizsgálni.

A legutolsó RAPEX-jelentések a játékok piacfelügyeletével kapcsolatos problémákat is
kihangsúlyozzák. Még mindig nagyon sok olyan játék jut be az EU piacára, amelyek nagy
kockázatot jelentenek a leginkább veszélyeztetett fogyasztókra nézve.

Egyértelmű jelek utalnak arra, hogy a játékbiztonságról szóló átdolgozott irányelvet meg
kell erősíteni, hogy a legmagasabb szintű biztonságot garantálhassuk gyermekeink számára.
Úgy látjuk, hogy ezekkel a kérdésekkel a lehető leghamarabb foglalkozni kell és gondoskodni
kell arról, hogy az átdolgozott irányelv végrehajtása során ne lehessen kiskapukat találni.
Folyamatosan oda kell figyelnünk a játékok biztonságára, a piacfelügyeletre és a veszélyes
anyagok használatának megakadályozására a kifejezetten a gyermekek számára készített
termékekben.

Malcolm Harbour,    szerző. – Elnök úr! Szerintem az a tény adja meg annak a kérdésnek
a jelentőségét, amellyel ma foglalkozunk, hogy a szóban forgó bizottság továbbra is
rendkívül éberen őrködik a játékok biztonságával kapcsolatos kérdések felett, mint ahogyan
valójában a fogyasztási cikkek teljes skálája esetében is teszi ezt. Ezért hatalmas
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erőfeszítéseket kell tennünk a játékbiztonságról szóló 2009. évi átdolgozott irányelv
elfogadásáért.

De itt nem állnak meg az események, és ezért örvendetesnek tartom azt, hogy önök, a
Bizottság, lehetőséget kapnak arra, hogy biztosítsanak minket afelől, hogy szorosan
figyelemmel követik a fejleményeket, a tesztek eredményeit, és gondoskodnak arról, hogy
az érvényben lévő és a jövőbeni jogszabályok rendelkezéseit továbbra is folyamatosan
frissítsék, hogy azok visszatükrözzék a potenciálisan veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos
növekvő mennyiségű tudományos bizonyítékot. És ez természetesen a következetes
tesztelési módszerek szükségességére is kiterjed. A szóban forgó kérdésnek az is része,
hogy sok esetben azt tapasztaljuk, hogy a játékgyártók számára nehézségeket okoz azoknak
a következetes előírásoknak a megszerzése, amelyekhez képest a teszteket el kell végeznünk,
és tudom, hogy ön foglalkozni fog ezzel a kérdéssel.

De szeretnék átfogóbban is foglalkozni a kérdéssel, mert szerintem, amint ezt sok
munkatársam is említette, ez a kérdés nemcsak a szabályozásról szól; ez a kérdés a játékok
teljes ellátási láncáról szól, és a játékok nagy része az Európai Unión kívülről származik.

A közelmúltban az ön munkatársa, Dalli biztos úr felkért engem arra, hogy képviseljem a
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot egy jelentős háromoldalú csúcstalálkozón,
amelyen amerikaiak és európaiak beszélgettek Kínában a játékok biztonságáról. És az egyik
fontos dolog, amit ott tettünk, és amit az Európai Bizottság tett – és ezért fogadják
elismerésemet – az volt, hogy a kezdetektől fogva megbeszéltük a kínai gyártókkal ezeknek
a termékeknek a tervezésével kapcsolatos biztonsági kérdéseket: ezeknek az irányelveknek
az ismeretét. Ennek semmi köze sincs a jelöléshez, semmi köze sincs a harmadik felek által
elvégzett tesztekhez; ennek lényegét valójában az információk és az ismeretek átadásának
legfontosabb alapelvei alkotják, hogy a biztonság már kezdettől fogva bele legyen tervezve
a termékbe. Aztán ezeket a biztonságos termékeket fenn kell tartani a termelésben megfelelő
minőségbiztosítási rendszerekkel, amelyeknek nemcsak magukra a játékokra, hanem az
összes beszállítóra is vonatkozniuk kell.

Így kell gondoskodnunk a biztonságról. Ennek nem a jelölés a lényege. Ennek a helyes
szabályozási keretek alkotják a lényegét, ami azt jelenti, hogy az ellátási lánc minden egyes
résztvevőjének tisztában kell lennie a saját felelősségével.

Heide Rühle,    szerző. – (DE) Elnök úr! Van egy megjegyzésem, amelyet Harbour úrnak
szeretnék címezni. Mindez nagyszerűen hangzik, Harbour úr, de én továbbra is úgy
gondolom, hogy nekünk is vannak tennivalóink. Nem lehet véletlen egybeesés, hogy mindig
a karácsonyt megelőző időszakban vitatjuk meg a játékok biztonságának kérdését a
Parlamentben, mint ahogyan ebben az évben is tesszük. Tavaly éppen a játékokban lévő
karcinogén anyagok voltak terítéken, amelyeket lágyítószerekként ismerünk.
Verheugen biztos úr tavaly nyomatékosan megígérte nekünk, hogy új tanulmányokat
fognak lefolytatni, és ha helyénvaló, akkor megteszi a megfelelő lépéseket. Ezek a
tanulmányok ez év közepétől ott vannak a megtárgyalandó anyagok között. A SCHER,
vagyis az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottsága által elkészített
tanulmány szerint a PAH-k – a rákkeltő anyagok – határértékei túl magasak. A tesztelési
módszerek sem kellően megbízhatóak. El kellene ezen gondolkodnunk. A következőket
szeretném kérdezni a biztos úrtól: hogyan fogja kezelni mindazt, amit ezzel kapcsolatban
örökölt, és milyen lépéseket fog tenni az ezen a területen megfogalmazott kritikák
következtében?
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Már a nehézfémek, és különösen az ólom határértékei „sem megfelelőek”, hogy a SCHER
egy másik tanulmányát idézzem. Mit jelent ez a számunkra? Ha kiigazítjuk a nehézfémek
határértékeit, akkor más határértékeket adunk meg a bizottsági eljárásban? Felszólítom a
Bizottságot, hogy ezen a területen is tegye meg a szükséges lépéseket.

Ezenkívül még mindig várjuk a játékok által keltett, egészségre káros zaj megígért
határértékeit is. Megígérték nekünk ezeket az értékeket, amikor az első olvasatot elfogadtuk;
hamarosan be fogják azokat nyújtani. Remélem, hogy ezek az értékek is hamarosan a
kezünkben lesznek.

Végül, de nem utolsósorban szeretnék még egyszer visszatérni a piacfelügyelet kérdésére,
mivel a legjobb irányelvek is csak annyit érnek, mint a piacfelügyeletük, amely végső soron
gondoskodik az irányelvek teljesítésének ellenőrzéséről, és természetesen a vámtarifa
kérdésére. Tajani úr természetesen tudja, hogy boldogan együttműködnénk vele ezen a
területen. Schaldemose asszony személyében van egy előadónk, aki keresi a további
előrelépés lehetőségeit konkrétan ezen a területen. Szorosan együtt fogunk működni ebben
a kérdésben. Ez lesz a következő fontos lépés, a nehézfémek és a karcinogén anyagok
határértékeinek kérdése mellett.

Antonio Tajani,    a Bizottság alelnöke. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az Európai Unió
játékbiztonságáról a plenáris ülésen folytatott vitára nem is kerülhetett volna sor ennél az
évnél alkalmasabb időben, különösen a közelmúltban bekövetkezett néhány esemény
fényében, amikor egyes országokban, például Belgiumban ki kellett vonni a piacról bizonyos
típusú kirakós játékszőnyegeket, mert hangyasavamid-koncentrációjuk – ez egy karcinogén,
mutagén és a reprodukciót károsító minősítésű vegyi anyag – kellően magas volt ahhoz,
hogy kockázatosnak tekintsék a gyermekek egészségére, és más országok, például
Franciaország ennek megfelelően fokozta ugyanezen termékek piacfelügyeletét.

Pillanatnyilag várjuk az értesítést a nemzeti hatóságok által meghozott intézkedésekről,
aztán majd gondoskodni fogunk arról, hogy tudományos bizottságaink haladéktalanul
elemezzék a közölt adatokat. Ha ezeknek a tudományos adatok alapján elvégzett teszteknek
az eredményeként megerősítést nyer, hogy a hangyasavamidnak ezek a koncentrációi
valóban veszélyeztetik a gyermekek egészségét, akkor a bizottsági eljárás alapján történő
fellépéssel minden szükséges intézkedést meghozunk az irányelv rendelkezéseinek megfelelő
módon történő módosítása érdekében. Az irányelv – és szeretném efelől biztosítani
Harbour urat – valóban rendelkezik erről a mechanizmusról, ami azt jelenti, hogy
folyamatosan frissíthető, hogy mindig figyelembe vegye a rendelkezésre álló legfrissebb
tudományos adatokat.

Amint Weisgerber asszony is említette, a Bizottság például már végrehajtotta ezeket a
módosításokat egyes vegyi anyagok esetében, ilyen például az ólom és a kadmium, így
ezek az értékek már összhangban vannak a legújabb tudományos adatokkal. Ezeket a
módosításokat tüzetesen át kell vizsgálni a szabályozási eljárásnak megfelelően; ezért a
Parlament teljes mértékben részt fog venni ebben a munkában. Ám a bizottsági eljárás
által biztosított mechanizmusokon felül – és ezt most Rühle asszonynak mondom –
személyesen vállalom, hogy folyamatosan tájékoztatom önöket az ezzel a két anyaggal
kapcsolatban végzett munka előrehaladásáról.

Ami a benyújtott kérdésben felvetett további külön kérdéseket illeti, az egészségügyi és
környezeti kockázatok tudományos bizottságával szeretném kezdeni, amely a Közös
Kutatóközpont által készített tanulmányra hivatkozva elemzi azokat a módszereket,
amelyeket a laboratóriumokban alkalmaznak a játékokban lévő nehézfémek, például az
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ólom nyomainak kimutatására. Ezeket az elemzéseket az EN 71-3 szabvány szerint hajtották
végre.

A tanulmány szerint 40 laboratórium vett részt az elemzésben, amelyek közül 15 a
tagállamok által bejelentett szervezet volt, mint amely jogosult a játékok irányelv szerinti
megfelelőségének értékelésére. A 40 laboratóriumból alig három értelmezte félre az
elemzések eredményeit. A Bizottság elküldte ezeknek a tanulmányoknak az eredményeit
azoknak a tagállamoknak, amelyek a laboratóriumok nevét és magukat a laboratóriumokat
bejelentették, és felkérte őket a megfelelő intézkedések megtételére.

A szóban forgó tanulmányt az Európai Szabványügyi Bizottságnak is elküldték, hogy be
tudják építeni az EN 71-3 felülvizsgálatába, amely most van folyamatban. A felülvizsgálat
célja egy új szabvány kialakítása a megállapított határidőig, azaz 2013-ig, a vegyi anyagokra
vonatkozó új rendelkezések alkalmazásáról.

Ami a játékokról szóló, 2009 májusában elfogadott új irányelvet illeti, ez a termékek
forgalmazására vonatkozó új jogi keretrendszerre épül, és fokozott piacfelügyeletről
rendelkezik. A tagállamok kötelesek gondoskodni az annak biztosításához szükséges
eszközökről, hogy kizárólag biztonságos termékek jussanak el az európai fogyasztókhoz.
Kötelesek egyrészt megerősíteni a határellenőrzéseket, másrészt gondoskodni arról, hogy
felügyelőségeik hatékonyan ellenőrizzék azokat a termékeket, amelyeket már forgalomba
hoztak az európai piacon. Végül: amennyiben a tagállamok bármilyen rendellenességet
felfedeznek a játékokban, kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a többi országot erről az
információról a RAPEX, a nem élelmiszer jellegű termékek uniós riasztási rendszerén
keresztül.

Harbour úr! A Bizottság nagyon szorosan együttműködik a kínai hatóságokkal, különös
tekintettel a játékok biztonságára. A tárgykör európai és kínai szakértői rendszeresen
találkoznak, hogy kicseréljék információikat a vonatkozó jogszabályokról és szabványokról,
de még a közigazgatási gyakorlatokról is. A kínai hatóságok felügyeli képzésben részesülnek
a termékek minőségellenőrzésének javítása céljából.

Ami a vegyi anyagok határértékeit illeti, Buşoi úr, az igaz, hogy a kioldódásra épülő módszer
kívánatosabb tudományos szempontból, mert azokra a valós kockázatokra épül,
amelyeknek a gyermekek ki vannak téve. A kioldódási határértékek megállapítása azonban
azt jelenti, hogy ezeknek a határértékeknek a kiszámításához értékelni kell a kockázatot
és a kockázatnak való kitettséget, emellett az engedélyezett megengedhető napi bevitelt.
Figyelembe véve a vegyi anyagok nagy számát – több mint 1000 – és azt, hogy nem
mindegyikről rendelkezünk kellő információval, a jelenleg rendelkezésünkre álló
tudományos ismeretek birtokában nem tudjuk végrehajtani ezt a módszert.

Amint említettük, az irányelv már meghatározza a kioldódási határértékeket néhány vegyi
anyag esetében, amelyekről rendelkezésre állnak tudományos információk, és ebben az
esetben is bizottsági eljárás útján engedélyezik a kioldódási határértékek jövőbeni
bevezetését, amennyiben további tudományos adatok válnak hozzáférhetővé más új
anyagok tekintetében.

Rühle asszony! Ami a vegyületeket és a policiklikus aromás szénhidrogéneket illeti, ezek
az anyagok nemcsak a játékokban, hanem sok más különféle fogyasztási cikkben is
megtalálhatók. Ezért jelenleg tesztelés alatt áll speciális intézkedések elfogadásának
lehetősége a REACH-rendelet keretein belül, amelynek szélesebb a hatóköre, és ez tűnik a
legkövetkezetesebb és leghatékonyabb módszernek.
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A három évnél fiatalabb gyermekek általi használatra szánt játékokra szigorúbb szabályok
vonatkoznak. Az említett életkor alatti gyermekek veszélyeztetettebbek és fokozott védelmet
igényelnek. Amennyiben bármilyen kétely felmerül azzal a korcsoporttal kapcsolatban,
amelynek egy játékot szánnak, a gyártónak a legszigorúbb előírásokat kell alkalmaznia.
Nem látunk azonban semmiféle indokot arra, hogy az összes játékot ugyanazoknak a
korlátozásoknak vessük alá, mint a csecsemőknek szánt játékokat. A kockázatnak való
kitettség és a játékok használatának módja valójában nem azonos. Ezenkívül a játékok
egyes kategóriái, amelyeket idősebb gyermekek számára készítenek, és amelyeknek esetében
nem jegyeztek fel kockázatokat vagy baleseteket, végül egyszerűen kiszorulnának a piacról.
Ez a módszer aránytalan lenne, és ellentmondana a jobb szabályozás célkitűzésének.

Az új irányelv emellett megtiltja a karcinogén, mutagén és a reprodukciót károsító
minősítéssel ellátott vegyi anyagok használatát is, de maga ez a Parlament határozott úgy,
hogy a teljes tilalom az eltérés lehetősége nélkül sem indokolható, sem reális nem lenne.
Ám ha egy anyag semmiféle egészségi kockázatot nem képvisel, mondjuk azért, mert
hozzáférhetetlen, akkor ezen az alapon nem lehet betiltani.

Eseti alapon kell vizsgálatokat lefolytatni, a rendelkezésre álló tudományos adatok
használatával, minden egyes anyagra nézve. Szigorúbb határértékek fogadhatók el a
bizottsági eljárás alapján a megfelelő szintű biztonság garantálása érdekében. A Bizottság
ezt javasolni fogja, ha valódi kockázat és speciális adat miatt ezt szükségesnek tekinti.

Amint önök is tudják, az új irányelv 2011 júliusától vonatkozik majd a gazdasági
szereplőkre. A vegyi anyagokra vonatkozó kötelezettségeket 2013 júliusától kell alkalmazni.
Annak biztosítását, hogy az összes érintett – tagállamok és gazdasági szereplők –
alkalmazzák az új szabályokat, valamint a szükséges kiigazításoknak a tudományos
folyamatokba történő integrálását a Bizottság kiemelt feladatként kezeli.

Nagyon fontos, hogy a tagállamok már kétszer is üléseztek egyes vegyi anyagokkal
kapcsolatos kötelezettségek változásainak megvitatása céljából: 2009 októberében és ez
év szeptemberében. Újabb ülést terveznek 2011 áprilisában a munka befejezése céljából.

Megalakult továbbá egy vegyianyag-szakértői csoport, hogy útmutatásokat adjon a
Bizottságnak. A csoport novemberben már tartott egy ülést, ami jó eredményeket hozott
a megoldandó kérdések és a javasolható lehetőségek meghatározása tekintetében.
Beütemeztek egy újabb ülést 2011 januárjára.

Harbour úr! Ami a piacfelügyeletet illeti, egy későbbi időpontban lesz lehetőségem
kérdésének megválaszolására.

Lara Comi,    a PPE képviselőcsoport nevében. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! A játékok
biztonságáról szóló irányelv fontos lépést jelzett a legfeljebb 14 éves gyermekek védelme
felé vezető úton. Lefekteti azokat az alapvető követelményeket, amelyeknek a játékoknak
meg kell felelniük a gyártás során és a forgalomba hozatal előtt.

Az európai harmonizációs szervezetek harmonizált európai szabványokat állítottak össze
az alapvető követelmények alapján: a játékok megfelelőségét a CE-jelöléssel mérik fel és
garantálják, ami magas szintű biztonságról gondoskodik a nemzetközi szabványok
tekintetében. Természetesen remélem, hogy a CE-jelölést idővel mikrochipek válthatják
fel. Emellett én, személyesen úgy vélem, hogy az Európai Unió folyamatosan törekszik a
biztonsági ellenőrzések korszerűsítésére azáltal, hogy egyre inkább hozzáigazítja azokat
az új technológiákhoz.
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Azt kell mondanom, hogy kissé tanácstalan vagyok, amiért közvetlenül karácsony előtt
vitát kell rendezni egy olyan tanulmányról, amelyben az szerepel, hogy a játékokban
szereplő vegyi összetevők kioldódási határértékeivel kapcsolatos teszt nem megfelelő. Ne
csapjunk vaklármát, rejtsük el ezt a kérdést ellenőrzési rendszereink folyamatos
korszerűsítésének jogos szükséglete mögött, nehogy károkat okozzunk annak a sok európai
vállalkozásnak is, amelyek a játékágazatban tevékenykednek, és amelyek az összes hatályos
szabályt betartják, főleg ne termelésük egyik kritikus időszakában.

Továbbá érdemes megemlíteni, hogy a jogszabályok fejlesztését mindig össze kell egyeztetni
azok alkalmazásának továbbfejlesztésével. Noha az Európai Parlamentben végzett munkánk
továbbra is a játékok minőségének javítására irányul majd, az a reménységem, hogy az új
évben az Európán kívüli országok is a mi szabványaink szerint javítani fogják termékeik
minőségét nemzetközi szinten.

María Irigoyen Pérez,    az S&D képviselőcsoport nevében. – (ES) Elnök úr, biztos úr! A
2009-ben elfogadott irányelv sikertörténet volt, mert korszerűsíti a játékok biztonságát
szabályozó jogi kereteket. A helyes irányba megtett fontos lépés volt, mert megmutatta,
merre kell haladnunk, de nem volt elegendő.

Folyamatosan éberen kell őrködnünk és készenlétben kell lennünk annak biztosítása
érdekében, hogy az értékesített játékok ne veszélyeztessék a gyermekek egészségét és
biztonságát. Az összes forgalomba hozott játéknak meg kell felelnie a jelenleg érvényben
lévő jogszabályoknak.

Át kell dolgoznunk és tovább kell fejlesztenünk a veszélyes játékok kiszűrésére szolgáló
ellenőrző mechanizmusokat azok miatt az anyagok miatt, amelyeket karcinogén, mutagén
és a reprodukciót károsító vegyi anyagoknak (CMR-anyagok), illatanyagoknak vagy más
veszélyes anyagoknak tekintünk, ilyenek például a hetero-polanion (HPA) vegyületek.

A betartandó jogszabálynak egyértelműbbnek kell lennie a minimális korhatárra vonatkozó
figyelmeztetések, valamint a nem megfelelő használatból fakadó veszélyek tekintetében.
Gondoskodnunk kell arról, hogy a játékok használatára javasolt életkor a gyermekek
viselkedésének tanulmányozására épüljön.

Képeseknek kell lennünk arra, hogy jogszabályainkat hozzáigazítsuk a tudományos
eredményekhez, megalapozott tanulmányokra építve, és szigorúbban kell eljárnunk a piac
és a játékimport ellenőrzésének területén.

Közösen kell fellépnünk, fokoznunk kell a tagállamok közötti együttműködést és
támaszkodnunk kell a vámhatóságok közös munkájára az importált játékok útvonalának
megfigyelésében.

Az európaiak most készülnek a karácsonyi bevásárlásokra, és nekünk garantálnunk kell
azt, hogy azok a termékek, amelyeket megvásárolnak, megfeleljenek az összes biztonsági
előírásnak.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Elnök úr! A Bizottság Tudományos Bizottságának a hat
vegyi anyag kioldódási határértékével kapcsolatos ajánlásai nem egyértelműek, és ez vezetett
el ennek a kérdésnek a feltételéhez. Egyetértek az értékelést végrehajtó hat szakértővel,
amikor azt állítják, hogy nem tudták egyértelműen bizonyítani ezeknek az anyagoknak a
gyermekekre gyakorolt káros hatásait, mert a kitettség szimulációjához vizet használtak
és nem a gyermekek laktóztartalmú köpetét. Nem hagyhatjuk azonban kétségek között a
kicsi gyermekek szüleit a szintetikus anyagokból készített játékok lehetséges egészségügyi
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kockázatai tekintetében, és ezért szeretném megkérdezni, hogy a Bizottság tervezi-e a
vizsgálat folytatását például azzal, hogy elkezdenek egerekkel kísérletezni, mint ahogyan
tette ezt a biszfenol hatásainak vizsgálata esetében, amely kiszabadul a szintetikus
anyagokból készített cumisüvegekből, és amelyek most márciustól kezdve az egész Unióban
be lesznek tiltva.

Szeretnék feltenni két konkrétabb kérdést. Egyetért-e a Bizottság a Tudományos Bizottság
javaslatával, amely azt javasolja, hogy a gyermekek kitettségét tekintsük a felnőttek kitettsége
50%-ának? Továbbá annak a ténynek a figyelembevételével, hogy a Tudományos Bizottság
azt javasolja, hogy csökkentsük a kadmium határértékét a gyermekek testsúlykilogrammjára
vetített 0,5 mikrogrammról 0,36 mikrogrammra, szeretném megkérdezni, hogyan fogja
a Bizottság ezt a következtetést és a Bizottság más megállapításait átültetni a játékok és
más fogyasztási cikkek határértékeivel kapcsolatos konkrét intézkedésekbe. Biztos úr!
Valóban szeretnénk megtudni ezeknek az intézkedéseknek az ütemtervét, hogy a kicsi
gyermekek szülei tudhassák, hányadán állnak.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Elnök úr! Miközben a biztos urat hallgattam, amint jól
informáltan beszélt a policiklikus szénhidrogénekről, a karcinogénekről és a toxikus
anyagokról, egy pillanatig azt hittem, hogy ő vegyész, nem is biztos. Aztán eszembe jutott,
hogy ő az a biztos, aki ezért a kérdésért felelős és ezért először is részletesen válaszolnia
kellett volna a CE-jelöléssel kapcsolatos kérdésre, amelyet képviselőtársam,
Evelyne Gebhardt felvetett, és amely jelölésnek a biztonság garanciájának kellene lennie
azoknál a játékoknál, amelyekkel gyermekeink játszanak. Aztán ráeszméltem, hogy egy
pontosan körülírható ok miatt nem válaszolt: most pénteken lesz pontosan két éve annak,
amikor az előző biztos biztonsági megállapodást írt alá a játékok kiskereskedőivel és
importőreivel egy Brüsszel melletti játékboltban. Tizennyolc hónap telt el az új irányelv
elfogadása óta; ennek ellenére ma pontosan ott tartunk, mint a múlt évben, amint erre az
elnök is nagyon helyesen rámutatott: megint ugyanarról a tárgyról beszélgetünk, a játékok
biztonságáról, és ebben az évben a helyzet még súlyosabb, mert recesszió van, és amikor
a recessziók során a pénzszűkében lévő szülők játékokat akarnak vásárolni, akkor a piacnak
azt a szegmensét fogják felkeresni, ahol az előírásoknak nem megfelelő játékokat árusítanak.
A szabványnak nem megfelelő játékok azonban három problémát is okozhatnak: először
is a piacnak ez a szegmense nem tudja, mit tesz; másodszor itt nincs személyzet, harmadszor
pedig nincsenek ellenőrzések, ami miatt ott nincs védelmünk. Amint ezt valamennyien
tudjuk és elfogadjuk, a gyermekek a legértékesebb kincseink, és amint ezt ön is nagyon
helyesen mondta, biztos úr, ők a társadalom legveszélyeztetettebb tagjai. Kérem, válaszoljon
a CE-jelöléssel kapcsolatos kérdésre, amely a biztonság garanciája. Kérem önt, biztos úr,
hogy találjon gyakorlati megoldást, hogy jövőre se önnek, se nekünk ne kelljen ugyanezzel
a kérdéssel foglalkoznunk.

Catherine Stihler (S&D).   – Elnök úr! A játékok biztonságának tárgyköre minden család
számára fontos az Európai Unióban. Mivel a szülők kötelesek gondoskodni a rájuk bízott
gyermekek biztonságáról, nekik biztosan kell tudniuk azt, hogy azok a játékok, amelyekkel
a gyermekek játszanak, biztonságosak. Valójában magammal hoztam néhány játékot ma
este, csak hogy emlékeztessem magunkat arra, milyenek is egyes játékok.

Ezért nagyon nem tetszik nekem a játékok biztonságával kapcsolatban ez a túlságosan
laza hozzáállás és az a tény, hogy éjjel 11.30-kor itt vagyunk, hogy újból feltegyünk
kérdéseket a játékok biztonságáról. Mit kellene tehát tennünk?
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Szeretném megtudni a Bizottságtól, melyek azok a társaságok, amelyek közvetlenül eladják
vagy forgalmazzák azokat a játékokat, amelyek ellen sikeres eljárásokat folytattunk le a
CE-jelöléssel való visszaélés miatt? Ami a piacfelügyelet témáját illeti, a sok tagállamot
érintő megszorító intézkedések miatt pontosan a fogyasztóvédelmi szervezetek tűnnek
el, olvadnak össze más, szintén pénzszűkében lévő szervezetekkel, vagy pedig visszavonják
finanszírozásukat és szűkítik jogköreiket. Helyi szinten – gyakran a nem biztonságos
játékok elleni küzdelem első frontvonalában – a költségvetési megszorítások a kereskedelmi
előírások hatékonyságát is befolyásolják.

Vajon a Bizottság és a Tanács vizsgálja-e, hogy ezek a megszorítások sértik-e az általános
termékbiztonsági irányelvben az erőforrások hatékony felhasználásával kapcsolatban
vállalt kötelezettségeket, és milyen ellenőrzéseket alkalmaznak annak érdekében, hogy a
tagállamok megóvják a gyermekeket a nem biztonságos játékoktól? Ebből a célból előáll-e
a Bizottság valamilyen jogszabállyal a piacfelügyelet közös európai kereteivel kapcsolatban?

Amint ez a ma esti kérdésben is szerepel, az emberek elismerik a RAPEX munkáját.
Erőforrásai azonban korlátozottak, és sokkal többet lehetne tenni az információcsere és a
veszélyes termékeknek a piacról történő lehető leggyorsabb kivonása érdekében. Milyen
támogatást nyújtanak a legjobb gyakorlatoknak az Európai Unió felügyeleti tisztviselői
közötti megosztásához? Emellett be fog-e vezetni a Bizottság egy átfogó, az egész Unióra
kiterjedő adatbázist a balesetekről és a sérülésekről, az első alkalommal bevezetve ezt a
gyermekekről és a játékokkal kapcsolatos ártalmakról, hogy a veszélyes termékeket olyan
gyorsan el lehessen távolítani a piacról, amilyen gyorsan ez fizikailag lehetséges?

Remélem, hogy 2011-ben nagyobb elkötelezettséggel találkozunk majd az európai piacon
megjelenő nem biztonságos játékok problémájának végleges megoldása mellett.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Örök igazság,
hogy a gyermekeink jelentik a jövőt, ezért rendkívül fontos, hogy már legkisebb korukban
is biztonságban tudjuk őket, jó minőségű, egészségre ártalmatlan játékokat használhassanak.
A biztonságossá tételnek azonban az egyik eleme csupán a vizsgálati módszer
meghatározása, a legfontosabb a jogszabályok betartatása. Az importált termékek terén
kiemelkedő fontosságú az átfogó vizsgálat, és szabálytalanságok esetén komoly elrettentő
erejű szankciók alkalmazása. Az elsősorban Távol-Keletről érkező olcsó, gagyi játékok
esetében számos alkalommal hallhattunk egészségtelen hatásokról. Gyakorló apukaként
tapasztalom, hogy fokozott vizsgálatok által történő visszaszorítás helyett egyre nagyobb
számban és szélesedő körben kerülnek ezek a silány minőségű termékek gyermekeink
kezébe. Meg kell akadályozni ezeknek a játékoknak a további beáramlását, és támogatni
a természetes anyagból készült játékok elterjedését.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Elnök úr! Tavaly is felszólaltam ebben az ügyben, és más
felszólalókhoz hasonlóan én is itt vagyok ma este, megint eltelt egy év, és ez nem jó így.

– Ennek ellenére feltételezem, hogy nincs semmi nyugtalanítóbb annál, mint amikor azt
látjuk, hogy egy gyermek megsérül vagy meghal csak azért, mert játszott egy játékkal.
Gondolhatunk ezzel kapcsolatban arra, amikor a gyermek lenyel valamit vagy megfullad
valamitől, de van egy alattomosabb gyilkos is, mégpedig a rák. Bizonyítékaink vannak arra,
hogy különösen a kicsi gyermekek körében emelkedik a rákos megbetegedések száma.
Sokak véleménye szerint ez annak következménye, hogy ki vannak téve a
gyermekjátékokban található vegyi anyagok hatásainak. Külön megemlítették ezzel
kapcsolatban a PAH-anyagokat, és ezért feltétlenül a minimumra kell csökkentenünk a
gyermekjátékokban lévő CMR-anyagok mennyiségét.
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Ezért cselekednünk kell.

– (GA) Eljött az ideje annak, hogy ezt megtegyük, és hogy gondoskodjunk arról, hogy a
gyermekek által használt játékok biztonságosak legyenek rájuk nézve.

Antonio Tajani,    a Bizottság alelnöke. – (IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is, a vita
során feltett sok kérdésre válaszul szeretnék újból rámutatni arra, hogy az irányelv 2011
júliusától vonatkozik a gazdasági szereplőkre, a vegyi anyagokkal kapcsolatos
kötelezettségek pedig 2013 júliusától érvényesek. Felszólalásom során elmondtam, hogy
a Bizottság kiemelt kérdésként kezelte azt, hogy az új szabályokat minden érintettnek
alkalmaznia kell.

Ami a felügyeletet illeti, nyilvánvaló, hogy a szigorú szabályozás önmagában nem elegendő,
azt megfelelően alkalmazni is kell, ellenkező esetben soha nem lesz eredményes. Ezért
meggyőződésem, hogy a tagállamok alapvető szerepet játszanak ebben az ügyben; a helyzet
az, hogy ha ma egy játék bekerül a belső piacra Rotterdam vagy a romániai Constanţa
kikötőjében, az holnap mindenfajta határellenőrzés nélkül megjelenhet Bolognában,
Lisszabonban vagy Helsinkiben.

A fogyasztókat az nyugtatja meg igazán – sokkal inkább, mint az, ha kéthetente
korszerűsítenénk az irányelveket –, ha megbízhatnak a piacfelügyelet szigorúságában és
megfelelő működésében; azaz abban, hogy ha valaki megpróbál veszélyes játékokat eladni,
akkor meg fogják őt büntetni és a veszélyes termékeket ki fogják vonni a piacról.

Nyilvánvaló módon ugyanezek az érvek vonatkoznak a vállalkozásokra is; azok fizetik
meg ennek a helyzetnek az árát, amelyek betartják a szabályokat. A helyzet az, hogy ők
nagyra értékelik azt a tényt, hogy nincsenek kitéve a tisztességtelen verseny hatásainak
azok részéről, akik többé-kevésbé tudatosan nem megfelelő termékeket és játékokat
árusítanak. Röviden: a valós kihívás az, hogy meg kell nyugtatnunk a fogyasztókat,
jogbiztonságot és egyenlő versenyfeltételeket kell nyújtanunk a vállalkozásoknak, a
piacfelügyeleti hatóságok számára pedig erőforrásokat és együttműködési
mechanizmusokat kell biztosítanunk.

Ezért a Bizottság 2011-ben meg fogja vizsgálni egy többéves piacfelügyeleti program
kidolgozásának lehetőségét a meghozandó hosszú távú intézkedések azonosítása és a
szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre bocsátása érdekében, hogy a tagállamok
egyforma szigorúságú ellenőrzéseket hajtsanak végre és következetes lépéseket tegyenek.

Arról is szeretném önöket tájékoztatni, hogy 2011-ben szándékomban áll megszervezni
egy rendezvényt Rotterdam kikötőjében a holland hatóságokkal, lehetőleg az irányelv
hatálybalépésével egyidőben. Szeretném ugyanis látni, hogy Európa legnagyobb kikötője
mit tesz az új irányelvben lefektetett új szabályok betartása érdekében.

Ami a CE-jelölést illeti – ez volt a legfontosabb témák egyike, amelyekkel a kinevezésem
előtti parlamenti meghallgatásomon foglalkoztunk, és amelyet a Belső Piaci bizottság előtti
meghallgatásom során is megvitattunk –, szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy ez
nem minőségtanúsítás; ez csak bizonyos szabványoknak történő megfelelést tanúsít. Ezért
ez a szabványoknak való megfelelés tanúsítása, nem minőségtanúsítás. Amint már sokszor
elmondtam, minőségi jelölésre csak a jövőben számítunk.

A CE-jelölés végrehajtása és a visszaélések megakadályozása – sajnos erre sok termék
esetében sor kerül, nem uniós termékek esetében is – hatalmas feladat. Ezért
meggyőződésem, hogy folytathatjuk a munkát ebben a kérdésben, a CE-jelölés
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továbbfejlesztésének kérdésében –, és én, személyesen nem ellenzem egy minőségi jelölés
jövőbeni bevezetésének megvitatását, de szerintem ennek még nem jött el az ideje.

Ami az adatbázisokat illeti, ezeket be fogjuk illeszteni a termékbiztonsági irányelv
felülvizsgálatába. Ami azonban a cumisüvegek biszfenol-tartalmát illeti, a cumisüveg nem
játékszer, ez nem tartozik az irányelv hatálya alá, de ezeket, amint a tisztelt képviselő is
rámutatott, már kivonták a piacról.

Meggyőződésem, hogy válaszoltam a legtöbb kérdésre, amelyet feltettek nekem. Hálás
vagyok az elnök úrnak és azoknak az európai parlamenti képviselőknek, akik beterjesztették
kérdéseiket a Bizottság elé.

Elnök.   – A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

Liam Aylward (ALDE),    írásban. – (GA) Évről évre új játékok ezrei érkeznek Európa
piacára, és karácsony időszakára esik a játékok iránti kereslet csúcspontja az üzletekben.
Ezért ez a kérdés rendkívül időszerű.

Jelentős aggályok merültek fel az egyes játékokban lévő káros vegyi anyagok tekintetében.
A Bizottságnak haladéktalanul foglalkoznia kell ezekkel az aggályokkal. A biztonsági
előírásoknak megbízható tesztelési módszerekre kell épülniük, és intenzív kutatásokat kell
végezni annak biztosítása érdekében, hogy ne legyenek káros anyagok a gyermekek
játékaiban.

Jóllehet az összes olyan játéknak, amely 2011. július 20-tól kezdve megjelenik a piacon,
teljesítenie kell a játékok biztonságáról szóló új irányelv rendelkezéseit, és jóllehet
Európában vannak érvényben a játékok biztonságára vonatkozó legszigorúbb jogszabályok
az egész világon, állandó odafigyelésre van szükség. A Bizottságnak ébernek kell lennie és
szigorítania kell az importált áruk piacfelügyeletét.

A veszélyes játékok visszahívásának minden esete aggodalomra ad okot, és minden ilyen
esetet haladéktalanul ki kell vizsgálni. A fogyasztóknak meg kell bízniuk a CE-jelölésben,
mert ez garantálja azt, hogy a termék megfelel az EU előírásainak, és hogy nem toxikus
anyagokból készült.

21. A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet

22. Az ülés berekesztése

(Az ülést 23.40-kor berekesztik)
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